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Makijaż permanentny
- idealny sposób na perfekcyjny
wygląd każdego dnia
Marcelina Dopierała - kosmetolog
z 7 letnim stażem w dziedzinie pigmentacji
Makijaż permanentny to zabieg długotrwałej pigmentacji
polegający na wprowadzeniu pigmentu w głąb naskórka za
pomocą precyzyjnego drapania skóry z użyciem bardzo
cieniutkiej igły ze stali chirurgicznej, przy pomocy profesjonalnego urządzenia kosmetyczno-medycznego sterowanego
komputerem. W czasie pigmentacji barwnik osadzany jest
łagodnie metodą aplikowania kolor warstwa na warstwę,
dzięki czemu pięknie się układa w skórze i pozostaje w niej na
długo.
W wyniku podjęcia wyżej wymienionych działań makijaż
permanentny utrzymuje się około 2 lat (zależnie od indywidualnych predyspozycji klientki).

Rodzaje zabiegów:
» brwi metodą ombre
» brwi metodą powder effect
» brwi metodą rysowania delikatnych
włosków lub kompaktowe wypełnienie
(efekt podobny do henny)
» kontur ust z plastycznym cieniowaniem
lub całkowitym wypełnieniem
» kreski na oczach wraz z efektem
zagęszczenia rzęs
» eyeliner czyli lekka kreska
podkreślająca kształt oka

ul. Głowackiego 7 (Budynek Uromedu), 75-402 Koszalin
tel.: +48 606 424 423, kontakt@pro-beauty.pl, www.pro-beauty.pl
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a pytanie, czy jest ocieplenie klimatu, czy go nie ma, o tej porze roku i w tych wielkich upałach odpowiemy – oczywiście,
jest. Czy powoduje je człowiek? Pewnie większość z nas
również przytaknie. Jednak tu należałoby być ostrożnym, bo wśród
klimatologów i geografów stanowiska są podzielone. Ci sceptyczni
podnoszą kilka argumentów, których nie da się zbyć wzruszeniem
ramion czy pukaniem się w czoło.
Po pierwsze dowodzą oni, powołując się na historię Ziemi, że okresy silnych zmian klimatycznych nie są czymś nadzwyczajnym. Owi
naukowcy sięgają nawet do czasów (w skali całych dziejów naszej
planety) prawie współczesnych i przypominają, że jeszcze w średniowieczu na terenach dzisiejszej Polski uprawiano z powodzeniem winorośl, bo było cieplej niż średnio obecnie. Śladem są zapiski
historyczne i choćby pozostałe nazwy własne, jak Winnica – kiedyś
wieś pod Toruniem, obecnie toruńskie osiedle na nadwiślańskiej
skarpie.
Podnoszą dalej, że wzrastająca emisja dwutlenku węgla powodowana aktywnością człowieka to wielkość dla klimatu bez większego znaczenia, i że byle wybuch dużego wulkanu (jak w czerwcu na
Sumatrze) wyrzuca do atmosfery taką ilość gazów, której nie są
w stanie wytworzyć w ciągu 10 lat wszystkie samoloty i samochody świata.
odzież, której współcześnie używamy! Tak, większość „ciuchów” to
plastik (albo ściślej – tworzywo sztuczne). Nosimy rzeczy, które są
zaprogramowane na kilkukrotne noszenie, a później wyrzucenie.

I wreszcie ci sceptyczni wobec tezy o ludzkim sprawstwie ocieplenia
naukowcy przypominają, że dwutlenek węgla jest od zawsze składnikiem powietrza, i że w całym tym zgiełku myli się dwa pojęcia:
wzrost poziomu CO2 ze smogiem. Ten ostatni zaś to już bezwzględnie skutek głupoty człowieka, który lokalnie zanieczyszcza powietrze do poziomu zagrażającego jeśli nie życiu, to zdrowiu na pewno.
Spór klimatologów będzie trwał, choć w opinii większości ludzi
sceptycy nie mają racji. Z tym, że opinia ta jest skutkiem działania
mechanizmów publicznej komunikacji sterowanej przez wpływowe
grupy interesów, a nie racjonalnych informacji.

Zagrażające działanie plastiku - i to już nie ulega żadnej wątpliwości
– polega na tym, że jego niewielkie cząstki zaczynają krążyć w obiegu materii i dostają się do organizmów zwierząt i ludzi. Powodują
w nich zmiany, których wszystkich skutków jeszcze nie znamy, ale
już wiemy, że nie są to procesy pozytywne. Wzrastająca liczba chorób nowotworowych i trwałych uczuleń wynika właśnie z otaczającej nas „sztucznizny”.
Dlatego to, co robi Marek Kamiński i o czym mówi w opublikowanej przez nas rozmowie (no waste life, czyli samoograniczenie), ma
sens. Tak jak wielki sens ma to, do czego dążą bohaterowie naszej
okładkowej historii – Jakub Głuszko i Michał Pawlak. Produkując
opakowania plastikowe, nie mają złudzeń, że plastik da się całkowicie wyeliminować z naszego życia, ale na skalę swoich możliwości
poszukują oni rozwiązań, które ograniczą jego uciążliwość dla natury. Wielki szacunek, Panowie.

Jednak poza wszelkim sporem jest fakt, że jako ludzie ery konsumpcyjnej zalewamy świat śmieciami. Plastik, który kilkadziesiąt lat
temu wszedł do powszechnego użycia, rewolucjonizując wytwórczość rozmaitych dóbr, stał się naszym przekleństwem. Wyspa
plastikowych odpadów dryfująca na oceanie, a znana jako Wielka
Pacyficzna Plama Śmieci o powierzchni kilka razy większej niż terytorium Polski, działa na wyobraźnię.
Jesteśmy śmieciarzami. Jesteśmy nimi nie tylko z powodu nadmiaru
jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych. Pewnie to wielu
zdziwi, ale większym zagrożeniem dla środowiska naturalnego jest
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WYPRZEDAŻ LETNIEJ KOLEKCJI

Koszalin ul. Zwycięstwa 44, otwarte: poniedziałek-piątek 10-18, soboty 9-15
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Młodzi i Film 2019. Triumf indywidualności
Tegoroczny, 38. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych (10-15 czerwca br.) wygrała osobowość.
Wielkiego Jantara za pełnometrażowy debiut fabularny otrzymał film „Moja polska dziewczyna”
w reżyserii Ewy Banaszkiewicz i Mateusza Dymka. Jak podali w uzasadnieniu jurorzy: „Za przejmujący
opis samotności współczesnego człowieka, za film spełniony”. W konkursach zmierzyło się 75 filmów,
a program – nie tylko filmowy – był naprawdę okazały.
Fotografie: Sylwia Olszewska/Borys Skrzyński

N

ie ma wątpliwości, że KFDF to obecnie jedno z najważniejszych wydarzeń dla polskiej branży filmowej i obowiązkowy
adres dla początkujących filmowców: studentów i świeżo
upieczonych absolwentów szkół filmowych, młodych aktorów i aktorek, reżyserów, scenarzystów, operatorów i montażystów. To
tutaj mogą – często naprawdę po raz pierwszy – wystawić swoje
dzieła na ocenę publiczną i skonfrontować się z nią na żywo w czasie dyskusji „Szczerość za szczerość” przy jednoczesnym wsparciu
i życzliwości nie tylko widzów, ale również organizatorów i starszych kolegów z branży. To właśnie integracja środowiska filmowego wydaje się cenną zdobyczą festiwalu.

Janusz Kijowski, dyrektor programowy Młodych i Film wskazywał, że gdyby szukać dla tych obrazów wspólnego mianownika,
byłaby nim samotność, co zdaje się potwierdzać zacytowane
wcześniej uzasadnienie werdyktu dla najlepszego debiutu. Pozostałe (można je przeczytać na stronie młodziifilm.pl) dowodzą,
że jury w składzie Joanna Kos-Krauze (przewodnicząca), Grzegorz Damięcki, Radek Ładczuk, Joanna Rożen-Wojciechowska
oraz Krzysztof Rak poszukiwała w ocenianych obrazach odwagi
w przełamywaniu schematów, bezkompromisowości w pokazywaniu rzeczywistości, zaskoczenia i umiejętności wywracania odbioru dzieła filmowego do góry nogami. Kandydatów nie zabrakło.
Warto wspomnieć, że laureaci Wielkiego Jantara za „Moją polską
dziewczynę” poza 40 tysiącami złotych otrzymali także 200 tysięcy złotych na kolejny film – nagrodę ufundował Państwowy Instytut Sztuki Filmowej.

W konkursie debiutów długometrażowych zmierzyło się dziesięć
filmów, a wśród nich nagradzana „Nina” w reż. Olgi Chajdas (bez
nagród – zaskoczenie), komercyjny „Juliusz” w reż. Aleksandra Pietrzaka i „Underdog” w reż. Macieja Kawulskiego, czy goszcząca już
na festiwalach „Dziura w głowie” w reż. Piotra Subbotko. Trzy filmy
w Koszalinie miały swoje premiery: „Eastern” Piotra Adamskiego,
„Nic nie ginie” Kaliny Alabrudzińskiej i „Zgniłe uszy” (wszystkie
otrzymały nagrody w różnych kategoriach).

Jury krótkiego metrażu kierował Piotr Domalewski (reżyser, aktor),
a poza nim pracowali w nim Emi Buchwald, Alicja Gancarz, Julia Mirny, Adam Palenta. Jantary powędrowały do Huberta Patynowskiego za film fabularny „Nie zmieniaj tematu”, Grzegorza Paprzyckiego
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za film „Mój kraj taki piękny” (dokument) oraz Julii Orlik za film „Mój
dziwny starszy brat" (animacja). Jurorzy mieli zadanie wybitnie
trudne, bo wybierali spośród 65 produkcji.
Poza 75 w sumie pokazanymi filmami konkursowymi w kinie Kryterium i Alternatywa (Koszalińska Biblioteka Publiczna) miały miejsce
projekcje w ramach sekcji specjalnych poświęconych między innymi debiutom zagranicznym, teatralnym i aktorskim, do tego seanse
mistrzowskie. Do najciekawszych spotkań branżowych należała debata „Cicha szarża: kobiety w polskim kinie”, która odbyła się ostatniego dnia festiwalu. Pozostałe poświęcone były krytyce filmowej,
udźwiękowieniu i prawom autorskim. Wieczorami festiwalowe życie przenosiło się do Teatru Variete Muza, pełniącego funkcję klubu
festiwalowego, a tam z widzami spotkali się w cyklu „Zawód: aktor”
kolejno Joanna Brodzik, Maria Peszek i Andrzej Seweryn. Finałem
każdego wieczoru były koncerty. Na scenie pojawili się Maja Kleszcz&Incarnations, Bokka i Grubson.
W tym roku do Koszalina przyjechało 600 gości. Rekordowa była
też ilość zgłoszeń do obu konkursów – 215. Zarówno w opinii widzów, jak i krytyków, oba miały niezwykle wysoki poziom, a przede
wszystkim zaskoczyły zróżnicowaniem form i spectrum tematów,
od bliskich życiu i rzeczywistości, po eksperymentalne i surrealistyczne – dotyczy to zwłaszcza konkursu krótkiego metrażu. Jedno jest pewne – młodzi twórcy nie boją się mówić swoim językiem,
także ostrym. Piotr Szulkin, którego szeroką retrospektywę można
było obejrzeć podczas festiwalu, byłby dumny.
Pełny werdykt jury MiF znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:
www.prestizkoszalin.pl
reklama

I

I

Wydarzenia

I

Nagroda gospodarcza roku
Po raz osiemnasty Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa przyznała nagrody gospodarcze roku.
Koszaliński Denar to wyróżnienie dla najlepszych firm z regionu. Co ważne – przyznawane przez
konkursową kapitułę na wniosek innych przedsiębiorców.
Fotografie: Marcin Torbiński

D

enary są przyznawane w kilku kategoriach, według wielkości firm. Są najstarszym i najbardziej prestiżowym wyróżnieniem gospodarczym w regionie. Ich wręczenie następuje
zawsze podczas uroczystej gali. Tegoroczna odbyła się 19 czerwca
w Filharmonii Koszalińskiej.
Laureaci kategorii firm mikro:
Złoty Denar: Piotr Rezmer Armatura Sanitarno-Hydrauliczna
Srebrny Denar: Termex-Fiber Sp. z o.o.
Laureaci kategorii firm małych:
Złoty Denar: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług
Inwestycyjnych Piotr Flens
Srebrny Denar: KCB Sport Sp. z o.o. (Strefa 3L Koszalin)
Laureaci kategorii firm średnich:
Złoty Denar: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Eko
Wodrol Sp. z o.o.
Srebrny Denar: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie
Laureaci kategorii firm dużych:
Złoty Denar: Kronospan Polska Sp. z o.o.
Srebrny Denar: Espersen Koszalin Sp. z o.o.
Objawienie Roku:
Biały Denar: Arena Centrum Języków Obcych
Podczas spotkania z koncertem wystąpiła koszalińska grupa Bacteryazz. Ponadto w dalszej części wykład „Odważ się - o odwadze
i przezwyciężaniu nieśmiałości w wystąpieniach biznesowych” poprowadził Adam Rogala – trener biznesu, wykładowca i dziennikarz.
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MYJNIA SAMOCHODOWA

STACJA KONTROLI POJAZDÓW
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Zlot wielbicieli garbusów
Aż 103 załogi, najwięcej w dotychczasowej historii imprezy, wzięło udział w trzydniowym
(28-30.06.2019 r.) XV Nadmorskim Zlocie VW Garbus & Co . Tradycyjnie turyści i wczasowicze
drugiego dnia zlotu mogli podziwiać paradny przejazd uliczkami Niechorza, Rewala i Pogorzelicy.

M

iejscem, w którym zlotowicze się zatrzymują, jest Camping
Duet w Niechorzu. Przyjechały 103 załogi – najwięcej
w dotychczasowej historii zlotu. W paradzie wozów uliczkami Niechorza, Rewala i Pogorzelicy wzięła udział większa część
z nich, w tym 46 garbusów.
Dlaczego pojawiły się na zlocie nie tylko legendarne Volkswageny?
Owo „&Co.” w nazwie zlotu oznacza, że jest to impreza również dla
innych aut chłodzonych powietrzem. Stąd kilka, ale dosłownie tylko
kilka, egzemplarzy bez znaczka VW na masce.
Podobnych spotkań jak to doroczne w Niechorzu latem odbywa się
w Polsce dużo. Ten zlot jest jednak inny niż pozostałe. Jego przygotowanie nie odbywa się w sposób sformalizowany, w oparciu o klub
miłośników kultowych aut VW. Tutaj działa spontaniczna energia
grupy przyjaciół. Wśród nich ogromny wkład pracy organizacyjnej
wkładają co roku pan Mirosław Hussakowski, pani Joanna Kępka
oraz państwo Anna i Tomasz Szałapscy z Białogardu.
Garbus był przez dziesięciolecia technicznym ambasadorem Niemiec Zachodnich. Wyróżniało go charakterystyczne brzmienie silnika, stylistyka i wyjątkowo sympatyczny wygląd.

W grudniu 1945 roku, wraz ze zmontowaniem 55 samochodów, rozpoczęła się seryjna produkcja garbusa.

Jego historia rozpoczęła się 17 stycznia 1934 roku, kiedy Ferdinand
Porsche spisał swoje „Exposé dotyczące budowy niemieckiego
samochodu dla ludu”. Zdaniem Porschego powinien być on pełnowartościowym i niezawodnym pojazdem o stosunkowo lekkiej konstrukcji, dla czterech osób, zdolnym rozwijać prędkość 100 km/h
i pokonywać wzniesienia o nachyleniu 30 procent.

Po raz kolejny Nadmorski Zlot VW Garbus & Co. w Niechorzu
wsparła Grupa Krotoski – Cichy, a konkretnie koszaliński dealer
marki Volkswagen z kierownikiem placówki Łukaszem Machockim
na czele. Pokazała ona dwa najnowsze modele VW z rodziny SUV:
T-ROC oraz T-CROOS.

I

12

I

I

Wydarzenia

I

reklama

Perłowa Przystań - mieszkanie 2 pokojowe już od 199 000 zł brutto
(rynek pierwotny, stan deweloperski).

Wysoki standard wykończenia części wspólnych! Bliskość centrum oraz plaży!
Osiedle z basenem zewnętrznym!
Potrzebujesz mieszkania pod klucz?
Chętnie pomożemy w wykończeniu. Posiadamy bazę sprawdzonych wykonawców,
którzy wykończą Twoje mieszkanie i doradzą w aranżacji.
Chcesz zarabiać wynajmując mieszkanie?
Na terenie osiedla będzie funkcjonować firma Rent like home - wynajem apartamentów,
której możesz przekazać mieszkanie i cieszyć się z comiesięcznych zysków.

Biuro sprzedaży
Perłowa Przystań
tel.: 530 112 122
biuro@perlowaprzystan.pl
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TVN na wakacjach, czyli „Projekt Plaża” w akcji
Już 5 lipca wystartuje nowa edycja „Projektu Plaża”. Osiem wakacyjnych weekendów i osiem
najpopularniejszych nadmorskich miejscowości. Ekipa TVN po raz kolejny wyruszy w podróż po
polskim wybrzeżu. Pierwszy przystanek na mapie programu to Świnoujście!

T

radycyjnie już na lokalnych plażach nadmorskich kurortów
ekipa „Projektu Plaża” zaprasza do miasteczka TVN, które będzie tętnić życiem przez cały weekend, oferując moc
atrakcji dla odwiedzających w każdym wieku! Z myślą o najmłodszych powstanie strefa „Kids Club”. W jej ramach do dyspozycji
dzieci będą plac zabaw oraz animatorzy, którzy przeprowadzą
wiele konkursów z upominkami. Również starszym nie zagrozi
nuda. Kiedy maluchy skupią się na budowaniu fortec z piasku,
nastolatki i dorośli dostaną szansę na spróbowanie swoich sił
w wielu wakacyjnych dyscyplinach jak pływanie na desce SUP czy
skakanie na trampolinie wodnej. Na zwolenników mniej „ekstremalnych” sportów czekać będą zajęcia z zumby. Znajdzie się także
coś dla sympatyków spokojniejszej rozrywki – ci swoje miejsce

z pewnością znajdą w kąciku czytelniczym. Wieczory z kolei to
czas filmomaniaków, którzy będą mogli zrelaksować się na leżaku
w strefie kina letniego player.pl. Ekipa TVN nie rezygnuje także
z największej atrakcji „Projektu Plaża”, czyli spotkań ze znanymi
i lubianymi. Tym razem w „Strefie Gwiazd” gościć będą aktorzy
oraz uczestnicy popularnych seriali i programów grupy TVN Discovery Polska (m.in. „Na Wspólnej”, „Top Model”, „19+” czy „Big
Brother”) oraz artyści muzyczni.
Ekipa „Projektu plaża” rozpocznie sezon wakacyjny 5 lipca w Świnoujściu. Następne przystanki to: Kołobrzeg (12-14.07), Dziwnów (1921.07), Darłówko Zachodnie (26-28.07), Ustka (02-04.08), Gdańsk
Stogi (09-11.08), Łeba (16-08.08) i Władysławowo (23-25.08).

I

14

I

PRASZAMY
ZA

Uliczna koszykówka i rap

608 033 711
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Przed nami dziewiąta edycja turnieju
Trio Basket Koszalin, łączącego promocję
aktywnego trybu życia oraz polskiego rapu.

W

ydarzenie zaplanowane na 13 lipca br. rozpocznie się o
godzinie 12.00. W rywalizacji koszykarskich trójek, czyli dyscypliny która dołączyła do dyscyplin olimpijskich,
udział weźmie ponad 40 zespołów z całej Polski. Jak podkreśla
Damian Zydel, prezes Stowarzyszenia Trio Basket Koszalin, nasza
lokalna impreza już dawno stała się turniejem ogólnopolskim. – Od
wielu lat gościmy drużyny z całej Polski, które podnoszą poziom
sportowy turnieju. Tak będzie i tym razem, bowiem przyjazd na turniej zapowiedziały silne ekipy chociażby z Bytomia, Poznania i Wrocławia. Niech zwyciężą najlepsi – mówi Damian Zydel.
Skoro o najlepszych mowa, to w dwóch ostatnich edycjach wydarzenia najlepsze okazywały się zespoły z Koszalina. Wcześniej przez
wiele lat dominowali przyjezdni.
Oprócz turnieju koszykówki ulicznej, organizatorzy szykują wiele innych atrakcji. W Sportowej Dolinie odbędą się m.in. konkursy rzutów
za trzy punkty oraz konkurs wsadów, do wygrania w których będzie
po 500 złotych. Dodatkowo swoje umiejętności zaprezentuje Arek
„Aro” Przybylski, jeden z najlepszych na świecie zawodników specjalizujących się w dunkach, czyli efektownych wsadach do kosza. Wisienką na torcie będą koncerty czołowych polskich raperów, które
od roku 2013 stały się nieodłączną częścią Trio Basket Koszalin.
- Dzięki świetnej współpracy z Centrum Kultury 105 w Koszalinie
oraz naszym sponsorem głównym Firmus Group, od kilku lat Sportowa Dolina zamienia się w prawdziwą Dolinę Rapu. Wystarczy prześledzić historię Trio Basket by zauważyć, że gościliśmy w naszym
mieście prawdziwy top polskich raperów – podkreśla Damian Zydel.
Trudno się z nim nie zgodzić. Podczas Trio Basket występowali już
m.in. Kękę, Paluch, donGURALesko, W.E.N.A., Dwa Sławy, JWP/BC,
VNM, Te-Tris/Pogz, Kuban i Białas, czyli prawdziwa śmietanka krajowego hip-hopu. W tym roku nie będzie inaczej. Od godziny 19.30 na
scenie zaprezentują się B.A.D, czyli artysta z Koszalina oraz goście
specjalni Sarius i Sobota. Udział w koncertach jest bezpłatny.

- SPOTKANIA Z PRZYJACIÓŁMI
- WIECZORKI MUZYCZNE NA ŻYWO M.IN. DJ MC KRIBA
- NAJLEPSZE PANINI I TOSTY W MIEŚCIE!

Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Trio Basket Koszalin, Koszalin Centrum Pomorza, Centrum Kultury 105 w Koszalinie
oraz Zarząd Obiektów Sportowych. Sponsorem głównym wydarzenia - Firmus Group.

- WŁASNY OGRÓDEK PIWNY

reklama

- MOŻLIWOŚĆ SPĘDZENIA CZASU NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

CZYNNE CODZIENNIE OD GODZ. 11.00

I
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Telewizja kolacyjna

Wakacje
to spisek
N

mierza jako laboratorium do produkcji materiału wybuchowego.
Dowody? Proszę bardzo: płonący krzak cierniowy, skała pękająca
od jednego uderzenia Mojżeszowej pałki, mury Jerycha, których
nie obaliły przecież żadne dźwięki trąb tylko oczywiście dynamit.
Prawda jakie to proste? Wszystko ze wszystkim łączy się w jedną,
doskonale logiczną całość. Ten sam schemat myślenia występuje u „spiskowców” zawsze, bez względu na to jaką teorię wyznają.
Ale wróćmy do figury współpasażera. Jako się rzekło, nie lubię go
przede wszystkim za to, że nie tylko wyznaje teorię spiskową (co
samo w sobie jest zabawne), ale za to, iż jest przy tym agresywny.
W czasach kiedy polityczne triumfy święcił Janusz Palikot i jego
partia Twój Ruch jechałem pociągiem w wakacje. Na moje nieszczęście czytałem „Wyborczą”. Natychmiast do szturmu ruszył starszy
jegomość. No i zaczęło się: Żydzi, masoni, grupa Bilderberg, ogólnoświatowy spisek, a uratować od tego wszystkiego może nas tylko
narodowa prawica. Oczywiście obozów zagłady nie było, holokaust
to fikcja. A wszystko to wypowiadał w tonie niezwykle agresywnym, atakując mnie za czytanie nieszczęsnej „Wyborczej”. Brr…To
ja już wolę sokoły bez czapki, niestety. Tymczasem nie bardzo wiedziałem, co mam robić, bo facet coraz bardziej się rozkręcał. Uratowało mnie spojrzenie na półkę, na której leżała jego walizka. Była
na niej duża nazwa producenta, która brzmiała: „Your Turn”. Byłem
uratowany. Z pełną premedytacją i delektując się chwilą, przerwałem jego słowotok i zapytałem: „Czyli Pan jest zwolennikiem prawicy? „Narodowej prawicy, proszę Pana” – prychnął. „A ja Panu nie
wierzę” – powiedziałem. „Jak to?” – aż zatrząsł się z oburzenia. „No
bo proszę spojrzeć na swoją walizkę. Pan, proszę Pana, ciągnie przez
całą Polskę walizkę, na której jest napisane wielkimi literami: your
turn. A czy Pan wie, że to po angielsku znaczy: „Twój Ruch”? Pan reklamuje Janusza Palikota” – oznajmiłem triumfalnie.

adszedł, jak to się kiedyś mówiło, czas letniej kanikuły. Ludzie jeżdżą w tę i we w tę, jakby się szaleju najedli (czemu do
głowy przychodzą mi dziś same stare zwroty – dalibóg, nie
wiem…). Akurat w sprawie lata jestem zwolennikiem filozofii Jana
Himilsbacha, który mawiał: „Nie rozumiem tych wczasowiczów. Po
co jechać na drugi koniec Polski, jak wódki można napić się w domu”.
Jeśli chodzi o mnie, to szanuję , jeżeli ktoś odczuwa potrzebę przejechania kilkuset kilometrów w wiadomym celu. Ponieważ jednak sam
spędzam sporo czasu w pociągach, zdarzyło mi się przeżyć niejedno
w okresie wakacyjnym, kiedy kolejowe wagony są wypełnione po
brzegi. Staram się podchodzić do tych „wędrówek ludów” z pogodą ducha. Znoszę kanapki z jajkiem na twardo jedzone w dusznym
przedziale. Znoszę z godnością płacz dzieci, krzyk matek, nogi obijane walizkami innych pasażerów i wszystkie inne atrakcje, które
są w wakacyjnym pakiecie PKP. Raz tylko było mi trudno, kiedy do
przedziału wsiadło dwóch sokolników z żywymi sokołami na rękach. Ale i to zniosłem, chociaż muszę przyznać, że kiedy sokolnicy
zdjęli ptakom z głów śmieszne skórzane czapeczki, a te drapieżniki,
w menu których jest surowe mięso, zaczęły rozglądać się po przedziale, jakby zerkały w kartę dań, poczułem, że zaczynam się pocić
wcale nie w związku z upałem.
Tak naprawdę nie lubię tylko jednego gatunku wakacyjnego współpasażera. Jest to owładnięty teorią spiskową pieniacz polityczny.
Czym charakteryzuje się taki osobnik? Po pierwsze, wyznawcy teorii spiskowych mają jakąś zapadkę w głowie, dzięki której
wszystko łączy im się ze wszystkim w sposób nieodgadniony dla
racjonalnie myślącego człowieka. Wykwit teorii spiskowych nastąpił w XIX wieku. W ich mnogości urzekła mnie zwłaszcza jedna.
Niejakiemu Silvio Gesellowi, niemieckiemu ekonomiście, twórcy
naukowej teorii Naturalnego Porządku Ekonomicznego, człowiekowi wydawać by się mogło jak najbardziej rozsądnemu, któregoś
dnia przeskoczyła w głowie wspomniana zapadka i ogłosił, że jego
zdaniem Mojżeszowi znany był dynamit. Mało tego, udowadniał
Gesell: Mojżesz dynamit wymyślił. A miało być tak: Mojżesz przebywając na dworze faraona Ramzesa, przy pomocy swojego teścia
Jethro, który jako kapłan miał dostęp do tajemnic, użył Arki Przy-

Gość popatrzył na mnie przeciągle, potem na walizkę, potem jeszcze kilka razy na mnie i na walizkę i wyraźnie zasępiony powiedział
poważnym tonem: „Wie Pan, cholera, nie pomyślałem o tym”.
Bum! Zapadka zaskoczyła. Facet wciągnął sam siebie do wymyślonego przez siebie spisku. Obyście Państwo nie mieli takich przygód
na wakacjach. A jak już przejedziecie te setki kilometrów to zróbcie
to, o czym mówił Himilsbach - za moje zdrowie!

Tomasz Ogonowski – reportażysta, publicysta, producent telewizyjny, dramaturg i dramatopisarz. Laureat nagród reporterskich (m.in. I nagrody
w ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim „Oczy otwarte” za Najlepszy Artykuł Roku 2003). Autor scenariusza i dramaturg spektaklu „Czekamy
na sygnał” uznanego za Wydarzenie Kulturalne Roku 2017 w Koszalinie.
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HEAN
Opakowania
Jesteśmy gotowi na wielką rewolucję
Autor: Andrzej Mielcarek / Fotografie: Agnieszka Orsa

Przerabiając 100 ton folii miesięcznie, HEAN Opakowania z podkoszalińskich Mścic „produkuje”
5 ton odpadów, co jest i tak niskim wskaźnikiem w tej branży. Właściciele firmy zaczęli szukać
sposobu na ograniczenie ilości produktów ubocznych obciążających środowisko. Znaleźli.
Tym samym staną się wkrótce jedynym polskim przedstawicielem niemieckiego wytwórcy
najnowocześniejszych folii barierowych podlegających pełnemu recyklingowi! Folie Next Flex
poddaje się takiemu samemu procesowi recyklingu, jak opakowania z polietylenu z możliwością
powtórnego przetworzenia ich na nowe opakowanie. Myślą również o materiałach
biodegradowalnych, poddających się kompostowaniu. To technologia przełomowa, na Zachodzie
znana już od lat, ale w Polsce stosowana w minimalnym zakresie ze względu na to, że jest znacznie
droższa od tradycyjnych. Jednak Jakub Głuszko i Michał Pawlak, współwłaściciele firmy HEAN, nie
mają wątpliwości, że to słuszny kierunek, i że z czasem będzie przybywało odbiorców opakowań
gotowych zaakceptować wyższe koszty w imię mniejszej szkodliwości odpadów dla środowiska.

I

18

I

I

t e m at z o k ł a d k i

I

19

I

I

I

t e m at z o k ł a d k i

I

Z

wykłe tworzywa sztuczne rozkładają się długo. Są wynalazkiem stosunkowo młodym, więc na drodze doświadczalnej
nie stwierdzono, ile czasu wymaga ten proces. Według oceny
naukowców, niektóre plastiki (np. butelki typu PET) będą się rozkładać nawet 1000 lat.
Tymczasem tworzywa biodegradowalne poddane procesowi kompostowania w warunkach przemysłowych rozkładają się całkowicie
w sześć miesięcy. Jest więc o co walczyć.
Tworzywa sztuczne otaczają nas zewsząd. Są stałym elementem
naszej rzeczywistości. Kilkadziesiąt lat temu, kiedy wchodziły do powszechnego zastosowania, budziły entuzjazm, bo potaniały produkcję, ułatwiały transport i przechowywanie rozmaitych produktów.
Wtedy nieliczni tylko mieli świadomość, że jednocześnie stają się
one zagrożeniem. Skalę zagrożenia uświadamia zaś coś, co jest znane na świecie jako Wielka Pacyficzna Plama Śmieci. Zajmuje ona
na powierzchni oceanu obszar około 1,6 miliona kilometrów kwadratowych, czyli pięć razy tyle co powierzchnia naszego kraju. Są
to śmieci zniesione przez prądy morskie, a wcześniej wrzucone do
rzek i mórz.
Zeszłoroczne afery z płonącymi w Polsce składowiskami plastiku
również działają na wyobraźnię. To nie były pożary przypadkowe.
Gra toczyła się o pieniądze. Sprowadzone najczęściej z Zachodu
śmieci łatwiej było nielegalnie spalić, niż w kosztowny sposób zutylizować.
Jakub Głuszko komentuje: - Jesteśmy skazani na życie z plastikiem,
ale można starać się minimalizować szkody. Kiedy uświadomiliśmy
sobie, że miesięcznie odpady produkcyjne w naszym zakładzie to 5
ton plastiku nie nadającego się do niczego, a więc po prostu śmieci,
zaczęliśmy szukać sposobu, żeby tę sytuację zmienić.
Recykling
Pierwszy krok to strategia zwiększania produkcji opakowań z plastików, które można wykorzystać powtórnie. Michał Pawlak wyjaśnia:
- Chodzi o to, by z folii, którą używamy do produkcji, móc ponownie
zrobić opakowanie. Ono już nie będzie służyć do przetwórstwa spożywczego, ale może posłużyć jako opakowanie do innych produktów - na przykład : śrub, ubrań, nawozów sztucznych.
Wszyscy niby wiemy, że recykling śmieci plastikowych oznacza
spadek ilości śmieci w ogóle. Ale jest istotne „ale” - do ponownego
zmielenia, a potem ponownej produkcji nadają się wyłącznie plastiki
jednorodne. Jednorodne, a więc takie, gdzie nie ma żadnych wstawek z innych materiałów (innych plastików, elementów typu cienka
blaszka metalowa, papier etc.). Kiedy każdy z nas popatrzy na to, co
wrzuca do kosza, sam stwierdzi, że większość opakowań to plastiki
złożone.

rierowych, które w pełni nadają się do recyklingu materiałowego.
Struktura folii pozwala na zachowanie wysokiej bariery dla gazów
przy eliminacji kłopotliwego dla procesu recyklingu poliamidu. Folie NEXT, o których mowa, poddaje się takiemu samemu procesowi
recyklingu co opakowania z polietylenu, z możliwością powtórnego
przetworzenia na nowe opakowanie. To pozwoli na znaczne pomniejszenie emisji odpadów niepodlegających procesowi przetwarzania. Folie NEXT występują w postaci folii rolowych dla przetwórstwa spożywczego oraz folii woreczkowych.

Michał Pawlak mówi: - Staramy się naszym klientom to uświadamiać i namawiać ich do zamawiania opakowań z plastiku jednorodnego. Wtedy zyskuje on szansę na ponowne przetworzenie.
Liczby opisujące recykling w Polsce są przerażające. Podlega mu
tylko 2 procent wszystkich odpadów plastikowych. Znacznie więcej
przetwarzamy powtórnie papieru i szkła, choć i tutaj są to ilości wielekroć mniejsze niż na przykład w krajach skandynawskich.

Proces regranulacji polietylenu jest prostym procesem, możliwości
przetworzenia tego materiału są znane od kilkudziesięciu lat. - Na
przykład tak zwane reklamówki polietylenowe, które są używane
w sklepach, możemy włożyć do specjalnych młynów przetwarzających je na mniejsze elementy. Później się to granuluje i tworzy ponownie folię. Takie procesy bada na przykład Politechnika Koszalińska na Wydziale Mechanicznym – opisuje Jakub Głuszko.

Właściciele HEAN-u zapewniają: - Jesteśmy gotowi do dużej rewolucji na rynku opakowań barierowych, podlegających pełnemu
recyklingowi! Zaczynamy stosować następną generację folii ba-
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Ile trwa rozkład śmieci?
Plastik (tworzywo sztuczne)
W zależności od formy rozkłada się od 100 do 1000 lat.
Poniżej najpopularniejsze przykłady:
Butelka PET – od 100 do 1000 lat.
Torba z tworzywa sztucznego – średni czas rozkładu
wynosi 400 lat.
Papierek po cukierku – ok 450 lat.
Pielucha – ok 450 lat.

Recykling wciąż ma istotną słabość. Nawet jeśli ponownie przetworzymy plastik, z którego zostało wykonane opakowanie i powstanie
z tego wtórnie inne – na przykład worek na śmieci albo na produkty
niespożywcze – ostatecznie i tak wyląduje ono na wysypisku.

Papier
Tak jak w przypadku plastiku rozkład zależny jest od
wielu czynników przy produkcji, natomiast średni czas
rozkładu papierowych produktów, to około 6 miesięcy.
Przykłady:
Bilet MZK – rozkłada się średnio 3 miesiące.
Gazeta – 6 tygodni.

Biodegradacja
W tym kontekście informacje o materiałach, które w pół roku mogą
rozpaść się do postaci bezpiecznej, a ich pozostałości mogą być
używane do upraw (np. trawników, roślin ozdobnych albo drzew),
brzmią rewelacyjnie. Znów jednak jest „ale”. Technologia ta – jako
względnie nowa – jest dużo droższa od tradycyjnej.

Metal
Stalowa puszka po konserwie – do 10 lat.
Aluminiowa puszka po napoju – do 200 lat.

Jak mówi Jakub Głuszko, pojawiają się już producenci żywności,
którzy mimo to decydują się na zakup droższych opakowań: - Jest
ich niewielu, ale nie mamy wątpliwości, że z czasem będzie ich
więcej. Koszty są kluczowe. Jeśli opakowanie można kupić za 1
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HEAN Opakowania to firma rodzinna , którą w 1991
roku założyli Henryk Głuszko i Andrzej Pawlak. Od
pierwszych liter ich imion wzięła się nazwa HEAN.
Trzy lata temu zaprezentowaliśmy firmę na łamach
miesięcznika „Prestiż” w związku z jej 25-leciem.
Obecnie prowadzi ją kolejne pokolenie właścicieli Michał Pawlak i Jakub Głuszko.
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grosz albo za 3 lub 5 groszy jest to przy produkcji masowej duża
różnica.

I

jest szczytem zaawansowania technologicznego i wykorzystaniem
osiągnięć chemii, inżynierii materiałowej, wzornictwa. A wszystko
bierze się stąd, że współczesne opakowania muszą spełniać mnóstwo funkcji, o jakich końcowy konsument nie ma pojęcia.

Folia z celulozy

Projekt unijny, jaki zrealizowała firma, polegał na wprowadzeniu
nowych linii do produkcji opakowań z perforacjami dla produktów
przeznaczonych dla zwierząt. Produkcja karmy dla zwierząt (tzw.
pet food) to dziedzina niezwykle innowacyjna, w której wytwórcy
otwarci są na nowości i eksperymenty.

Jesteśmy w zakładzie w Mścicach. Trzymamy w ręku dwa kawałki
folii. Nie jesteśmy w stanie określić, która jest tradycyjna, a która
biodegradowalna. Ale jedna została wyprodukowana z nierozkładalnego poliamidu a druga z celulozy, która w warunkach kompostowania przemysłowego rozpada się w kilka miesięcy w sposób
całkowicie bezpieczny.

Obecne poszukiwania sposobu ograniczania ilości nieprzetwarzalnych odpadów wpisuje się w strategię HEAN Opakowania. Czy
wprowadzenie do produkcji folii podlegającej pełnemu recyklingowi oznacza rozbudowę zakładu? Jakub Głuszko wyjaśnia: - Jest
to w planie, ale na razie chcemy wprowadzić ten produkt środkami,
którymi już dysponujemy. Liczymy na wzrost sprzedaży opakowań
opartych na tej technologii. Myślę, że to kwestia roku lub dwóch.
Ale mamy satysfakcję, że to właśnie my jesteśmy pierwszą firmą
w Polsce, która zamierza korzystać w dużej skali z folii Next Flex.

Michał Pawlak mówi: - Ta druga to można powiedzieć - w uproszczeniu - papier. Struna zamykająca, która jest zastosowana w tym
opakowaniu, też jest biodegradowalna.
Jakub Głuszko dodaje: - Udoskonalanie opakowań to działanie na
rzecz ochrony środowiska dające pozytywne efekty w wielkiej skali
– bezpośrednio i pośrednio. Jeśli na przykład producent poduszek
albo materaców, a mamy takiego wśród klientów, zastosuje folię pozwalającą wyssać z opakowania powietrze, jego produkt zmniejszy
objętość wielokrotnie. Można wtedy przetransportować dużo więcej sztuk, i tym samym zmniejszyć tak zwany ślad węglowy. Ale nie
miejmy złudzeń - aby takie procesy zachodziły, trzeba woli wielkich
graczy rynkowych, bo dopiero systemowe podejście i wielka skala
ich działalności gwarantują, że pozytywne skutki będą odczuwalne
naprawdę. W Polsce mamy już przykłady firm, które prezentują takie podejście. Można tu wspomnieć o dużej sieci handlowej, która
wdraża wewnętrzną dyrektywę dotyczącą ograniczenia ilości odpadów przez stosowanie nowoczesnych opakowań. Na każdym kroku
szukają sposobu na ograniczanie masy plastikowych śmieci – pokazują, że są odpowiedzialną firmą. Jest to inicjatywa, która przyszła
do nas z Zachodu, gdzie świadomość ekologiczna jest na wyższym
poziomie. Ale to są nadal działania pionierskie, bo wciąż króluje inne
podejście, które widać na przykład u producentów kremów kosmetycznych. Niewielka ilość kremu sprzedawana jest w niepotrzebnie
wielkim plastikowym słoiczku, umieszczonym w pudełku z kolorowego kartonu, na domiar złego owiniętego folią. Wiadomo – klient
kupuje oczami, toteż takie podejście wciąż dominuje u producentów.

Polska jest jednym z największych opakowań w Europie (podobnie
jak jedynym z największych i najnowocześniejszych centrów druku na Starym Kontynencie). Ogromna część produkcji jest jednak
wysyłana za granicę. – Szkoda, że opakowania wykorzystujące najnowsze ale droższe rozwiązania są niemal w całości eksportowane
do Niemiec albo Skandynawii. Z jednej strony to kwestia wyższych
kosztów, ale również niskiej świadomości ekologicznej – ocenia Michał Pawlak.
Jakub Głuszko dodaje: - Do pojedynczych osób, konsumentów,
trudno mieć wielkie pretensje. Tutaj potrzebne jest działanie systemowe. Podstawa to edukacja ekologiczna od najmłodszych lat, ale
z drugiej strony promowanie rozwiązań jak najmniej uciążliwych dla
środowiska. Coś się zaczyna zmieniać, bo rozwija się fotowoltaika,
źródła światła powszechnie wymieniane są na energooszczędne,
ale wciąż brakuje na przykład systemu skupu opakowań, w tym butelek typu PET. Bez tego składowiska odpadów będą nadal puchły.
My wychodzimy z założenia, że oczekując zmian, powinniśmy zacząć od siebie. Łatwiej byłoby oczywiście pozostać przy starym,
spokojnie zarabiać swoje, ale ponieważ jesteśmy firmą świadomą,
wybieramy podejście trudniejsze, ale naszym zdaniem właściwsze –
mówi Jakub Głuszko i podsumowuje: - Mamy świadomość, że to nie
jest przyjemna informacja, że wyjeżdża od nas w ciągu miesiąca 7
-10 tirów opakowań foliowych. Trzeba się z tym zmierzyć. Tworzyw
sztucznych nie da się na razie niczym zastąpić, ale mamy moralny
obowiązek zrobić co możemy, by było to jak najmniej uciążliwe dla
ludzi i środowiska naturalnego.

Jakub Głuszko przytacza jeszcze inny przykład działania proekologicznego. Duża firma handlowa posiadająca w Polsce setki sklepów,
w pewnym momencie postanowiła pakować orzechy nerkowca
w o połowę mniejsze opakowanie – woreczek z wyssanym powietrzem. Okazało się, że sprzedaż produktu nie spadła, a w skali całej
sieci handlowej oznaczało to zużycie plastiku mniejsze o tony rocznie. – Oczywiście potrzebna jest edukacja konsumentów, by rozumieli i popierali takie działania – komentuje pan Jakub.
W świecie najwyższej jakości
HEAN Opakowania to firma zdolna wykonywać najbardziej skomplikowane zamówienia. Systematycznie sięga po najnowsze dostępne na rynku technologie. W rozwoju wspiera się dotacjami
unijnymi, dzięki którym – choć w skali całego rynku nieduża – jest
od lat w czołówce innowacyjności w branży opakowań foliowych
w Polsce.

Źródłem ogromnej ilości odpadów jest przemysł
odzieżowy. W pogoni za ograniczaniem kosztów
produkcji, wytwarza się je z poliamidów, czyli tych
materiałów, które są używane do produkcji opakowań.
W krajach bogatego Zachodu nie są noszone przez
lata, lecz zazwyczaj przez jeden sezon. Później trafiają
na śmietniki. Warto wiedzieć, że globalnie więcej poliamidów pochłaniają tekstylne niż te, które produkują
opakowania (woreczki, torebki, butelki, pojemniki itd.)

Kiedy pisaliśmy o niej trzy lata temu, firma była świeżo po instalacji japońskiej linii zgrzewającej. Laikowi może się wydawać - nic
prostszego niż wyprodukować foliowy woreczek. Tymczasem za
poszczególnymi rozwiązaniami stoi ogromna wiedza z wielu dziedzin. – Kto by pomyślał, że tu ma zastosowanie 14 patentów – Jakub
Głuszko podnosi w dłoni kolorowy woreczek w specjalnie ukształtowanym formacie i z zamknięciami typu zipper. – Tutaj wszystko
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Małgorzata Hołub-Kowalik
Po igrzyskach w Tokio zacznę myśleć
o zakończeniu kariery
Nie ma już chyba w Koszalinie osoby, która nie słyszałaby o Małgorzacie Hołub-Kowalik. Nasza
lekkoatletka z sezonu na sezon odnosi coraz większe sukcesy. Jak sama mówi – osiągnęła więcej,
niż kiedykolwiek marzyła.

Autor: Ewelina Żuberek

S

pacerując ulicami Koszalina, czujesz na sobie wzrok przechodniów?
- Muszę przyznać, że w Koszalinie ludzie kojarzą moje nazwisko. Nie jest tak, jak kiedyś, że Małgorzata Hołub jest sportowcem,
o którym nikt nie słyszał. Nie zawsze jednak rozpoznają mnie na ulicy. Ludziom się wydaje, że ja zawsze chodzę w dresach, a tak nie jest.
Czasami pojawiam się w stroju bardziej eleganckim. Natomiast gdy
się przedstawiam, to bardzo dużo osób wie, kim jestem. To jest bardzo miłe, ponieważ nie spotkałam się jeszcze z jakimś negatywnym
odbiorem swojej osoby.

- Które osiągnięcie było dla Ciebie najważniejsze w tym sezonie?
- Na pewno był to złoty medal, który zdobyłyśmy w Jokohamie podczas nieoficjalnych Mistrzostw Świata. Pierwszy raz udało nam się
zwyciężyć z Amerykankami, co było do tej pory nie do zrobienia.
Cały czas były one poza naszym zasięgiem, a teraz udało nam się je
pokonać. Szczyt marzeń, a jednak się udało. W dodatku wywalczyłyśmy kwalifikację na Mistrzostwa Świata w Katarze.
- Amerykanki były chyba mocno zaskoczone przegraną.
- Chyba nie brały pod uwagę, że mogą z nimi wygrać Polki. Dla nas
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ten medal to potwierdzenie, że cały czas liczymy się w stawce. Nie
jesteśmy bezimienne, jesteśmy sztafetą, z którą reszta państw się
po prostu liczy. Ciężko pracowałyśmy na ten sukces i nie była to
droga usłana różami. Sztafetę budowałyśmy od dłuższego czasu.
W obecnym składzie biegamy już niemal 10 lat. Przeżyłyśmy wiele
wzlotów, ale także upadków. Były gorsze i lepsze dni, ale to tylko nas
wzmocniło.
- Podczas poprzedniego wywiadu dla „Prestiżu” mówiłaś, że nie
myślisz jeszcze o Igrzyskach Olimpijskich. Jak jest teraz?
– Powoli ten temat zaczyna się przewijać w rozmowach z trenerem.
Przygotowania, które mamy w tym roku, są też tak skonstruowane,
by przetestować różne możliwości i skład sztafety. Główne treningi
są jednak skierowane pod Mistrzostwa Świata, które odbędą się na
przełomie września i października w Doha. Na tym obecnie się skupiam. Mam nadzieję, że powalczymy tam z dziewczynami o medal,
ponieważ jesteśmy świetnie przygotowane.
- Rywalizujecie między sobą o miejsce w sztafecie?
- Zdecydowanie jest między nami rywalizacja, ale jest ona zdrowa,
sportowa. Każda dziewczyna chciałaby biegać w głównym składzie sztafety, która coraz bardziej liczy się na świecie. Dlatego dla
wszystkich nas lipiec i sierpień to okres wymagających treningów.
Jestem jednak typem, który bardzo lubi słońce i taka pogoda jeszcze
bardziej motywuje mnie do pracy. Śmieję się wręcz, że działam na
baterie słoneczne.
- Czyli ostatnio nie brakuje Ci energii na treningach. Zawsze masz
taki zapał do ćwiczeń?
- Nie ma chyba takiej osoby, która zawsze ma dobre dni. Większość
osób zna mnie z tego, że bardzo dużo mówię, jestem pogodna i pozytywnie podchodzę do życia. Natomiast często zdarzają mi się chwile
zwątpienia. Mój trener żartuje, że kończę karierę średnio dwa razy
w miesiącu, bo mam wszystkiego dosyć. Twierdzi, że jestem bardzo
pracowita, ale muszę się najpierw nagadać. On wie, że musi wysłuchać, aż sobie ponarzekam, wyleję wszystkie żale, a później i tak
zrobię swoje.
- Uważasz, że dla sportowca istnieje takie sformułowanie „osiągnęłam już wszystko”?
- Myślę, że każdy sportowiec powinien indywidualnie się określić.
Ostatnio czytałam ciekawą rozmowę ze złotą medalistką Igrzysk
Olimpijskich w wioślarstwie, Magdaleną Fularczyk-Kozłowską, która całe swoje życie poświęciła temu, by ten medal zdobyć. Gdy już
osiągnęła cel i zakończyła karierę, nie mogła znaleźć sobie miejsca
i nie wiedziała co ze sobą zrobić. Moim celem także jest medal na
Igrzyskach, chociaż już teraz mogę powiedzieć, że jestem spełnionym sportowcem. Osiągnęłam więcej niż kiedykolwiek w życiu marzyłam i planowałam.

Zostań naszą
Ambasadorką

AVON

- Czy to oznacza, że zbliżasz się do zakończenia sportowej kariery?
- Na pewno nie zamierzam tego robić przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio. Ale to prawda, że powoli myślę o sportowej emeryturze. Chciałabym powiększyć rodzinę, a nam kobietom trudno jest
wówczas trenować dalej. Więc tak, powoli zaczynam o tym myśleć,
jednak nie szczególnie intensywnie. Wciąż cieszę się treningami
i reprezentowaniem Polski. Okres, w którym podejmę ostateczną
decyzję, na pewno nadejdzie.

BIURO AVON
Hotel Gromada
(wejście od Kaszubskiej)
Koszalin ul. Zwycięstwa 24b
tel. 605 251 962
reklama

- I co wówczas?
- Nie mam wygórowanych marzeń. Moim największym jest posiadanie zdrowej i szczęśliwej rodziny.
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Kinga Polak
Koszalińska mistrzyni i szachy w Szanghaju

W szachy zaczęła grać, mając pięć lat. Kiedy rozpoczęła studia (architektura w Poznaniu), przestała
je uprawiać zawodniczo. Jednak kontaktu z grą nie zerwała. Dlatego kiedy zobaczyła ogłoszenie
akademii szachowej działającej w Chinach, a poszukującej instruktorów, zareagowała i zgłosiła swoją
kandydaturę. Reakcji nie było. Po powrocie do Koszalina rozpoczęła staż w renomowanej pracowni
architektonicznej ANALOG Piotra Śmierzewskiego. I nagle odezwali się ludzie z Szanghaju. Tym
sposobem pani Kinga Polak (do niedawna Zakościelna i pod panieńskim nazwiskiem znana jako
zawodniczka) od niemal roku uczy szachów małych Chińczyków.

P

ani mąż również gra w szachy. Kto częściej wygrywa?
- Wyjątkowo często zadawane jest mi to pytanie…

- Uczy Pani małych Chińczyków gry w szachy. W jakim są oni wieku i jaka jest ich (lub ich rodziców) motywacja, by poznawać „królewską grę”?
- W Chinach popularne są dwa rodzaje szachów: chińskie i międzynarodowe. Nasza akademia – SCA Chess Academy – naucza w Szanghaju szachów międzynarodowych. Niektórzy moi uczniowie zaczynają
naukę już w wieku 4 lat. Nie stanowią oni jednak większości. Uczę
dzieci w wieku od 4 do 13 lat. W Chinach szachy międzynarodowe są
bardzo popularne (świadczyć o tym może podwójne złoto olimpijskie
w 2018 roku zdobyte przez mężczyzn i kobiety w Batumi).

- Trudno się oprzeć, kiedy rozmawia się z mistrzynią.
- Męża poznałam, kiedy jeszcze oboje mieszkaliśmy w Poznaniu.
Spotkaliśmy się dzięki mojej koleżance, która jest profesjonalną
szachistką i trenerką. Następnie ponownie zobaczyliśmy się na festiwalu szachowym w Poznaniu. To był początek naszej przyjaźni.
Można więc powiedzieć, że jesteśmy razem dzięki wspólnej pasji.
Karol zaczynał wtedy swoją bardziej profesjonalną przygodę z szachami. Jako dorosła osoba zainteresował się grą, bo bardzo lubi
różnego rodzaju łamigłówki. Ja zaczęłam w wieku pięciu lat, więc
doświadczenie sprawia, że wygrywam częściej.

- Czy szachy są w Chinach popularne?
- Dzieci w Chinach już od najmłodszych lat spędzają wiele godzin,
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Kinga Polak (Woman FIDE Master) sukcesy szachowe
zaczęła odnosić w bardzo młodym wieku. W 2000 r.
zajęła II miejsce w mistrzostwach Polski przedszkolaków. W finałach mistrzostw kraju juniorek startowała
wielokrotnie, zdobywając trzy srebrne medale.
W 2007 r. zajęła w Szybeniku IV m. na mistrzostwach
Europy juniorek do 14 lat. W 2009 r. zdobyła w barwach klubu „Hetman” Politechnika Koszalińska tytuł
drużynowej mistrzyni Polski w szachach błyskawicznych. W 2010 r. zdobyła w Karpaczu brązowy medal
mistrzostw Polski juniorek do 18 lat. Najwyższy
ranking w dotychczasowej karierze osiągnęła 1 listopada 2010 r. Z wynikiem 2176 punktów zajmowała
wówczas 25. miejsce wśród polskich szachistek. Sama
wspomina: „W szachy nauczałam się grać jako pięcioletnia dziewczynka dzięki moim rodzicom, którzy
zawsze wspierali mnie w mojej pasji. Zapisali mnie
na zajęcia z moim pierwszym trenerem szachowym
panem Dariuszem Długopolskim. Przez krótki czas
byłam członkiem klubu szachowego Gambit. Następnie zaczęłam rozwijać swoją pasję w Koszalińskim
Klubie Szachowym Hetman Politechnika Koszalińska
(klub teraz funkcjonuje pod nazwą: Klub Szachowy
HETMAN) pod okiem trenerów: Piotra Mickiewicza,
Henryka Węgrowskiego oraz nieżyjącego już Lucjana
Kowalczyka.
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trenując z surowymi, chińskimi trenerami. Nasza akademia jest
inna. Wyróżniamy się głównie tym, że prowadzimy interesujące
i przede wszystkim wesołe zajęcia w języku angielskim. Stwarzamy dzieciom przyjazne środowisko, w którym uczą się, jak należy
porozumiewać się oraz współpracować ze sobą w zróżnicowanym
kulturowo i językowo otoczeniu. Rozwijając w nich pasję do szachów, staramy się kształtować ich charakter oraz ogólne umiejętności. Chcemy przygotować je do bycia rozpoznawalnymi, profesjonalnymi zawodnikami szachowymi na arenie międzynarodowej.
Chcemy, aby szachy stały się dla nich swoistym mostem łączącym
hobby, pomagającym w nawiązywaniu nowych międzynarodowych
znajomości.
- Dlaczego do nauki zatrudniani są Europejczycy?
- SCA Chess Academy zatrudnia trenerów z całego świata. Aby
uzyskać wizę pracowniczą do Chin, należy spełnić określone, dość
surowe warunki, dlatego proces zatrudniania jest bardzo skomplikowany. To praca tylko dla wybranych. Trenerzy w naszej akademii
pochodzą z Polski, Rosji, Azerbejdżanu, Łotwy, Francji oraz Wielkiej
Brytanii. Plany są bardzo ambitne. Akademia stara się zatrudniać
nowych trenerów oraz w przyszłości otwierać nowe centra nauki
nie tylko w Szanghaju, ale może nawet i na całym świecie.
- Jak wygląda nauka?
- W roku mamy trzy sezony nauczania: jesienny, zimowy oraz wiosenny. Podczas tych trzech sezonów każdy z trenerów prowadzi
zajęcia w swoim centrum nauki oraz w przypisanych mu najlepszych
międzynarodowych szkołach w Szanghaju. Skala tego miasta jest
ogromna. Żyje tutaj bowiem około 24 mln ludzi, dlatego musimy
pokonywać w metrze codziennie dalekie dystanse, aby dojechać
do niektórych placówek. W trakcie wakacji oraz świąt publicznych
prowadzimy intensywne obozy szachowe dla dzieci w naszych centrach nauki.
życiu, tak więc praca z nimi daje mi bardzo dużo radości i poczucie
spełnienia. To prawdziwa przyjemność obserwować, jak rozwijają
się młode talenty.

- Lubi Pani tę pracę?
- Dzieci uczące się gry w szachy od zawsze były obecne w moim

- W jakim języku odbywa się nauka?
- W kontaktach zawodowych porozumiewamy się głównie językiem angielskim. Chińczycy słabo znają języki obce. Tak więc dzieci
uczące się gry, jednocześnie szlifują angielski. W Akademii pracuje
oprócz mnie jeszcze dwóch Polaków – w tym jeden z jej założycieli mistrz FIDE Robert Krzesaj – więc między sobą rozmawiamy po
polsku.
- Na jak długo wyjechała Pani do Chin? A może chce tam Pani zamieszkać na dłużej?
- Do Chin wyjechałam w sierpniu 2018 roku. Chciałabym tutaj zostać
(wraz z moim mężem, który niedługo do mnie dołączy, bo na razie
pracuje jako inżynier w Londynie) przez kolejny rok. Nie jestem jeszcze pewna, co do naszych dalszych planów. Bardzo chcielibyśmy podróżować. Mam nadzieję, że szachy mogą pomóc w realizacji tych marzeń ze względu na swoją popularność w każdym miejscu na świecie.

FIDE (fr. Fédération Internationale des Échecs) –
Międzynarodowa Federacja Szachowa utworzona 20
lipca 1924 r. w Paryżu organizacja międzynarodowa,
zrzeszająca narodowe związki szachowe z całego
świata, w tym Polski Związek Szachowy. Mottem FIDE
jest Gens una sumus (łac. Jesteśmy jedną rodziną).
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Aparat 13 Mpx

Cena za szt.

Smartfon
OPPO AX7
Koszalin

Godziny otwarcia:

ul. Paderewskiego 1

Pon. - Sob. 09.00 - 21.00, Niedziela handlowa 10.00 - 20.00
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Marek Kamiński
Być może nadchodzi kres panowania homo sapiens
Podróż dookoła świata samochodem elektrycznym w towarzystwie robota humanoidalnego
– to najnowszy projekt Marka Kamińskiego. Znany podróżnik chce zwrócić uwagę na ekologiczne
problemy świata i rolę technologii w czynieniu go lepszym. Przy okazji stawia ważne pytania
o przyszłość ludzkości, człowieka jako gatunku i relacje między ludźmi a robotami.

Autor: Jakub Jakubowski / Fotografie: Karol Kacperski
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anim zdradzimy szczegóły podróży dookoła świata, porozmawiajmy o wyprawie, z której wrócił Pan niedawno, i która była wstępem do tego, co teraz Pan planuje. Mówię o No
Trace Expedition, czyli podróży samochodem elektrycznym do
Japonii. Dlaczego akurat Japonia?
- Japonia fascynowała mnie od zawsze, znam język japoński, przez
wiele lat trenowałem karate, to kraj mi bardzo bliski. Odbyłem już
kiedyś podróż na zachód, z Kaliningradu do Santiago de Compostela – była to piesza wędrówka szlakiem świętego Jakuba. Pomyślałem sobie zatem, że czas wyruszyć w przeciwną stronę, w sposób
jak najbardziej ekologiczny, pozostawiając po sobie jak najmniej
śladów. Dlatego postawiłem na elektrycznego Nissana Leaf. Ważne
było również to, że do Japonii można dojechać samochodem bez konieczności podróży oceanicznych, korzystając jedynie z przepraw
promowych. Trasa wiodła przez Kaliningrad, Litwę, Białoruś, Rosję
i Syberię, Mongolię, Chiny, Koreę Południową aż do Japonii.

I
- Przemierzył Pan świat wszerz i wzdłuż. Znalazł Pan ten lepszy
świat?
- Myślę, że ten świat jest wszędzie bardzo podobny, coraz bardziej
staje się globalną wioską. I w skali globalnej, świat zmienia się na
gorsze. Zmiany klimatyczne, globalne ocieplenie, degradacja natury – to wszystko jest niezaprzeczalne. Topnieją lodowce na Kilimandżaro, Spitsbergenie czy Grenlandii. Na Grenlandii zawsze
było minus 20, minus 30 stopni. Ostatnio, gdy tam byłem, temperatura wynosiła minus 2 stopnie. Ale to nie jest tak, że nikt się tym
nie przejmuje. Podczas No Trace Expedition przejechałem połowę
kuli ziemskiej i w każdym kraju idea, która mi przyświecała, spotykała się z wielkim zainteresowaniem i zrozumieniem. Wszędzie
też spotykałem się z ciekawymi inicjatywami proekologicznymi,
w Rosji, w Chinach, w Japonii, w dalekich wioskach syberyjskich,
czy w Mongolii. W lesie nad Bajkałem zobaczyłem na przykład
tabliczkę z napisem po rosyjsku: „Wyrzucisz śmieć, czeka Cię pięć
lat bez dobrego seksu”. W skali lokalnej wiele rzeczy zmienia się
na lepsze. I tak sobie myślę, że jeśli chcemy żyć w lepszym świecie,
to zmiany musimy zacząć od siebie. Banalne, ale jakże prawdziwe
stwierdzenie.

- Czy w takiej podróży możliwe jest niepozostawianie po sobie
śladów?
- Przekonałem się, że jest to bardzo trudne. Rozwój cywilizacji spowodował, że produkcja odpadów stała się powszechnie akceptowalnym skutkiem ubocznym. I często nawet, gdy się chce uniknąć
pozostawiania po sobie śmieci, to jest to bardzo trudne.
Ale nie o śmieci tylko chodzi.
Wszystkie elementy wyprawy, czyli odżywianie, ubrania,
zasilanie, aktywności zostały
oparte o innowacyjne technologie oszczędzające naturę. Idee i wartości projektu
przejawiały się w używaniu:
ekologicznych
opakowań
na żywność, jak i samej ekologicznej żywności, wody
z butelki z filtrem, zasilania
w postaci baterii ładowanych
energią słoneczną, minimalistycznych zestawów ubrań –
nanoubrań nieprzyjmujących
zapachów, butów skonstruowanych z myślą o ekologii
oraz zeroemisyjnego samochodu będącego bazą do eksploracji świata.

- Podkreśla Pan, że ta ekspedycja miała pobudzić odbiorców do
zrównoważonego, odpowiedzialnego stylu życia, w tym
świadomego podróżowania.
Czym dla Pana jest odpowiedzialny, zrównoważony styl
życia?
- Zrównoważony styl życia to
taki, który powoduje, że myślimy o Ziemi jak o całości, nie
żyjemy kosztem innych ludzi,
innych istot. Tu chodzi o najprostsze rzeczy – starajmy
się produkować jak najmniej
śmieci, paląc w piecu myślmy
o środowisku, podróżując,
wybierajmy jak najbardziej
ekologiczne środki transportu, samochód elektryczny czy pociąg. Zwracajmy
uwagę na to, jak zapakowane są rzeczy, które kupujemy, mnóstwo z nich ma 10
warstw opakowań. Po co?

- Motto ekspedycji to: „Troska o lepszy świat wymaga odwagi”. Jak
by Pan to rozwinął?
- Odwagi do zmiany swoich zwyczajów, odwagi w sięganiu po nowe
technologie, odwagi w wychodzeniu ze swojej strefy komfortu, odwagi w robieniu rzeczy wciąż mało popularnych w społeczeństwie,
jak np. dbałość o środowisko, czy najbliższe otoczenie. Przebywanie
w takiej sferze komfortu powoduje, że świat nam ucieka, zamykamy
się na zmiany, stajemy się bierni wobec wyzwań, jakie stawia przed
nami współczesny świat.

- Czego dowiedział się Pan o sobie podczas tej podróży?
- Dowiedziałem się tego, że warto robić rzeczy, które mają sens.
Również tego, że cywilizacja jest dla mnie coraz mniej atrakcyjna,
że te wszystkie miejsca, które widziałem - Tokio, Ułan Bator, Pekin,
Moskwa – to jedno wielkie skupisko zagubionych ludzi, którzy pędzą niczym szczury i nie mają czasu, żeby pomyśleć o sobie, kim tak
naprawdę są. Często ludziom spotkanym na swojej drodze zadawałem to pytanie. Reakcje i odpowiedzi były zaskakujące.
- A sobie zadał Pan takie pytanie?
- Oczywiście. To jest podstawowe pytanie, które sobie zadaję od
dzieciństwa - kim jestem, dokąd zmierzam.

- A lepszy świat, czyli jaki?
- Lepszy świat to chociażby taki, w którym jest czystsze powietrze,
bez smogu. To też jedzenie bez pestycydów i antybiotyków. To dbałość o naturę. Lepszy świat to taki, w którym ludzie są zdrowi i nie
chorują, bo zdrowie jest dla człowieka najważniejsze. To co mnie
ostatnio zaskoczyło, to fakt, że nawet na Syberii zanieczyszczenie
powietrza jest bardzo dużym problemem. Sporo ludzi zapada tam
na choroby nowotworowe z powodu zanieczyszczenia powietrza
i smogu. A wydawałoby się, że Syberia jest oazą zdrowia.

- Jaka jest odpowiedź?
- Jestem człowiekiem w drodze. Byłem podróżnikiem ciekawym
świata, eksploratorem, potem zacząłem też dzięki temu co robię,
zmieniać życie innych ludzi. Dzisiaj chciałbym zmieniać świat, jakby
to górnolotnie i bałwochwalczo nie brzmiało. Przez te wszystkie
lata zmieniła się dla mnie definicja eksploracji. Kiedyś było to dotar-
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cie na bieguny, przejście pustyni, a teraz coraz bardziej podróżuję
w głąb siebie. Dzięki temu odnalazłem swoją duchowość, jestem
człowiekiem świadomym, ale cały czas poszukującym wyzwań, odpowiedzi, rozwiązań na bolączki współczesnego świata i człowieka
w nim żyjącego. Wyprawa No Trace Expedition bardzo mnie otworzyła na świat, uświadomiła mi, że cały świat jest moim domem, i ja
w tym domu rzeczywiście mieszkam.
- Spotkały Pana niebezpieczne sytuacje podczas wyprawy?
- Było ich bardzo wiele. Przede wszystkim drogi w Rosji i Mongolii i kultura jazdy tamtejszych kierowców. Podróżowałem wolno,
z maksymalną prędkością 80 km/h. Kierowcy TIR-ów nie lubią
takich gości, traktują ich jak zawalidrogi, więc kilka razy prawie
zostałem zepchnięty z drogi. Notabene, na tej trasie syberyjskiej
krzyże przydrożne to stały element krajobrazu. Na Syberii zaskoczyła mnie potężna burza śnieżna, w 10 minut nagle spadło pół
metra śniegu, a Nissan na letnich oponach. W Japonii natomiast
minąłem się z trzęsieniem ziemi w Hokkaido, nie udało mi się natomiast uniknąć tajfunów. Jeden z nich zebrał śmiertelne żniwo
w okolicach Kioto.
- Ciekawi mnie logistyka wyprawy, bo przejechać przez Syberię,
w ogóle przez połowę świata, samochodem elektrycznym, który
ma ograniczony zasięg, to nie jest pikuś.
- Zgadza się. Podróż nie była jakoś super precyzyjnie rozplanowana,
nie wiedziałem na przykład, gdzie będę ładował samochód. To było
ustalane z dnia na dzień. Miałem wstępną trasę ustaloną, ale o kończącym się prądzie trzeba było cały czas myśleć i po prostu szukać
miejsc, w których można się podładować. Czasami był to hotel, stacja benzynowa, parking, czy nawet kawiarnia. W Rosji mogłem podłączać się do sieci energetycznej w zwykłych rozdzielniach prądu
przy drogach. Miałem przedłużacz i całą infrastrukturę z wieloma
wtyczkami, przejściówkami, itp. Najgorzej było w Mongolii i na Syberii, ale nawet w tak odległych krańcach świata spokojnie można
jeździć samochodem elektrycznym.
- Niedługo kolejny krok. Wyrusza Pan w podróż dookoła świata
samochodem elektrycznym, a towarzyszyć będzie Panu... robot
humanoidalny. Nie lepiej mieć za towarzysza żywego człowieka?
- Pewnie lepiej, ale wtedy nie zrealizowałbym celu wyprawy. Ta
podróż to taka eksploracja 4.0 - podróż z robotem, badanie relacji
człowiek-robot, rola technologii w odkrywaniu świata i czynieniu
go lepszym. To będzie ciekawy eksperyment, człowiek i robot łączą
siły, żeby świat był lepszym miejscem do życia.
- To ciekawe i znamienne, bo wszelkie zło tego świata, o którym
Pan mówił, czyli globalne ocieplenie, świat zasypany śmieciami,
degradacja natury, globalizacja i wyścig szczurów, zmieniające się
modele społeczne, to właśnie efekt technologii.
- Technologii wymyślonej i używanej przez człowieka. Można ją wykorzystywać dobrze i źle. Rozwój świata, ludzkości nastąpił dzięki
technologii. Nie możemy jej odrzucać, ale musimy z niej korzystać
odpowiedzialnie. To jednak człowiek jest panem tej planety, tak mi
się wydaje. Przynajmniej do czasu kiedy Ziemia nie zrzuci tego jarzma, jakie jej zarzuciliśmy.
- Jakie będą zadania robota humanoidalnego?
- Robot będzie zbierał i przetwarzał dane o stanie środowiska naturalnego w każdym zakątku świata, w którym się znajdę. Będzie mnie
wyręczał w wielu sprawach, np. będzie prowadził blog o wyprawie,
podpowiadał różne rozwiązania, rozwiązywał bieżące problemy.
Cały czas definiujemy listę zadań dla robota, być może też pozwolimy internautom śledzącym wyprawę na wyznaczanie mu konkretnych prac do wykonania.
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- Sztuczna inteligencja, robotyka to technologie, które dynamicznie się rozwijają. Amerykański robot Atlas potrafi biegać, skakać,
robić salta, przenosić przedmioty, a nawet prowadzić samochód.
- Cieszy mnie to, bo jeśli dobrze wykorzystamy tę technologię, to rozwiążemy wiele problemów tego świata. Taki robot Atlas mógłby wykonywać czynności, które stwarzałyby zagrożenie dla człowieka, np.
posprzątać Fukushimę po katastrofie atomowej lub pomagać w skomplikowanych akcjach poszukiwawczo-ratunkowych. Niedawno w Chinach przeprowadzono eksperyment polegający na rozruchu fabryki
niemal całkowicie obsługiwanej przez roboty. Wydajność produkcji
okazała się wyższa, a liczba błędów mniejsza niż w fabryce tradycyjnej. Roboty mogłyby być też towarzyszami starszych ludzi, mogą się
nimi opiekować. Na pewno robot może mieć wiele zastosowań.

I
chciałaby mieć dziecko i będzie dążyć do integracji ludzi i maszyn.
Nie przeraża to Pana?
- Mnie nie przeraża postęp świata, potrafię sobie wyobrazić różne
warianty. Bardziej przeraża mnie chciwość ludzi, taka bezwzględność i czyste zło niż to, że robot będzie dążył do integracji z człowiekiem. Może dzięki temu rozwiążemy problem wielu chorób, może
będziemy żyć w dobrej kondycji 150 lat? Zresztą nie wiemy, jak będzie wyglądała następna wersja człowieka. Dzisiaj jedynym gatunkiem jest homo sapiens, ale gdyby neandertalczykowi pokazać miliony lat temu dzisiejszego człowieka, to nie tylko trudno byłoby mu
zrozumieć, ale też byłby przerażony. Nie wiemy, jaka będzie przyszłość człowieka jako gatunku, może ludzie będą cyborgami, może
będziemy nieśmiertelni? Dzisiaj jesteśmy przekonani, że ludzkość
będzie trwała wiecznie, a może jesteśmy jakąś formą przejściową?
Może kolejną formą będzie jakaś hybryda człowieka? Dlatego też
jestem ciekaw tych relacji między mną a robotem, na ile będzie to
relacja partnerska, a na ile dominująca, jak będzie się konfrontować
ze sobą naturalna ludzka inteligencja z tą sztuczną. To eksperyment
i refleksja nad przyszłością człowieka.

- Sophia, najbardziej rozwinięty humanoid na świecie, potrafi
płynnie odpowiadać na pytania...
- Pod warunkiem, że jest operator. Pytania do Sophii trzeba zgłaszać
z dużym wyprzedzeniem i dlatego robot może odpowiadać na nie
płynnie. Jeśli jednak zadamy mu pytanie, na które nie był przygotowany to albo nie odpowie, albo wyrecytuje sztampową formułkę.
Niemniej, to co dzisiaj jeszcze nie jest możliwe, w niedalekiej przyszłości pewnie będzie normą. Spotkałem konstruktorów Sophii
w Hongkongu, był taki plan, żeby to właśnie Sophia była moim towarzyszem w wyprawie dookoła świata. Nie było to jednak możliwe z powodów technicznych, ale nie jest wykluczone, że mój robot
spotka się z Sophią gdzieś po drodze. Nie tylko z nią, także z innymi
robotami humanoidalnymi.

- Bierze Pan pod uwagę, że nadchodzi kres dominacji homo sapiens nad światem?
- A dlaczego człowiek miałby sobie rościć prawo do tego, żeby dominować nad wszechświatem? Ziemia jest częścią wszechświata,
nie można jej izolować od uniwersum. Powstała ponad 4 miliardy
lat temu, jest malutkim ziarnkiem we wszechświecie. Dlaczego człowiek miałby być kresem tego wszystkiego? Także nie, nie przeraża
mnie to jak będzie wyglądał świat za 100, czy 1000 lat. Pytanie tylko, czy mogę jakoś się przyczynić do tego rozwoju świata, czy mogę
nadać mu jakiś własny sens?

- Mówi Pan o robocie per ona. Personifikuje Pan maszynę. Swego
czasu podczas rozmowy z dziennikarzami Sophia stwierdziła, że
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Ten sprzęt wymiata!
Wyświetlacz 6,4” AMOLED

Smartfon
OPPO RX 17 Neo
Koszalin

Godziny otwarcia:

ul. Paderewskiego 1

Pon. - Sob. 09.00 - 21.00, Niedziela handlowa 10.00 - 20.00
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Škoda Scala Style 1.0
115 KM
Skazana na sukces

Bez wątpienia jest to jedna z najważniejszych motoryzacyjnych premier tego roku, a dla Škody
pewnie kluczowa. Scala staje w szranki z mocną konkurencją w bardzo popularnym segmencie aut
kompaktowych. Jak przyznaje producent, zastąpi ona model Rapid, który rynku nie podbił. Scala ma
na to zdecydowanie większe szanse. Nie jest powiększoną Fabią ani mniejszą Octavią. To zupełnie
nowe rozwiązania w bardzo ładnym opakowaniu – stylistyka Scali może się podobać, a za praktyczność
i funkcjonalność zasługuje najwyższe noty.
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estowaliśmy model w bazowej jednolitrowej wersji o mocy
115 KM z sześciobiegową skrzynią manualną. Turbodoładowany silnik chętnie wchodzi na obroty i rozpędza auto do
setki w mniej niż 10 sekund. To naprawdę dobry wynik. Jeśli utrzymujemy silnik powyżej 1500 obrotów na minutę, zachowuje się on
bardzo dynamicznie i gwarantuje przyjemną jazdę.

I

duża, a Fabia za mała, ale wielu klientom szukającym przyjaznego
auta rodzinnego do jazdy na co dzień. Właśnie rodzinnego, bo jej
wnętrze imponuje przestronnością. Zarówno na przednich, wygodnych fotelach jak i na tylnej kanapie miejsca jest pod dostatkiem.
Nawet wysokie osoby siedzące jedna za drugą nie odczują jego braku na nogi i nad głowami (przestrzeń na kolana dla pasażerów siedzących na tylnej kanapie wynosi 73 mm, natomiast wolne miejsce
nad głową to aż 982 mm).

Inne silniki w ofercie to drugi benzynowy (1.5 TSI) oraz dieslowski
(1.6 TDI). Każdy z nich oznacza jednak wyższy o kilka tysięcy złotych wydatek na zakup Scali.

Do dyspozycji mamy w Scali kilka pojemnych schowków na drobiazgi w tym dwa 1,9-litrowe w drzwiach tylnych, dwa 2,5-litrowe
w przednich z uchwytami na 1,5-litrowe butelki, 1,5-litrowy w podłokietniku czy duży 6-litrowy w desce rozdzielczej. W sumie ich pojemność to aż 26 litrów. Tylną kanapę da się łatwo składać (oparcia
są dzielone w stosunku 40:60); wtedy do dyspozycji mamy nawet
1410 litrów pojemności.

Zbudowana na platformie MQB A0 Škoda Scala jest pierwszym
modelem czeskiej marki, który wykorzystał tę technologię. Scala
ma 4362 mm długości, 1793 mm szerokości i 1471 mm wysokości,
a rozstaw osi wynosi 2649 mm. Jest więc w każdym wymiarze większa od ustępującego jej miejsca Rapida Spacebacka.
Ma również przyjemniejszy, nowoczesny design. Nie wyzywający,
ale także nie nudny. To zgrabne auto, które powinno przypaść do
gustu nie tylko sympatykom marki, dla których Octavia jest zbyt

Wnętrze wykończone jest w dobrym stylu, z użyciem porządnych
materiałów. Deska rozdzielcza wykonana jest z przyjemnego w dotyku, miękkiego tworzywa i ma przejrzysty, czytelny design. Bez
przeładowania przyciskami, wszystko w zasięgu ręki z intuicyjną
obsługą i diodowym podświetleniem. Warto podkreślić, że Scala
jest pierwszym modelem Škody, gdzie korzystanie z Apple CarPlay
lub Android Auto nie wymaga połączenia przewodowego. W ramach opcji oferowane są także cyfrowe zegary o rekordowej w klasie przekątnej 10,25 cala (Virtual Cockpit).

Škoda Scala Style 1.0 115 KM - charakterystyka
Średnica zawracania - 10,3 m
Promień skrętu - 5,2 m
Długość - 4362 mm
Szerokość - 1793 mm
Szerokość z lusterkami - 1988 mm
Wysokość - 1471 mm
Rozstaw osi - 2649 mm
Prześwit - 135 mm
Pojemność skokowa silnika - 999 cm³
Typ silnika - benzynowy
Moc silnika - 115 KM (85 kW) przy 6400 obrotach/
minutę
Maksymalny moment obrotowy - 200 Nm
przy 2000-3500 obrotach/minutę
Doładowanie - turbosprężarkowe
Liczba cylindrów - 3
Maksymalna pojemność bagażnika - 1410 litrów
Minimalna pojemność bagażnika - 467 litrów

Škoda Scala nie powodu jest określana przez producenta jako samochód innowacyjny. Wyposażona została w nowoczesne systemy
wspomagania kierowcy, a także rozwiązania z zakresu connectivity
znane z samochodów klasy premium i tym samym otwiera nowy
rozdział w ofercie Škody.
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Jeśli chodzi o standard, to już w podstawowej wersji Active obejmuje on takie systemy jak asystent pasa ruchu, kontrola odstępu
z funkcją awaryjnego hamowania, system wspomagania ruszania
pod górę, radioodtwarzacz z kolorowym ekranem dotykowym
o przekątnej 6,5 cala z 4 głośnikami i Bluetooth, manualną klimatyzację, centralny zamek, elektrycznie sterowane szyby przednie
i lusterka, reflektory LED Basic, tylne światła diodowe i 16-calowe
koła stalowe.
W wersji Ambition standardem są dodatkowo m.in.: 16-calowe alufelgi, reflektory przeciwmgielne, czujniki parkowania z tyłu, dodatkowe 4 głośniki oraz elektrycznie sterowane szyby tylne.
W wersji Style standard obejmuje m.in.: 17-calowe alufelgi, tylne
światła Full LED ze zdynamizowanymi kierunkowskazami, czujniki
parkowania z przodu i z tyłu, kamerę cofania oraz bezkluczykowy
system dostępu i uruchamiania auta, tempomat, dwustrefową klimatyzację automatyczną i podgrzewane przednie fotele.
Długa jest także lista płatnych opcji i pakietów dodatkowych, dających spore możliwości indywidualnego dopasowania samochodu
do preferencji nabywcy.

Skodex Krotoski-Cichy,
ul. Gnieźnieńska 43 a, 75-736 Koszalin

Jak czytamy w materiałach producenta, cennik Škody Scala otwiera kwota 66 500 zł za wersję Active z silnikiem 1.0 TSI/115 KM.
Wersja Ambition z tą samą jednostką kosztuje 71 650 zł, natomiast
z najmocniejszym motorem 1.5 TSI/150 KM - 84 250 zł. Najbogatszy wariant Style to wydatek 78 650 zł z silnikiem 1.0 lub 91 250
zł z silnikiem 1.5. Škoda Scala w wersji wysokoprężnej (1.6 TDI/115
KM) dostępna jest tylko w wyższych wersjach Ambition i Style odpowiednio 83 150 zł i 90 150 zł. Za automatyczną przekładnię DSG
z 7-przełożeniami należy dopłacić 6 100 zł.

SALON: tel.: 94 317 79 10
koszalin@krotoski-cichy.pl
SERWIS: tel.:94 317 79 25
serwis.koszalin@krotoski-cichy.pl
I
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Volvo XC60 D4
2.0 190 KM
Bez wątpienia klasa premium

Obecna generacja Volvo XC60 miała na starcie trudne zadanie – musiała się zmierzyć z dwiema
legendami naraz: swojego bardzo popularnego poprzednika produkowanego niemal przez dekadę
(od 2008 roku) oraz zupełnie nowej, spektakularnej konstrukcji - największego SUV-a szwedzkiej marki,
czyli XC90. W naszym teście przekonaliśmy się, że nowa „sześćdziesiątka” wyszła z opresji obronną
ręką. To auto może się podobać, jest idealnie dopracowane, zapewnia przyjemną jazdę i pełne poczucie
bezpieczeństwa. Korzystaliśmy z Volvo XC60 II generacji w wersji R Design z silnikiem D4 2.0 o mocy
190 KM z 8-biegową, automatyczną skrzynią biegów Geartronic. Auto mierzy prawie 4,7 m długości,
do 100 km/h rozpędza się w 8,4 sekundy i osiąga prędkość maksymalną 205 km/h.
I
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wyglądu XC-60 przypomina model XC90. Po mieście na
pewno łatwiej jest się poruszać nim niż „większym bratem”.
XC60 jest po prostu bardziej kompaktowe. Szczególne podobieństwo widać z przodu, gdzie znajdziemy takie same reflektory z
LED-owymi światłami do jazdy dziennej, układającymi się w kształt
leżącej na boku litery T (ma to się kojarzyć z legendarnym młotem
Thora ze skandynawskich sag). Z kolei tylne lampy mocno przypominają te, które znamy z flagowego kombi szwedzkiej marki – modelu V90.

I

lu innych producentów. Nic nie trzeszczy i nie skrzypi, a elementy
są ze sobą bardzo ładnie spasowane. Nawet zwykła tapicerka ma w
sobie coś eleganckiego. Szwedzka flaga subtelnie zdobi metalową listwę przed pasażerem oraz bok prawego fotela – mała rzecz, a efekt
cieszy oko.
Wnętrze jest w zasadzie identyczne jak to zastosowane w modelach
S i V90 − wymiary deski rozdzielczej, jej rozplanowanie, fotele, kierownica, gałka skrzyni biegów, a nawet wzór nawiewów klimatyzacji. Fotele są pokryte skórą Nappa i w wersji R-Design są bardziej
wyprofilowane, co ma zapewnić lepsze podparcie boczne. Wnętrze
jest całkowicie czarne, aczkolwiek siedząc wewnątrz nie czujemy
się przytłoczeni, nawet pomimo czarnej podsufitki. Na kierownicy
znajdziemy niewielki emblemat R-Design.

Wsiadamy do auta. Pierwsze co przychodzi na myśl, to niewymuszona perfekcja. W Volvo XC60 nie znajdziemy zbędnych ozdobników.
Marka znów pokazuje, że elegancja zawsze jest w cenie. Wnętrze
jest świetnie wykonane, dbałość o detale może być wzorem dla wie-
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Kokpit jest logicznie rozplanowany. Kierowca ma łatwy dostęp do
wszystkich funkcji. Większością z nich sterujemy za pomocą centralnego dotykowego wyświetlacza o przekątnej 9 cali, w którym
znalazł się system Car Play, umożliwiający podłączenie smartfona.
Osoby nieprzyzwyczajone do tabletowych rozwiązań mogą początkowo narzekać, że „centrum dowodzenia” skrywa niemal wszystkie
ważne funkcje pojazdu (np. nie zmienimy temperatury nawiewu
jednym kliknięciem; ekran dotykowy to także jedyna droga do wyłączenia systemów bezpieczeństwa, dezaktywacji systemu start/
stop czy uśpienia systemu ESC). Ale nawet one docenią logiczność i
intuicyjność systemu.
Zamiast tradycyjnej tablicy wskaźników, przed oczami kierowcy
znalazł się drugi wyświetlacz, który wizualnie można dostosować
do swoich preferencji. Za dopłatą możemy mieć także wyświetlacz
head-up, który pokaże nam najistotniejsze informacje na przedniej
szybie.
Zasiadając za kierownicą tego bądź co bądź dużego auta, można być
zaskoczonym lekkością prowadzenia. Kierownica stawia minimalny
opór, przez co manewrowanie nie stanowi żadnego problemu. Podczas szybszej jazdy auto prowadzi się płynnie i pewnie, choć trudno
mówić o sportowej charakterystyce pracy układu kierowniczego.
Przy prędkościach rzędu 120 km/h i wyższych w kabinie nadal jest
bardzo cicho.
XC60 nie ma się również czego wstydzić w kwestii przestrzeni dla
pasażerów, wygody samych foteli, czy praktyczności. Schowki – ten
w tunelu oraz przed pasażerem – są miękko wykończone, z kolei
te w drzwiach dostały bardzo dobrze trzymające wkładki antypoślizgowe. Niezłą pojemnością pochwalić się może bagażnik - stan-
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dardowo dostajemy 505 litrów przestrzeni. Kształty bagażnika są
regularne, a po złożeniu kanapy (opcjonalnie – elektrycznym) podłoga jest równa.
Ustawiony pod spokojne podróżowanie układ jezdny bardzo dobrze
sprawdza się w niespiesznie pokonywanej trasie. Gładko pracująca
przekładnia o ośmiu biegach pozwala osiągać bardzo dobre wyniki
spalania i przy okazji sprawić, że silnik staje się niemal niesłyszalny
nawet przy znacznych prędkościach. Trudno mieć większe wymagania od sporej wielkości SUV-a: spala około 7 l/100 km w mieście
i ma podobny apetyt w trasie pokonywanej z prędkością około 120
km/h. Przy jeździe bardzo spokojnej, płynnej, można zejść poniżej
tej wielkości, choć deklarowane przez producenta pięć litrów z
ułamkiem niełatwo jest osiągnąć. Ale to i tak bardzo rozsądne wyniki. Wyższe spalanie pojawia się, kiedy jedziemy z prędkością wyższą
niż 120 km/h.

Volvo XC60 D4 2.0 190 KM - charakterystyka
Długość/szerokość/wysokość - 4688/2117/1658 mm
Rozstaw kół przód/tył - 1668/1673 mm
Rozstaw osi - 2865 mm
Masa własna - 1926 kg
Pojemność bagażnika - 505 litrów
Pojemność zbiornika paliwa - 60 litrów
Skrzynia biegów - automatyczna, 8 przełożeń
Moc (KM) przy obr./min - 190/4250
Moment obrotowy (Nm) przy obr./min. - 400/1750-2500
Przyspieszenie 0-100 km/h - 8,4 sekund
Deklarowane średnie spalanie (100 km) - 5,1 litra
Emisja CO2 - 133 g/km

Volvo XC60 zdobył tytuł najbezpieczniejszego samochodu w prestiżowych testach zderzeniowych Euro NCAP 2017. Uzyskał 98 pkt
na 100 w kategorii Adult Occupant oraz 95 pkt na 100 w kategorii
Safety Assist. Dało mu to przewagę dwudziestu punktów procentowych nad najbliższym konkurentem w klasie. Auto jest naszpikowane zaawansowaną technologią zaprojektowaną, by wspomagać
kierowcę, chronić użytkowników pojazdu i pozostałych uczestników ruchu drogowego.
To jeden z najbezpieczniejszych samochodów. Może wykryć na drodze pojazdy, pieszych i rowerzystów, korzystając z radaru i kamery
na przedniej szybie - i to zarówno w dzień, jak i w nocy. Ma aktywny tempomat, który pozwala utrzymywać bezpieczną odległość
do prędkości 200 km/h i asystenta jazdy umiejącego samodzielnie
ruszyć i zatrzymać auto w korku. Oczywiście funkcje te mają jedynie charakter pomocniczy, a za sposób kierowania samochodem
zawsze odpowiada kierowca.

Auto Bruno
ul. Pomorska 115B, 70-812 Szczecin
tel.: 690 197 486
m.niepsuj@autobruno.dealervolvo.pl
salon@autobruno.dealervolvo.pl
serwis@autobruno.dealervolvo.pl
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W szpilkach za kierownicą

Hybrydowa Honda CR-V
Idealna dla przedsiębiorcy

W naszym cyklu konsumenckich testów aut oferowanych przez Grupę Mojsiuk Hondę CR-V w wersji
hybrydowej wypróbowała pani Ewa Zemła, prowadząca w Koszalinie pracownię architektoniczną.
Poszukując samochodu dla siebie, sprawdziła ona wcześniej propozycje paru innych marek.
Z porównania obronną ręką wyszła hybryda Hondy.
Autor: Andrzej Mielcarek / Fotografie: Agnieszka Orsa
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- Jaki efekt porównania?
- Nie miałam problemu z odnalezieniem się w innych warunkach.
Wszystko jest oznaczone idealnie, można łatwo znaleźć wszelkie
przyciski, nawiewy, ustawienia, radio. Mogę powiedzieć żartem,
że nawet „blondynka” sobie w tym aucie świetnie poradzi. Dodatkowym dużym plusem są bardzo wygodne fotele. Można je dostosować do kształtu kręgosłupa. To jest podstawa, przynajmniej dla
mnie. Ważne jest też to, jaka jest perspektywa siedzenia, a siedzi
się wysoko. Kierownica jest bardzo przybliżona wyglądem do starszych modeli. Podoba mi się, że Honda ma swój styl, którego się
trzyma i którego klimat odtwarza w następnych modelach.

wa Zemła od czterech lat jeździ Hondą CR-V z tradycyjnym
napędem. Jest z niej bardzo zadowolona, ale uznała, że przyszedł czas na wymianę auta na nowe.

- Ta, którą jeździ pani obecnie, to Pani pierwsza Honda?
- Tak. Wcześniej używałam aut różnych marek. Byłam z nich w różnym stopniu zadowolona.

- Jakie ma Pani doświadczenia z czterech lat przeżytych z Hondą
CR-V?
- Jest to samochód, który pokochałam, wyjątkowy, bezpieczny.
Przyjemnie się go prowadzi, jest
nieawaryjny. To jest auto, które
wymagało jedynie serwisowania, bo jeszcze nie było sytuacji,
Podstawową wersję Hondy CR-V w wersji 2WD
żeby coś się zepsuło. Dla mnie
Comfort z konwencjonalnym napędem można nabyć
ważne jest to, że ma automaw formie leasingu już od 776,78 zł netto miesięcznie
tyczną skrzynię biegów. Jest to
(przy wpłacie 45% wartości samochodu, okresie
wygoda, szczególnie dla kobiety.
umowy 48 m-cy i opcji wykupu 35%)
Cenię sobie ten komfort.

- Co jeszcze zapisałaby Pani na
plus?
- Pojemny bagażnik. Ja wożę
w nim psy i mogę stwierdzić, że
jest świetny dla zwierzaków.

- Nic Pani nie zaskoczyło?
- Jest taka rzecz, która od razu
rzuca się w oczy. Nie ma dźwigni
zmiany biegów! Są za to przyciski dla poszczególnych trybów
jazdy zamiast gałki. Jest to oryginalne rozwiązanie, które bardzo mi
się spodobało.

- A jak ma się do tych pozytywnych wrażeń nowa generacja
Hondy CR-V w wersji hybrydowej?
- Jest super, szczególnie do jazdy po mieście. Momentami miałam
wrażenie, że silnik się wyłączył, bo jest tak cicha.

- Wypróbowała Pani, jak hybrydowa Honda CR-V zachowuje się
na trasie?
- Sprawdzałam to. Prowadzi się ją bardzo lekko. Trzeba uważać na
każdy ruch, bo kierownica reaguje momentalnie. Przy tym amorty-

- Na co zwróciła Pani uwagę, wsiadając do niej po raz pierwszy?
- Przede wszystkim musiałam sprawdzić, czy jest ona podobna do
mojego obecnego samochodu.
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i mieć doskonałą widoczność. Mimo że krótko miałam styczność
z tym autem, mogę śmiało stwierdzić kilka rzeczy: cudownie się prowadzi, ma fantastyczne wspomaganie kierownicy; uczucie towarzyszące prowadzeniu tego auta to lekkość i poczucie bezpieczeństwa.
No i znaczenia ma fakt, że jako samochód hybrydowy, szkodzi środowisku mniej niż inne.

Honda CR-V 2,0 i-MMD Hybryda Executive
– charakterystyka
SILNIK BENZYNOWY
Pojemność – 1993 cm3
Moc max – 145 KM/6200 obr./min
Max moment obrotowy – 175 Nm/4000 obr./min
SILNIK ELEKTRYCZNY
Moc max – 184 KM/135 kW
Max moment obrotowy – 315 Nm
UKŁAD HYBRYDOWY
Moc max – 184 KM/135 kW
ZUŻYCIE PALIWA
WLTP
Prędkość niska – 8,4 l/100 km
Prędkość średnia – 5,5 l/100 km
Prędkość wysoka – 6,3l/100 km
Prędkość bardzo wysoka – 9l/100 km
Cykl mieszany – 7,4l/100 km
NEDC
Cykl miejski – 5,1l/100 km
Cykl pozamiejski – 5,7l/100 km
Cykl mieszany – 5,5l/100 km

zacja jest doskonała, nie czuć dziur, wyboistej drogi. Ten samochód
płynie.
- Jak z poczuciem bezpieczeństwa?
- Ważna jest maska samochodu, która dla mnie musi być duża, masywna, żebym miała wrażenie, że coś mnie z przodu chroni. Auto
ma doskonałe hamulce. Trzeba uważać, żeby nie naciskać na nie
z większą siłą, bo auto momentalnie staje. Do tego systemy bezpieczeństwa, których nie umiałabym wszystkich wymienić. Honda
sama kontroluje trakcję, prędkość, odległość od innego samochodu,
otoczenie. To jest auto, którym nie bałabym się jeździć.

INNE DANE
Rodzaj paliwa – benzyna Pb95
Skrzynia biegów – bezstopniowa, automatyczna
e-CVT
Przyspieszenie 0-100 km/h – 9,2 s
Prędkość max – 180 km/h
Długość/szerokość/wysokość – 4600/2118/1689 mm
Prześwit – 194 mm
Min. Pojemność bagażnika – 497 l
Max pojemność bagażnika – 1638 mm
Masa własna – 1726 kg

- A estetyka? Jako architekt jest Pani zapewne na nią wyczulona?
- Nowa Honda CR-V jest trochę inna niż poprzednia generacja. Maska jest bardziej płaska, pojawia się ciekawy kształt reflektorów.
Ten samochód – gdybym miała go spersonalizować - sprawia na
mnie wrażenie dojrzałej kobiety. Mówi całą sobą: będziesz się czuć
ze mną bezpiecznie, czuwam nad tobą. Sylwetka samochodu robi
wrażenie. Pojechałam tym autem na wizję lokalną w terenie i zrobiłam nim „wejście smoka”. Na ludziach auto zrobiło ogromne wrażenie. Jeździłam w życiu wieloma samochodami, testowałam ostatnio
różne. Po wielu próbach, pozostanę wierna Hondzie.

W razie pytań o prezentowany, jak i pozostałe
modele marki Honda, zapraszamy
do Autoryzowanego Salonu Honda Mojsiuk
Auto KM w Starych Bielicach k/Koszalina,
ul. Koszalińska 12 lub
pod nr tel.: 94/34 77 372
www.honda.mojsiuk.pl
Szukaj nas na FB: Honda Mojsiuk Auto KM

- Kto jeszcze byłby na pewno zadowolony z takiego auta?
- To jest przede wszystkim samochód dla przedsiębiorcy. Panuje
zasada, że jak cię widzą, tak cię piszą. Samochód nierzadko określa
pozycję społeczną człowieka. Ten sygnalizuje pewność siebie, ale
i praktyczne nastawienie. Bez dwóch zdań jest prestiżowy. Honda CR-V na pewno sprawdzi się w firmie, ale i w rodzinie, bo jest
przestronna i bezpieczna. Ponieważ jest to SUV na pewno docenią
ją osoby, które mają problemy z kręgosłupem. Nie ma problemów
z wsiadaniem i wysiadaniem, można za kierownicą siedzieć wysoko
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Toyota Jankowscy Spółka Jawna
ul. Diamentowa 2, 75-736 Koszalin
tel: 94 341 02 87, 94 346 55 10
www.toyota.koszalin.pl
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W morskim klimacie
W tym apartamencie wszystko jest spójne i przemyślane. Od najmniejszego detalu, przez kolorystykę,
po dobór mebli. W aranżacji wnętrza znajdziemy odniesienia do designu skandynawskiego, ale nie
brakuje tu również designerskich mebli najlepszych włoskich marek. Wszystko ze sobą idealnie współgra.

N

admorski apartament to przestrzeń utrzymana w tonacjach słonecznego lata. Błękit morza przeplata się z piaskowymi kolorami, a „łososiowy” stanowi stylowy dodatek.
W tym wnętrzu fale bianco carrara spotykają się z jesionowymi

zabudowami stolarskimi i podłogą. Klasyka to listwy przysufitowe
wraz rozetą oraz złote dodatki od Zara Home. Nowoczesność to
meble, np. hoker Gubi od Mesmetric, linie i geometryczne grafiki
od Designzoo.
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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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Osiedle Vilpark
Energooszczędny dom w cztery miesiące!
Jeśli połączyć zakup działki na podkołobrzeskim osiedlu Vilpark i usługi firmy Nowe Domy,
można zamieszkać w energooszczędnym domu w cztery miesiące. Tak szybkie tempo budowy
wynika z dwóch podstawowych faktów: działki są uzbrojone i posiadają zatwierdzone warunki
zabudowy, a firma wykonawcza ma ogromne doświadczenie w stawianiu domów systemowych.

T

rudno znaleźć w regionie drugi taki teren budowlany jak Vilpark w Charzynie pod Kołobrzegiem. W obecnym, trzecim
etapie wybierać można spośród 89 działek o zróżnicowanej
powierzchni (500-1121 m²) – wszystkie z pełnym uzbrojeniem.

Osiedle Vilpark gwarantuje jednocześnie dwie cenne wartości.
Z jednej strony ulokowane jest ono w enklawie ciszy i świeżego
powietrza, a z drugiej doskonałe skomunikowane z centrum Kołobrzegu. Pobliska, dobiegająca końca budowa obwodnicy miasta
to część drogi ekspresowej S6/S11, która umożliwia szybki dojazd
nad morze, ale i wygodny wyjazd w stronę Koszalina/Gdańska oraz
Goleniowa/Szczecina. Dotarcie na goleniowskie lotnisko odległe od
Vilparku o 90 km zajmie za kilka miesięcy mniej niż godzinę!

Ich wielkość została wyznaczona ze względu na różne preferencje
przyszłych mieszkańców: dla osób, dla których ważna jest efektywność cenowa – przewidziane są mniejsze działki o powierzchni ok.
500 m², a dla osób ceniących sobie wygodę i niezależność – dopuszczona jest możliwość scalenia kilku działek i uzyskania większej powierzchni. Dla osób, które preferują zabudowę bliźniaczą, istnieje
z kolei możliwość ścięcia kosztów zakupu terenu o połowę przez
podział działki na dwie części. Zadowoleni będą ci, którzy marzą
o domu przy samym lesie, bo część działek z III etapu otacza pachnący żywicą przepiękny bór sosnowy!

Szybkie tempo realizacji domu na Osiedlu Vilpark wynika z faktu, że
cały ten teren jest uzbrojony – do każdej działki doprowadzone są
niezbędne media (woda, kanalizacja, prąd, gaz), teren jest ogrodzony, drogi utwardzone i docelowo oświetlone. Dodatkowo na każdą
działkę jest wydana decyzja o warunkach zabudowy. To ogromna
oszczędność czasu inwestora.
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Czas budowy skraca się do absolutnego minimum, jeśli zdecydujemy się na współpracę z firmą Nowe Domy.

I

cja z suwanych okien tarasowych pozwala oszczędzić kilka tysięcy
złotych na jednym z nich. Z kolei postawienie na fotowoltaikę oznacza, że owszem – ponosimy koszt ogniw montowanych na dachu, ale
odpadają nam koszty kotłowni i kominów. W efekcie mamy energię praktycznie za darmo: dom ogrzewa elektryczna płyta fundamentowa, „samodzielnie” wyprodukowany prąd podgrzewa wodę
użytkową, służy do gotowania i zasilania wszelkich urządzeń. Nie
ma obawy, że kiedyś prądu zabraknie, bo nowoczesna fotowoltaika
działa w ten sposób, że nadmiar energii wyprodukowany w danym
momencie odprowadzamy do zewnętrznego systemu energetycznego, a w okresach kiedy nasza instalacja produkuje prądu mniej
niż go potrzebujemy, możemy z tego systemu niejako „odebrać”
wcześniejszy naddatek (precyzyjnie: 80 procent wcześniej oddanej
energii).

Oferuje ona domy systemowe według bogatej gamy projektów
do wyboru. Reprezentujący firmę Krzysztof Frydryszewski mówi:
- Jesteśmy firmą wykonawczą, specjalizującą się w szybkiej budowie hybrydowych, keramzytowych domów energooszczędnych.
Budujemy głównie budynki parterowe, wyłącznie na grzewczych
płytach fundamentowych. Ciepłe ściany, odpowiednie okna, dobra
izolacja oraz rekuperacja zapewniają małe zużycie energii. Sztywność i żywotność konstrukcji zapewniają monolityczne bezspoinowe ściany oraz prefabrykowana konstrukcja dachu wykonana ze
suszonego drewna.
Jak podkreśla Krzysztof Frydryszewski, klienci preferują projekty
parterowe (90 proc. sprzedawanych domów) z powodu niższych
kosztów i wygody. Odpada bowiem koszt po około 4 m kw. powierzchni na parterze i piętrze przeznaczone na klatkę schodową,
koszt samych schodów, stropu, ocieplenia stropu i powierzchni pod
skosami na poddaszu.

Jest jeszcze jedna ciekawa możliwość. Efekt przestrzeni w domu
możemy wzmocnić przez podniesienie sufitu na wysokość większą
niż 2,7 m, zyskując lepsze doświetlenie pomieszczeń dzięki wyższym oknom.
Dodatkowo w budynkach z dachem dwuspadowym można zastosować tzw. strop katedralny. Wtedy nad kuchnią i salonem uzyskujemy od 4,5 do nawet 6 metrów wysokości. Efekt jest imponujący!
Wspomniana technologia bezspoinowej ściany keramzytowej jest

Pan Krzysztof komentuje: - My rozumiemy to podejście klientów,
bo chęć ograniczenia kosztów jest postawą racjonalną. Podpowiadamy dodatkowo inne sposoby oszczędzania. Na przykład rezygna-
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nowoczesnym rozwiązaniem sprawdzonym w chłodnej Skandynawii i przez oszczędnych z natury Niemców. Zapewnia ona dobrą
jakość i dokładność wykonania oraz brak przymusu sezonowania
budynku. Ale przede wszystkim gwarantuje bardzo krótki czas
realizacji. Co niezwykle ważne: technologia ta daje idealny mikroklimat w domu, jest odporna na pleśnie i grzyby, co ma kapitalne
znaczenie dla alergików.
Jak zapewnia Krzysztof Frydryszewski, ściany często wybieranego domu typu Patrycja (120 m2 powierzchni użytkowej) są
montowane na budowie w 2 dni, a wcześniejsze przygotowanie
grzewczej płyty fundamentowej zajmuje 5 dni. Elementy ścian są
przygotowywane w fabryce i dostarczane jako gotowe na plac budowy. Ściana jest gładka i nie wymaga tynkowania, a jedynie użycia gęstej farby. Od razu wykonane są wszelkie otwory pod puszki
instalacyjne.

VILPARK
tel: +48 695 66 860
info@vilpark.pl
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Dlaczego warto wybrać akurat ofertę firmy Nowe Domy? Pan
Krzysztof mówi: - Mamy duże doświadczenie w realizacji domów
energooszczędnych w technologii ceramicznej i drewnianej. Pracujemy z wypróbowanymi partnerami, dzięki czemu na etapie wykończenia możemy zaproponować gratisowe projekty urządzenia
wnętrz od firm Ikea i Leroy Merlin. Leroy Merlin dodatkowo udziela
naszym klientom 10 procent rabatu przy zakupach niezbędnych do
urządzenia domu. Jeśli chodzi o projekty domów, współpracujemy
z najlepszymi pracowniami projektowymi w kraju. Aktualnie budujemy na Osiedlu Vilpark domy, które można obejrzeć i tym samym
przekonać się naocznie, że dajemy jakość taką, jaką obiecujemy
naszym klientom. Warto podkreślić, że kupując działkę wraz z domem, nabywca podlega 8-procentowej stawce podatku VAT. Z kolei
przedsiębiorcy kupujący działki w Vilparku i traktujący je jako inwestycję mogą skorzystać z prawa odliczenia 23-procentowego VAT-u.

Szczególne korzyści
1. Świetna lokalizacja, dobra komunikacja, zielone
otoczenie.
2. Nowoczesna technologia energooszczędna.
3. Ustalona cena budowy domu jest gwarantowana.
4. W cenie budowy zawarte są już koszty transportu,
montażu, zakwaterowanie ekipy.
5. Izolacja: 20 cm styropianu pod płytą grzewczą
i na ścianach oraz 35 cm izolacji z celulozy technicznej
na stropie.
6. Trzyszybowe, sześciokomorowe okna z ciepłym systemem montażu plus jednostronny kolor okien gratis.
7. Wiązary z czterostronnie struganego drewna,
suszonego (klasa C24)
8. Pokrycie z dachówki albo blachy na rąbek stojący.
9. Dowolna liczba punktów elektrycznych w standardzie.
10. Ubezpieczenie domu z opcją dojazdu fachowca
w cenie (na wypadek awarii w ciągu pierwszego roku
eksploatacji domu).
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irma oświetleniowa TK Lighting, znajdująca
się w Częstochowie, w tym roku obchodzi
6 rocznicę swojej działalności. Firma bardzo szybko rozwinęła się współpracując zarówno
z klientami w Polsce jak i z klientami z 40 innych
krajów między innymi z Rosji, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Niemiec, Słowacji, Republiki Czeskiej, Holandii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Węgier itd. . Produkty TK Lighting są wyprodukowane z wysokiej
jakości komponentów dostarczanych wyłącznie
przez polskich producentów i charakteryzują się
wyszukanym i podążającym za najnowszymi trendami wzornictwem co zostało docenione zarówno
przez klientów co zaowocowało licznym nagrodami
takimi jak : coroczne wyróżnienie za „Produkt Targów” na Targach Światło w Warszawie , nagroda od
czytelników „Designe dla konesera” zorganizowany przez miesięcznik „dobre wnętrze” czy wyróżnienie w konkursie INSPIRACJE 2017 w kategorii
Światło zorganizowany przez miesięcznik świat
rezydencji. Największym osiągnięciem firmy TK
Lighting jest uplasowanie się w czołówce prestiżowego rankingu na najdynamiczniej rozwijające się
małe i średnie przedsiębiorstwa i zdobycie tytułu
„Gazeli Biznesu” w 2017 roku.

Zapraszamy do naszego
autoryzowanego
e-sklepu: www.tklighting.pl
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Zapraszamy do naszych salonów i zapoznania się z naszą pełną ofertą
Koszalin, ul. Przemysłowa 11A
tel. 508 051 301
e-sklep: www.tklighting.pl
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Kołobrzeg, ul. Sienkiewicza 30A
tel. 509 496 311
www.janex.koszalin.pl
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Męskie wnętrze
– klasyczne i nowoczesne
Dom na osiedlu Magnolia w Kołobrzegu to miejsce, gdzie klasyka w postaci naturalnych materiałów
najwyższej jakości i indywidualnych rozwiązań spotyka się z najnowszą technologią.
Autor projektu: Karolina Wilgucka-Burzyńska
Współautorzy: Izabela Maciejewska-Gałaś, Ewelina Kordys

I

nwestorowi zależało, żeby od początku do końca wnętrze odpowiadało jego potrzebom, wyobrażeniom i poczuciu estetyki. Tak
spójne i piękne, a zarazem funkcjonalne wnętrze mogło powstać
przy współpracy z architekt Karoliną Wilgucką–Burzyńską, właścicielką pracowni Projektive architekci, salonem wyposażenia wnętrz
Decodomo i zespołem współpracujących specjalistów branżowych.
Dom miał być klasyczny, a jednocześnie nowoczesny. Ciepły i przytulny, ale męski. Zamierzony efekt uzyskano dzięki zastosowaniu
zdecydowanych kolorów w połączeniu z naturalnymi materiałami
takimi jak drewno czy kamień. Wszystkie zabudowy stolarskie i meble zostały wykonane według indywidualnego projektu architekta.
Gospodarz jest miłośnikiem wina, chętnie przyjmuje gości i dla nich
gotuje. Płynne przejście między salonem, jadalnią a kuchnią sprawdza się w tym przypadku doskonale.

Studio Projektive Architekci
ul. Graniczna 3
78-100 Kołobrzeg
tel.: 601 509 848
www.projektive-architekci.com
I
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75-557 Koszalin
ul. Stanisława Moniuszki 2
tel.: 796 662 596
78-100 Kołobrzeg
ul. Wylotowa 87
tel.: 730 952 333
piotr@decodomo.com.pl
www.decodomo.com.pl
I
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W klasycyzującej kuchni zastosowano białe
spieki wielkoformatowe, którymi wyłożony jest cały fartuch kuchenny przechodzący
w ścianę. Poza niesamowitym efektem wizualnym, jest to również zabieg praktyczny, bo nie
ma fug, które są uciążliwe w utrzymaniu.
Rozwiązania zastosowane w łazience sprawiają, że może ona być prawdziwą oazą relaksu. Na
ścianach i podłodze położone zostały płytki
wielkoformatowe, bez podziałów, dzięki czemu
optycznie powiększamy wnętrze. Podobnie jak
w kuchni, nie ma fug, co daje łatwość utrzymania wnętrza w nieskazitelnej czystości. Czystą
formę dopełnia umywalka idealnie wpasowująca się we wnętrze, robiona na zamówienie.
Umywalka ma higieniczny odpływ liniowy i jest
zintegrowana z fartuchem na ścianie, dzięki
czemu nie ma żadnych trudno dostępnych
miejsc. Do tego zestawu wpasowuje się idealnie prosty, gładki grzejnik panelowy.
W toalecie zastosowano również naturalne
materiały oraz funkcjonalną armaturę: wąską
umywalkę i automatycznie spłukiwaną toaletę.
Sypialnia kojarzy się przede wszystkim z wyciszeniem i odpoczynkiem. Priorytetem było wygodne łóżko. Tutaj charakter wnętrzu nadaje
piękna tkaninowa tapeta z połyskiem. W połączeniu z robioną według indywidualnego projektu komodą tworzy wyrafinowany zestaw.
Takie ciekawe i estetyczne rozwiązania aranżacyjne możliwe były dzięki współpracy architekta z DECODOMO – salonem wyposażenia
wnętrz, gdzie nawet najbardziej wymagający
klient znajdzie indywidualnie dopasowane
i wyszukane rozwiązania. Naturalne materiały, kamień, najnowsze kolekcje płytek , tapety,
piękne wzory oraz możliwość zamawiania elementów wyposażenia robionych na zamówienie i fachowe doradztwo w zakresie doboru
najlepszych rozwiązań cechuje to miejsce.
Oprócz funkcjonalnych i pięknych rozwiązań
wnętrzarskich, zastosowano również najnowsze nowinki techniczne, bez których inwestor
już sobie nie wyobraża komfortu w pełnym
tego słowa znaczeniu. Dzięki inżynierom
z Akmilus Elektrycy dom żyje. Inteligentne instalacje zapewniają nie tylko bezpieczeństwo
(kamery, zamek elektroniczny, czujki zadymienia bądź zalania wraz z automatycznym zaworem odcinającym wodę), ale również komfort.
Wszystkie oryginalne zabudowy stolarskie,
luksusowe meble oraz indywidualne drzwi
zostały wykonane przez stolarnię państwa
Zielińskich.
I tak dzięki współpracy zespołu specjalistów
powstało piękne i funkcjonalne wnętrze, które
łączy w sobie wszystkie założenia najbardziej
wymagającego inwestora.
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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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Ola
Radomska
Nowa twarz „Prestiżu”
Naturalna, sympatyczna, otwarta. Na nasz casting przyszła bez makijażu, w skromnej letniej sukience.
Przed obiektywem aparatu fotograficznego zachowywała się tak, jak by pozowanie miała we krwi.

I

właśnie dlatego postanowiliśmy ją właśnie zaprosić jako pierwszą na profesjonalną sesję zdjęciową. Nasze pierwsze wrażenie
utrwaliło się na planie sesji. Ola odnalazła się w nowej roli znakomicie. A efekt naszej wspólnej pracy mogą Państwo ocenić sami. Historia Oli jest dobrym przykładem na to, że warto wierzyć w siebie
i wykorzystywać możliwości, które daje nam życie!

Realizacja:
Fotografia: Natalia Snoch
Stylizacja: Marta Waluk
Modelka: Ola Radomska
Makijaż: Karolina Maciejewska

Moda zaskakuje, jest niebanalna. Potrafi zaskoczyć. Moda to sztuka. Nie zawsze zrozumiała, ale czy musi być zawsze oczywista i jasna dla wszystkich? Najnowsza sesja naszego zespołu pokazała, że
moda potrafi być sztuką. Plener, stylizacje, odpowiednie światło,
koncept... i dzieło gotowe.

W sesji wykorzystaliśmy okulary
pochodzące z salonów optycznych:
Koszalin, ul. Matejki 1
Koszalin, ul. Łużycka 30
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Casting przyniósł
miłe niespodzianki
Po raz pierwszy ogłosiliśmy otwarty casting na nową twarz „Prestiżu”. Efekt przeszedł nasze oczekiwania.
Fotografie: Michał Waluk

N

a casting „Twarz magazynu Prestiż Koszalin” zgłosiło się ponad 20
osób. Szukaliśmy kogoś, kto swobodnie czuje się przed obiektywem
aparatu, ma osobowość, emanuje naturalnością.

Nie byliśmy w stanie poprzestać na wyborze jednej osoby. Udział w sesji lipcowej zaproponowaliśmy Oli Radomskiej, ale to nie koniec. W miarę
możliwości i nowych konceptów chcemy podjąć współpracę przynajmniej
z kilkoma osobami.
Niesamowite, jak wiele inspirujących osób mieszka w Koszalinie. Wspaniale!
Casting powtórzymy we wrześniu. Już teraz na niego zapraszamy. Nie ma
dla nas znaczenia waga, wzrost, kolor włosów ani skóry. Przyjdź i przeżyj
z nami nowe doświadczenie. Szukamy w Was tego „czegoś”, co sprawia, że
zdjęcia przyciągają uwagę.
Wyboru 20 czerwca br. w gościnnej restauracji Piano Bar dokonały: Wiesława Barzycka, Agnieszka Orsa, Marta Waluk, Karolina Maciejewska, Natalia Snoch.
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GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE

DOM NAD ROZLEWISKIEM
Agroturystyka w najlepszym wydaniu

WAKACJE JAKICH POTRZEBUJESZ, PRZEPIĘKNA OKOLICA, CISZA, PRZYRODA, SPOKÓJ, DYSKRECJA

Zajrzyjcie nad Rozlewisko w Toporzyku
„W czasach, gdy wszystko idzie Wam ciężko, pod górkę, kiedy czujecie się
niedokołysani, zmęczeni i nostalgiczni – zajrzyjcie nad Rozlewisko” – pisała Małgorzata Kalicińska, autorka bestselleru „Dom nad Rozlewiskiem”. Ta
literacka wizja ma swoje potwierdzenie w rzeczywistości i wcale nie musisz jechać na Mazury. Wystarczy, że swoje ślady skierujesz w stronę przepięknej wsi Toporzyk położonej 12 km od Połczyna Zdroju w granicach
Drawskiego Parku Narodowego z okazałym bogactwem przyrodniczym,
który zachwyci Cię swym polodowcowym urokiem i spokojem.

W ofercie:
- pokoje gościnne
- gospoda
- ekologiczna kuchnia
- sala biesiadno – taneczna
- organizacja imprez
- łowisko
- zabytkowy młyn
- atrakcje własne gospodarstwa

Miejsce, które cię zachwyci
Sercem, a zarazem chlubą naszego gospodarstwa jest rozległy plener z przepięknym rozlewiskiem, które stwarza możliwość rozlicznych form wypoczynku nad wodą, pływania
łódką, wędkowania, kąpieli czy choćby grillowania. Krajobraz gospodarstwa jest częścią
„Szwajcarii Połczyńskiej”, „Doliny Pięciu Jezior” i Drawskiego Parku Krajobrazowego.
Nasze okolice to tereny jeszcze nieodkryte w pełni przez turystów, w większości objęte ochroną NATURA 2000. To kraina bogata w czyste jeziora i rzeki, wąwozy, a także
przepiękne, zasobne w grzyby i zwierzynę lasy. Wszystkie te walory środowiskowe powodują, że goszczący u nas turyści znajdują ukojenie, spokój i harmonię jakże potrzebną
w dzisiejszym „zabieganym” świecie. Niepowtarzalna przyroda, wszechobecny spokój
oraz bogata oferta agroturystyczna powodują, że nasi Goście z przyjemnością stale do
nas powracają. Posiadamy nowoczesną bazę pobytową, a także Gospodę, w której serwujemy dania kuchni polskiej oraz główny przysmak: pstrąga z własnej hodowli.

Imprezy okolicznościowe - wesela, bankiety
Nasze Gospodarstwo znane jest z profesjonalnie organizowanych imprez okolicznościowych. Bogate
doświadczenie oraz walory Domu nad Rozlewiskiem powodują, że jesteśmy doskonałym miejscem do
organizacji wesela lub innej ważnej uroczystości: chrzcin, bankietu firmowego, wigilii, Sylwestra itp.
Posiadamy doskonale przystosowaną do tego celu salę biesiadną, która zawsze jest idealnie wystrojona w zależności od charakteru imprezy. Zapewniamy także odpowiednie nagłośnienie oraz doskonałą
kuchnię. Zajmiemy się także całą oprawą imprezy, m.in. przygotowaniem scenariusza z atrakcjami,
tak, by było to wyjątkowe wydarzenie w waszym życiu, które będziecie wspominać przez lata. Ponadto pomagamy przy dekoracji sali, dekoracji kościoła oraz uatrakcyjnieniu wesela przy użyciu gadżetów, sztucznych ogni, lampionów szczęścia, płonących pochodni, świetlików, baniek mydlanych itp.

Pokoje gościnne - noclegi
W zależności od rodzaju pobytu, jego długości i liczby gości przygotowaliśmy szeroką ofertę, dzięki czemu każdy znajdzie swoje
miejsce w naszym Gospodarstwie. Pokoje typu standard (dwu
i trzyosobowe), większe pokoje dwuosobowe typu de-luxe, przestronny pokój rodzinny dla pięciu osób oraz jeden apartament.

Gospoda Domu nad Rozlewiskiem
Zadowoli wszystkich lubiących dobrą, tradycyjną kuchnię, opartą na zdrowych, lokalnych produktach. Spośród bogatego wyboru dań, królują smażone i wędzone ryby
pochodzące z naszej hodowli. Wkładamy wiele wysiłku, aby serwowane przez nas
potrawy były przygotowane na produktach lokalnych, zdrowych i naturalnych. Ryby
z naszego stawu mają wyjątkowe walory smakowe, ponieważ dokarmiane są jedynie
naturalnymi zbożami, dzięki czemu wyhodowana ryba jest ekologiczną. Pływa w wodach o pierwszej klasie czystości. Miłośnicy potraw rybnych mogą wybierać spośród
wielu gatunków ryb, jakie mamy do zaoferowania: karpie, jesiotry, amury, liny, karasie, płocie, okoń, węgorz, sum i zajmujący królewskie miejsce, nasz specjał pstrąg.

Opinie gości:
Na uboczu, cisza, spokój, wielka łąka ze stawem, ryby smaczne, dobre miejscowe piwo z Browaru Połczyn. Można tam dojechać
rowerem ze ścieżki rowerowej Złocieniec-Połczyn. Polecam na letnie wypady, na zewnątrz bardzo miło się siedzi. Dorota
Miejsce z duszą! Zachowany przepiękny klimat starych budynków. Piękny ogród ze stawem i wszechobecna atmosfera sielskości.
Oprócz noclegów jest tam również restauracja z najlepszymi rybami wędzonymi oraz przepyszna zupa rybna oraz prawdziwy placek z węgierskim gulaszem na wołowinie. Polecam to miejsce! Aneta
Trafiliśmy przypadkiem kierowani drogowskazem na najlepszego pstrąga w okolicy. Pstrąg faktycznie wyborny! Obsługa przemiła,
piękna okolica. Serdecznie polecam! Agnieszka

Gospodarstwo Agroturystyczne „Dom nad Rozlewiskiem”
Toporzyk 21, 78-320 Połczyn Zdrój, woj. zachodniopomorskie
tel. kom. 781 868 784, reniacudyk@gmail.com
www.domnadrozlewiskiem-toporzyk.pl
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Restauracja La Maison

Elegancka, gościnna i wierna tradycji
Białe, krochmalone obrusy na dużych stołach, klasyczna zastawa i piękne sztućce. Klimat, którego coraz
rzadziej możemy posmakować w polskich restauracjach zdominowanych przez modny minimalistyczny
styl skandynawski. Do tego doskonale skomponowana karta dań i win, łącząca wykwintne smaki
z tradycją kulinarną Pomorza. Restauracja La Maison w kołobrzeskim hotelu Leda SPA**** to miejsce
z charakterem. Doskonałe do celebrowania ważnych okazji, jak i na niedzielny rodzinny obiad lub
spotkanie przy stole w gronie przyjaciół. Najwyższy poziom kulinarny potwierdzają nie tylko goście, ale
również liczne nagrody, które lokal zdobywa od początku istnienia.

La Maison

mieści się w hotelu, ale
otwiera się na wszystkich gości. Dlatego
można do niej wejść z lobby, ale również wprost z ulicy. Monika Różewska-Chudzik, dyrektor hotelu, komentuje: - Tym bezpośrednim
wejściem podkreślamy, że zapraszamy do naszej restauracji wszystkich. W Polsce dopiero przebija się świadomość, która na Zachodzie
jest normą od dawna, że najlepsze restauracje działają przy hotelach
i nie są przeznaczone wyłącznie dla gości hoteli.

Dlatego nawiązujemy do najlepszych tradycji kuchni Pomorza Zachodniego. Staramy się odzyskiwać stare, niemal zapomniane smaki. Stąd w naszej karcie na przykład takie potrawy jak żur z ryb bałtyckich, turbot, czy pojawiająca się zawsze jesienią czernina.
Oprócz inspiracji rodzimych znajdujemy w La Maison dania z rodowodem śródziemnomorskim. Warto podkreślić, że restauracja
dysponuje homarium z żywymi homarami i ostrygami. Na życzenie
klienta są one przyrządzane i podawane ze stuprocentową gwarancją świeżości.

La Maison jest restauracją a’la carte (druga, bufetowa, obsługująca codzienny ruch hotelowy działa na pierwszym piętrze Ledy
SPA ****). Oferuje piękne wnętrze, komfort przestrzeni i niezwykle
kompetentną obsługę kelnerską. Ale najważniejszy jej walor to karta dań i win.

Inny wyróżnik lokalu to widoczna dla gości szafa chłodnicza, w której dojrzewa wołowina najwyższej jakości przeznaczona na steki.
Mięso spędza w niej do 60 dni. Dzięki odpowiednim warunkom nabiera kruchości i wyjątkowego smaku.

Bartosz Suchorzewski, zastępca dyrektora Ledy SPA****, mówi:
- Nazwa zobowiązuje. „La maison” z francuskiego znaczy „dom”.

W karcie win restauracji znajdujemy trunki z całego świata, dobrane do poszczególnych pozycji menu. Są wśród nich również wina
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pomorskie z Winnicy Turnau, które klasą nie ustępują najlepszym
winom mozelskim czy reńskim.

I

Chudzik podkreśla, że przy tej wielkości obiektu recepcjoniści i kelnerzy są w stanie zapamiętać gości, ich preferencje i oczekiwania:
- To ważne, bo dzięki temu powstaje szczególna więź. Goście do nas
wracają, bo cenią sobie klimat, w którym nie są zupełnie anonimowymi osobami i mogą liczyć na indywidualne potraktowanie.

La Maison może poszczycić się wieloma certyfikatami i nagrodami.
Wśród nich warto wskazać na przynależność do regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Pomorza Zachodniego i rekomendację
stowarzyszenia Slow Food. Oznacza to, że restauracja poddała się
drobiazgowej zewnętrznej ocenie, która potwierdziła stosowanie
wyłącznie naturalnych produktów o najwyższej jakości, w tym tradycyjnych produktów regionalnych.

Leda jest niewielkim hotelem butikowym, ale dysponuje bogatą bazą
SPA z 12 gabinetami, salą fitness i grotą solną. Goście to głównie pary
(w każdym wieku), przyjeżdżające z Poznania i jego okolic, z województwa lubuskiego, Wrocławia, ostatnio również z Krakowa. Ciekawostką
jest fakt, że wśród gości hotelowych coraz więcej jest Czechów. Tegoroczna wizyta studyjna czeskich operatorów turystycznych wskazuje
na to, że liczba naszych południowych sąsiadów wybierających Kołobrzeg i Hotel Leda SPA **** na wypoczynek będzie rosła.

Nie można przy tej okazji nie wspomnieć o nagrodzie Hermes „Poradnika Restauratora”. Podczas dorocznej uroczystej gali wybieranych jest pięć najlepszych polskich restauracji w różnych kategoriach. La Maison została uznana za „Najlepszą hotelową restaurację
w Polsce” w 2018 roku. Werdykt wydają ludzie z branży, przez co
wartość nagrody jest szczególna, bo oznacza ona najwyższe uznanie profesjonalistów.

Kołobrzeg
ul. Kasprowicza 23
Rezerwacja: 94 351 39 15

Marka restauracji działa jak magnes. Są klienci, którzy potrafią z Poznania przyjechać do La Maison na niedzielny obiad! Przybywa również goście z Koszalina. – Cieszy nas fakt, że goście rekomendują nas
swoim znajomym. Okazuje się, że opinie przekazywane z ust do ust
działają jak najlepsza reklama – podkreśla Monika Różewska-Chudzik. – Mamy ogromną satysfakcję z tego, że nasz lokal jest wybierany na miejsce eleganckich wydarzeń towarzyskich i prestiżowych
spotkań biznesowych. Bywa, że z dnia na dzień otrzymujemy rezerwację na kilka albo kilkanaście osób z którejś z firm działających
w regionie. Najwyraźniej stajemy na wysokości wymagań. Ale chcę
podkreślić, że z jednakową starannością i uwagą podejmujemy każdego, kto nas odwiedzi.

www.hotelleda.pl

Hotel Leda SPA **** powstał w 2009 roku. Dysponuje 76 pokojami,
w których może podjąć do 170 osób. Dyrektor Monika Różewska-
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Lody Kupiec:
proste, pyszne i zdrowe

Nasze lody to podróż w czasie, powrót do smaków dzieciństwa - mówi Krzysztof Kupiec, właściciel firmy
Kupiec Manufaktura Lodów w Kołobrzegu. Żadnej chemii, wyłącznie naturalne składniki i pasja, którą
w swoją pracę wkładają właściciele.

K

ołobrzeg, ulica Wylotowa. To tu na parterze nowoczesnego
apartamentowca trzy lata temu powstało niezwykłe miejsce
– Kupiec Manufaktura Lodów. Rodzinny interes prowadzą
Ewa i Krzysztof Kupcowie, z synem Michałem i jego żoną Pauliną.

Ryzykowali, bo lokalizacja z dala od centrum i głównych tras prowadzących nad morze nie gwarantowała sukcesu. Ale udało się i dziś
nowocześnie urządzona, kolorowa lodziarnia to modne miejsce na
mapie Kołobrzegu. – Ludzie przyjeżdżają do nas samochodami, rowerami, umawiają się tu na spotkania – mówi pani Ewa. – Odwiedzają nas z rodziną, przyprowadzają znajomych, polecają nasze lody
w internecie.

Otwarcie lodziarni było spełnieniem marzeń pana Krzysztofa, który swoje doświadczenie w branży zdobywał przez 16 lat. – Jeździliśmy po świecie, próbowaliśmy różnych smaków, podpatrywaliśmy,
jak funkcjonują takie miejsca i w końcu postanowiliśmy otworzyć
własne.

- Najważniejsze, że wracają do nas – dodaje pan Krzysztof. – A są
i tacy, którzy podczas dwutygodniowych wczasów potrafią przy-
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chodzić codziennie. I co sezon widzimy ich znowu. To miłe, widać, że
doceniają smak naszych lodów.
A jest w czym wybierać. Ewa i Krzysztof Kupcowie mają w ofercie
niezliczoną liczbę smaków. Twierdzą, że najważniejsze jest to, że
tworzą je na bieżąco. – Jeśli ktoś z klientów ma ochotę na lody bazyliowe, zrywam bazylię i robię je. Ostatnio mój kolega poprosił o lody
o smaku orzechów makadamia i pomyślałem, czemu by nie ? – mówi
Krzysztof Kupiec.
Oboje podkreślają, że w ich lodach nie ma chemii, nie stosują też
żadnych półproduktów. – Każdy smak robimy od podstaw – zdradzają.
Pytani, jakie smaki cieszą się największą popularnością, odpowiadają, że tradycyjne. – Takie, jakie jedliśmy w dzieciństwie. Wszyscy
tęsknimy za czasami, kiedy jedzenie było proste, pyszne i zdrowe.
Tak chcielibyśmy jeść, takie lody robimy – mówią.
– Dlatego u nas lody smerfowe mają kolor fioletowy – dodaje Paulina. – My robimy je z jagód, nie wykorzystujemy sztucznych, niebieskich barwników.
W swoją pracę wkładają mnóstwo czasu i serca. Tworzą nowe smaki, nadzorują produkcję, starają się dopilnować każdego szczegółu.
A do tego wszystko robią to z uśmiechem. – Mam zasadę, że w pracy musi być dobra atmosfera. Trzeba się nią bawić. To ważne, kiedy
spędza się w niej tyle czasu, co my – mówi pan Krzysztof. Z kolei jego
żona podkreśla, że cieszy ją, kiedy klienci są zadowoleni, chwalą ich
lody i obsługę. Personel dobierają bardzo starannie. Mają najwyższej jakości lody i kawę, muszą mieć równie wysokiej jakości obsługę.
W ich lodziarni każdy może wziąć kolorowy flamaster i napisać coś
na szybie wystawowej. I ludzie piszą – pochwały i podziękowania za
lody. – To dla nas bardzo miłe – mówi Paulina Kupiec. – Widać, że to
miejsce ma duszę, że żyje.
Napisów przybywa, a kolorowe witryny to już jeden ze znaków rozpoznawczych Manufaktury. Drugim z nich są kolejki, które potrafią
ustawiać się jeszcze przed otwarciem.
Lodziarnia przy Wylotowej to nie jedyne miejsce, w którym można
kupić lody Kupiec. W Kołobrzegu można ich spróbować przy ulicach
Łopuskiego, Rodziewiczówny i w najnowszym punkcie – przy ulicy
Fredry.
Kupiec Manufaktura Lodów działa też w Goleniowie. – Staramy
się słuchać ludzi – mówi Krzysztof. – Jeśli przychodzą i mówią, że
mają do nas daleko, że brakuje nas w innych miejscach Kołobrzegu,
otwieramy tam swoje punkty. Tak było na przykład z lokalizacją
przy Łopuskiego – z dala od atrakcji turystycznych, przeznaczoną
w zasadzie dla kołobrzeżan.
Wciąż szukają inspiracji i starają się zaskakiwać swoich klientów.
Zdradzili, że na wakacje przygotowali zupełnie nowe, niespotykane
smaki. Czy podbiją serca i podniebienia stałych bywalców i przyciągną nowych wielbicieli lodów Kupiec? Z pewnością!

I

75

I

I

I

zdrowie i uroda

I

Ostropest
dobry dla
cukrzyków
W czasie letnich podróży mijamy czasami kwitnące pola tajemniczej rośliny przypominającej oset.
To ostropest plamisty. Zawarta w nim sylimaryna znana jest z ochronnego działania na komórki
wątroby. Ostatnie badania pokazują, że u chorych na cukrzycę typu 2 substancja ta nie tylko zmniejsza
poziom cholesterolu, ale również poprawia insulinowrażliwość.
Autor: Agnieszka Mielcarek

S

działanie leukotrienów, będących mediatorami stanów zapalnych
w wątrobie, dlatego z powodzeniem wspiera leczenia wirusowego
zapalenia wątroby typów A, B i C. Preparaty z sylimaryną używane są
też podczas terapii niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby
czy do przeciwdziałania tworzeniu się kamieni w drogach żółciowych.

ylimaryna jest kompleksem roślinnych związków, głównie flawonolignanów, otrzymywanym z łupin nasiennych ostropestu
plamistego. Ta należąca do astrowatych roślina stosowana
jest w medycynie co najmniej od czasów Pliniusza Starszego, a więc
od pierwszego wieku naszej ery. Od dwóch tysięcy lat używa się
ostropestu do wspierania pracy wątroby, chronienia jej przed toksynami oraz przyspieszania zachodzących w niej procesów autoregeneracyjnych.

Ze względu na swoje pozytywne działanie na pracę wątroby, sylimaryna obniża poziom cholesterolu oraz trójglicerydów we krwi
oraz może przeciwdziałać wytrącaniu się blaszek miażdżycowych
w naczyniach krwionośnych. Niekiedy po preparaty z sylimaryną
sięgają również osoby zmagające się z nadkwaśnością soku żołądkowego oraz zgagą.

Preparaty z ostropestu plamistego można kupić zarówno w sklepach zielarskich, jak i w aptekach. Ostropest dostępny jest w postaci sproszkowanej (przygotowuje się z niej napary), a także drażetek,
kapsułek oraz oleju (stosowanego w m.in. w produkcji kosmetyków).
Otrzymywana z ostropestu sylimaryna wchodzi w skład wielu preparatów ułatwiających trawienie oraz działających hepatoochronnie. Nie powinny jednak po preparaty z sylimaryną sięgać kobiety
w ciąży, karmiące oraz dzieci poniżej 12 lat, ponieważ nie ma wiarygodnych danych dotyczących skutków podawania tej substancji
u tych grup pacjentów.

Cukier w ryzach
Ostatnie badanie nad wpływem 6-tygodniowego stosowania sylimaryny u osób chorych na cukrzycę typu 2 wykazało, że substancja
ta nie tylko poprawia profil lipidowy, ale również uwrażliwia tkanki
na insulinę. W badaniu wzięło udział 20 mężczyzn i 20 kobiet w wieku 25-50 lat, wszyscy cierpieli na cukrzycę typu 2. Przed rozpoczęciem badania oraz po 45 dniach u każdego uczestnika wykonywano
oznaczenie poziomów różnych frakcji cholesterolu i trójglicerydów
(profil lipidowy) oraz badano poziomy glukozy we krwi.

Cały wachlarz
Właściwości sylimaryny są dobrze poznane a sama substancja
uznawana jest za bezpieczną. Najlepsze efekty zauważono przy
długotrwałym stosowaniu (co najmniej miesiąc), a jedynym obserwowanym niepożądanym działaniem sylimaryny jest działanie
przeczyszczające.

Badani zostali podzieleni na dwie grupy: jedna otrzymywała placebo,
druga sylimarynę trzy razy na dobę w dawce 140 mg przez 45 dni. Po
upływie ponad 6 tygodni odnotowano istotny wzrost insulinowrażliwości. Sylimaryna poprawiła również profil lipidowy: o 7 procent
spadł ogólny poziom cholesterolu oraz frakcji niebezpiecznej LDL, za
to o 7 procent wzrósł poziom „dobrego” cholesterolu HDL.

Otrzymywana z ostropestu sylimaryna stabilizuje błony komórkowe komórek wątroby (hepatocytów), co chroni je przed działaniem
toksyn oraz pobudza do samonaprawy. Poleca się ją przy farmakoterapiach, mogących negatywnie wpływać na pracę wątroby, w tym
podczas leczenia przeciwnowotworowymi cytostatykami, lekami
antyretrowirusowymi czy antybiotykami. Sylimaryna hamuje też

Jeśli kolejne badania potwierdzą zaobserwowane właściwości sylimaryny, być może stanie się ona alternatywą dla metforminy u chorych, którzy z różnych powodów nie mogą po nią sięgać.
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PRZEŁOM W MODELOWANIU
SYLWETKI
ICOONE® to naukowe podejście do nieinwazyjnego
usuwania tkanki tłuszczowej, a także nowa, skuteczna metoda modelowania sylwetki, walki z cellulitem, luźną skórą, obrzękami limfatycznymi, bliznami
oraz wszelkimi objawami starzenia się skóry.
To opatentowana technologia, która polega na pracy
zmechanizowanych głowic masujących wyposażonych w rolki z licznymi mikrootworami, co warunkuje bardzo precyzyjne i dogłębne działanie na każdy
milimetr skóry bez jej rozciągania czy powodowania
urazów.
Dzięki zabiegom ICOONE® skóra otrzymuje 1180
bodźców mikrostymulacyjnych na dm2 wraz z każdym
pełnym ruchem głowicy. Rezultatem jest niezwykle dokładny, wielowymiarowy masaż leczonej
powierzchni przy zachowaniu ogromnego szacunku
dla skóry.
W Gabinecie Kosmetologii Icoone® idealnie
wpasował się w spełnienie potrzeb nawet
najbardziej wymagających klientek. Doceniają to osoby z problemami naczyniowymi,
ponieważ jest to zabieg całkowicie bezpieczny dla skóry luźnej i naczyniowej. DoskonaMonika Karasiewicz
le sprawdza się w redukcji cellulitu i złogów
kosmetolog
tłuszczu, a co klientki cenią najbardziej to
zdecydowana poprawa jędrności skóry na całym ciele i konkretny ubytek tkanki tłuszczowej wyrażony w centymetrach.
Co ważne już 8-10 zabiegów wystarczy aby cieszyć się wymodelowaną sylwetką. Icoone® daje możliwość wykonania zabiegów na twarz i ciało. Stymulacja włókien kolagenu i elastyny,
poprawa kolorytu, mocne odżywienie oraz redukcja podwójnego podbródka w zabiegach Icoone® na twarz to dla moich
klientek naturalna terapia przeciwstarzeniowa.

Gabinet Kosmetologii Monika Karasiewicz
ul. Zwycięstwa 109, Koszalin
tel. 797 707 407
www.mk-kosmetologia.pl
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Strefa 3L
Więcej niż masaż

Strefa SPA w Strefie 3L powstała kilka miesięcy temu. Tuż obok sali treningowej pojawiło się miejsce,
w którym można się zrelaksować, odprężyć, ale też zawalczyć z uciążliwymi dysfunkcjami, bólami
i ograniczeniami ciała. Do dyspozycji są masażyści i fizjoterapeuci, ich wiedza i doświadczenie oraz
komfortowa przestrzeń, w której można odciąć się na świata i zafundować organizmowi porządną
dawkę odnowy.

W

klubie, który promuje kompleksowe podejście dbania
o ciało, gabinetu masażu i fizjoterapii nie mogło zabraknąć. Można z niego skorzystać odrębnie lub w połączeniu z treningiem – uzupełnienie masaży ćwiczeniami dodatkowo
wzmocni ciało i poprawi kondycję. Filozofia Strefy 3L zakłada bowiem, że na zachowanie dobrego samopoczucia i sprawności składa się aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, tryb życia i relaks,
dlatego oferuje klubowiczom narzędzia do zaspokojenia wszystkich
tych sfer w jednym miejscu, kolejno: trening, opiekę dietetyka i catering dietetyczny, zajęcia edukacyjne oraz masaże i fizjoterapię.
– Hasło klubu „Więcej niż trening” zobowiązuje – podkreśla Aleksandra Zwolak, menadżer Strefy 3L. – Nie zamykamy się w sztywnych ramach i schematach, ale staramy przekraczać oczekiwania
klientów, tak by czuli, że każdą minutę spędzoną w naszym klubie
wykorzystali w stu procentach, obojętnie czy na sali treningowej,
czy w strefie SPA.

Korzyści z masażu są tak duże, że powinien być on nie zaleceniem,
a obowiązkiem. To oczywiście żart, ale kto z nas nie zmaga się z bólami – kręgosłupa, stawów czy stresem „betonującym” mięśnie? Im dłużej te dolegliwości trwają, tym mocniej integrują się z naszym ciałem,
powodując mniej lub bardziej zaawansowane wady postawy, przeciążenia, dysfunkcje i ogólne złe samopoczucie. Ratujemy się tabletkami,
choć to działanie na objawy, a nie przyczyny. Większość dolegliwości
bólowych – głowy, kolan, pleców – da się zniwelować masażem, choć
rzadko zdajemy sobie z tego sprawę. – Bardzo często ból jednej części
ciała ma przyczynę w napięciu innej – tłumaczy Tomasz Marczak, masażysta i fizjoterapeuta Strefy 3L. – Zdarza się, że pacjenci przychodzą do mnie z bólem głowy, który znika po pracy z obręczą barkową,
nadwyrężoną stresem lub nieprawidłową postawą w czasie pracy.
Zabiegi w Strefie 3L wykonują dyplomowani fizjoterapeuci (mężczyźni i kobiety), co gwarantuje pacjentom absolutny profesjona-
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lizm i bezpieczeństwo. Do wyboru jest masaż klasyczny, relaksacyjny, sportowy, aromaterapeutyczny, leczniczy tkanek głębokich,
a także masaż tajski stóp i zabiegi refleksologii. Kluczowy jest
szczegółowy wywiad, pozwalający zrozumieć potrzeby klientów,
precyzyjnie zdiagnozować źródło ewentualnego problemu i zasugerować, jaka forma będzie najbardziej adekwatna do jego rozwiązania oraz rozsądnie rozplanować terapię. Klienci często zdecydowani są na konkretny masaż, ale warto posłuchać specjalistów,
bo może się okazać, że zaproponowana przez nich metoda będzie
efektywniejsza. – Korzyści można uzyskać z każdego rodzaju masażu – podkreśla Tomasz Marczak. – Dzięki temu, że pracujemy
z ciałem, zawsze dotleniamy organizm, regenerujemy tkanki i mięśnie. Warto jednak do tego procesu dodać to, co będzie najlepsze
konkretnie dla nas.
Najczęściej wybierane masaże klasyczne i relaksacyjne przynoszą
odczuwalną ulgę, odprężają. Odciążają i ciało, i umysł, a przez to są
chętnie wybierane przez osoby zmagające się ze stresem, nerwicami czy bezsennością. Masaż sportowy jest zbawienny dla osób aktywnych fizycznie i wyczynowców – zapobiega kontuzjom, wspiera
w ich rehabilitacji, procesie budowania formy i regeneracji. Masaż
tajski i refleksologia opierają się na pobudzaniu refleksów na stopach, tajski dodatkowo również na łydkach i kolanach. Działają
miejscowo i na cały organizm.
Prawdziwie naprawczą moc ma masaż tkanek głębokich (inaczej
łącznotkankowy), stąd specjaliści Strefy 3L polecają go szczególnie. Wyróżnia go przede wszystkim szerokie spectrum zastosowań. Wśród wskazań do jego wykonania są różnego rodzaju
zespoły bólowe, ograniczenia ruchomości stawów, stany pooperacyjne, wady postawy, przewlekłe zapalenia stawów, mięśni,
ścięgien, choroby reumatyczne i zwyrodnieniowe, przeciążenia
tkanek miękkich, nerwobóle, stres i zmęczenie. Fantastycznie radzi sobie z rwami kulszowymi i barkowymi, a także tzw. łokciem
tenisisty czy golfisty.
Masaż głęboki polega na terapii tkanek miękkich, mającej na celu
przywrócenie równowagi w głębszych warstwach tkanki łącznej
(powięzi). Służy rozluźnieniu napięć, zmniejszeniu bólu – zwłaszcza w okolicy kręgosłupa, zwiększeniu ruchomości i elastyczności
tkanek, umożliwia przyjęcie prawidłowej postawy ciała. Podczas
terapii stosuje się ruchy wydłużające, mające na celu rozciągnięcie
skróconych mięśni oraz masaż poprzeczny likwidujący ewentualne
zrosty. Techniki dobierane są przez terapeutę indywidualnie, by
dostosować je do konkretnych schorzeń pacjenta i usunięcia dysfunkcji w sposób bezpieczny, łagodny i – w miarę możliwości – bezbolesny. Co istotne, podczas masażu pacjent nie jest tylko biernym
odbiorcą, ale aktywnie uczestniczy w terapii, wykonując określone, sugerowane przez terapeutę, ruchy.
– Chodzi o dotarcie do najgłębszych struktur ciała – mówi Tomasz
Marczak. – W masażu głębokim szybciej zyskujemy efekty rozluźnienia, niż w klasycznym i ma on bardziej leczniczy charakter. Dobór techniki zależy jednak od stopnia zaawansowania dysfunkcji,
z jaką się mierzymy. Również to, ile sesji będzie potrzeba do uzyskania efektu terapeutycznego, jest sprawą indywidualną. Czasem
wystarczy jedna, czasem koniecznych jest kilka. Pacjenci dostają
też od nas ćwiczenia do wykonania w domu, żeby utrzymać efekty.

Strefa 3L
ul. Jana Matejki 1, Koszalin
www.strefa3L.pl
kontakt@strefa3l.pl

Z masaży można skorzystać w formie pojedynczych wejść, ale
dostępne są też atrakcyjne cenowo pakiety. Sesja masażu jest też
świetnym pomysłem na prezent. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej oraz Facebooku. Warto śledzić zakładkę aktualności – klub organizuje mnóstwo spotkań, warsztatów,
wykładów. Poprzez stronę można również zapisać się na treningi.

Czynne w godzinach:
pon-pt: 8.00-22.00
sob: 9.00-14.00
#więcej niż trening
I
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Najlepsze napoje na lato

Niepewnie rzucasz okiem na termometr: 33 stopnie Celsjusza w cieniu. Gęste powietrze, trudno zebrać
myśli, senność spotęgowana szumem wiatraka. To znak, że niezależnie od Twojej woli intensywnie
pracuje ośrodek termoregulacji Twojego organizmu, by podtrzymać za wszelką cenę wewnętrzną
temperaturę ciała na poziomie ok. 37 stopni. Tracisz wydolność, a to może być początek odwodnienia.

M

imo że ludzkie dorosłe ciało składa się z około 60% wody,
nie jest w stanie magazynować jej większych ilości na bieżące potrzeby fizjologiczne. Istnieje zatem konieczność
ciągłego uzupełniania płynów. Niewielką ilość wody (ok. 300ml)
produkujemy podczas przemian metabolicznych, jednak jest to stanowczo za mało, by wszystko mogło przebiegać sprawnie, a nasze
ciało mogło efektywnie się chłodzić.

i zawrotów głowy, zaburzeń koncentracji, pamięci krótkotrwałej
i mowy, nadmiernej drażliwości, zaburzeń prowadzących do zaburzeń rytmu serca, obciążenia nerek, zmian ciśnienia krwi. Pierwsze
objawy mogą już wystąpić przy odwodnieniu wynoszącym 1%. Na
niedobór płynów szczególnie narażone są niemowlęta i małe dzieci,
osoby starsze oraz chore: z gorączką, biegunką, wymiotami i infekcjami.

Ile powinniśmy pić płynów? Zwyczajowo zaleca się spożywać około 2-2,5 litra płynów dziennie, ale zapotrzebowanie na wodę jest
bardzo indywidualne, zależy od wieku i stanu zdrowia, aktywności
fizycznej, stanu fizjologicznego.

Jak dbać o nawodnienie w upały?
Nie wszystko co pijemy, nawadnia nasz organizm. Kawa i czarna
herbata, świetnie dodają energii w gorące dni, ale trzeba pamiętać
o wypijaniu dodatkowej porcji wody.

Jeśli chorujemy, szczególnie na choroby nerek, serca, wątroby, lepiej skonsultować to z dietetykiem i lekarzem. Z kałem tracimy około 50-100 ml wody, z powierzchni skóry (poprzez parowanie w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia) od 0,5 do 1 litra,
z moczem 1-2 litrów.

Lepiej ograniczyć picie soków owocowych i napojów gazowanych,
bo zawarty w nich cukier i syrop glukozowo-fruktozowy niekorzystnie wpływają na zdrowie, dodając tylko niepotrzebnych kalorii. Lepiej zastąpić je niesłodzonymi sokami warzywnymi, smoothie na bazie warzyw, herbatami owocowymi i ziołowymi lub po prostu czystą
wodą z dodatkiem lodu i plasterka cytryny.

Zaleca się więc, by kobieta przyjmowała około 2 litrów, a mężczyzna około 2,5 litra na dobę. Pewną wskazówką, czy pijemy wystarczającą ilość wody, jest kolor moczu – ten o ciemnej barwie
jest moczem zagęszczonym, co może oznaczać, że pijemy za mało,
szczególnie, jeśli rzadko zaglądamy do toalety „za potrzebą”. W czasie upałów zapotrzebowanie na płyny może się zwiększyć nawet do
3-4 litrów. Gdy organizmowi dostarczamy zbyt mało płynów, może
dojść do odwodnienia i konsekwencji zdrowotnych w postaci bólu

Dla osób niepodejmujących długotrwałej aktywności fizycznej
bez wątpienia najlepszym płynem nawadniającym pozostaje woda.
Powinna stanowić ok. 80% przyjmowanych płynów. Istotne dla
naszego zdrowia są elektrolity: sód, potas, wapń, magnez, chlorki,
wodorowęglany i siarczany. Tracimy je z potem i to one decydują
o stopniu nawodnienia organizmu. Podczas silnych upałów i dłuż-
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szej aktywności fizycznej musimy pamiętać o ich uzupełnianiu.
Pamiętajmy, że ok. 20-30% wody pochodzi z tego, co jemy. Szczególnie latem należy zadbać, by jeść świeże warzywa i owoce, które
pomagają uzupełnić utracone płyny i elektrolity (ogórek, sok pomidorowy, soki wielowarzywne, zielenina, arbuz, melon, truskawki).
Wody w butelce – jak się w tym połapać?
Wody mineralne to wody z podziemnych złóż, o udokumentowanym stałym składzie chemicznym, naturalnie czyste chemicznie
i mikrobiologicznie. Zawierają co najmniej 1000 mg/l składników
mineralnych (wapnia, magnezu, sodu, potasu, żelaza, chloru, siarczanów, wodorowęglanów, jodu i fluoru) lub 250mg/l dwutlenku
węgla naturalnego pochodzenia.
Ponieważ wody mineralne różnią się zawartością minerałów, wyróżnia się wody bardzo niskozmineralizowane (do 50 mg jonów/
litr), niskozmineralizowane (do 500 mg jonów/litr, np. Arctic Plus,
Kropla Beskidu, Dobrowianka, Polaris Plus), średniozmineralizowane (500-100 mg jonów/litr, np. Jurajska, Saguaro Mineral, Kinga
Pienińska, Nałęczowianka, Cisowianka, Ostromecko), wysokozmineralizowane (powyżej 1500 mg jonów/litr, np. Muszynianka,
Galicjanka, Staropolanka 2000, Muszyna Zdrój). Wody mineralne
mogą różnić się zawartością poszczególnych minerałów i warto
zwracać uwagą na etykiety. Niektóre z nich zawierają większą
ilość wapnia (powyżej 150 mg/l), magnezu (powyżej 50 mg/l) czy
wodorowęglanów (powyżej 600mg/l), siarczanów (powyżej 200
mg/l), żelaza (powyżej 1 mg/l), chlorków (powyżej 200 mg/l). Osoby z nadciśnieniem, niewydolnością krążenia, obrzękami powinny
wybierać wody o niskiej zawartości sodu (poniżej 20mg/l), tzw.
niskosodowe.
Na co dzień, jeśli nie jesteśmy zbyt aktywni i nie ma upałów, najlepiej wybierać wody nisko- lub średniozmineralizowane. W upalne
dni oraz przy intensywnym treningu – wody wysokozmineralizowane. Kobiety w ciąży powinny sięgać po wody nisko- i średniozmineralizowane i niskosodowe. Malutkie dzieci i niemowlęta
potrzebują wody niskozmineralizowanej i niskosodowej. Wody
przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci powinny być opatrzone informacją „odpowiednia dla przygotowywania żywności dla
niemowląt”. Niemowlętom nie powinniśmy podawać wody średnio- i wysoko zmineralizowanej.
Woda nie musi być nudna!
Jeśli nie lubisz pić samej wody, dodaj do niej odrobine kolorowych
owoców, cytrynę, limonkę, świeżą miętę, melisę czy pokrojonego
ogórka. Gdy jest gorąco – wrzuć kostki lodu. Możesz też przygotować napój na bazie schłodzonej herbaty owocowej lub zielonej.

reklama

Kilka pomysłów na orzeźwiające napoje:
• woda, świeży ogórek pokrojony w cienkie plasterki, listki mięty
i pokruszony lód
• zmiksowany arbuz, woda, sok z cytryny, kostki lodu
• woda, sok z limonki, świeża mięta, kostki lodu
• woda, pokrojone w plasterki truskawki i kiwi, mięta, kostki lodu
• sok z brzozy bez dodatku cukru, sok z cytryny, pokrojone
truskawki, kostki lodu
• woda kokosowa, truskawki, kostki lodu
• zielona herbata zaparzona i schłodzona, dużo cytryny, kostki lodu
• herbata owocowa (np. truskawkowa, owoce leśne) zaparzona
i schłodzona, pokrojone truskawki, maliny, kostki lodu
• herbata cytrynowa zaparzona i schłodzona, gazowana woda,
limonka, listki mięty, kostki lodu
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Wirus na lekooporność
Zanim w latach 40. XX wieku upowszechniło się stosowanie antybiotyków, triumfy w leczeniu infekcji
bakteryjnych święciła terapia fagowa. Choć z czasem stosowanie wirusów do walki z bakteriami
odeszło w cień, dziś terapie oparte o bakteriofagi mogą stać się remedium na postępującą lekooporność
szczepów bakteryjnych.
Autor: Agnieszka Mielcarek

B

no w czasopiśmie „Nature Medicine”. Zmagała się ona z ciągłymi
infekcjami, wywołanymi przez lekooporny szczep Mycobacterium
abscessus. Ponieważ żadne dostępne leki nie pomagały, konieczne
u pacjentki okazało się przeszczepienie obu płuc. Niestety, bakterie
powróciły (tym razem do nowych) płuc. Zrozpaczeni rodzice poprosili lekarzy prowadzących o znalezienie sposobu na uratowanie
życia ich córce.

akteriofagi (nazywane skrótowo fagami) są specyficznymi rodzajami wirusów, które atakują tylko komórki bakteryjne, nie
czyniąc szkody komórkom eukariotycznym. Po raz pierwszy
fagi zostały zastosowane w medycynie równo wiek temu (w 1919
roku) przez Felixa d’Herelle’a, współodkrywcę tych niezwykłych
tworów. Okazały się być one skuteczne w leczeniu chorych z czerwonką bakteryjną. Złota era dla terapii fagowej trwała w latach 20.,
30. i 40. XX wieku, zanim została ona wyparta przez coraz skuteczniejszą i tańszą antybiotykoterapię.

Lekarze zwrócili się o pomoc do Grahama Hatfulla z University of
Pittsburgh, który ma jedną z największych kolekcji bakteriofagów
na świecie, liczącą sobie ponad 15 tysięcy różnych wirusów. Jego
zespół poświęcił 3 miesiące na znalezienie odpowiedniego bakteriofaga, który skutecznie zwalczyłby bakterie wyizolowane z płuc
15-latki. Znaleziono trzy takie fagi, jednak dwa z nich posiadały
geny, które hamowały aktywność bakteriofagów wewnątrz ludzkiego organizmu. Badacze zmodyfikowali genetycznie wirusy tak,
aby ich mieszanka mogła zostać podana pacjentce.

Cechą charakterystyczną fagów jest to, że są bardzo specyficzne:
dany bakteriofag atakuje najczęściej do kilku szczepów bakteryjnych (a więc nawet nie gatunków!). Są jednak przy tym bardzo skuteczne – terapia nimi w ponad 90% oznacza wyzdrowienie. Wprowadzone do organizmu same się powielają, a więc ich ilość (i dawka
„leku”) w miarę upływu czasu rośnie. Jednak procedury znalezienia
odpowiedniego faga są pracochłonne, a terapia fagowa trwa dłużej
niż antybiotykoterapia – zazwyczaj potrzeba aż 6 tygodni do wyleczenia z infekcji.

Pierwszą dawkę fagów dziewczyna dostała w lipcu 2018 roku. Już
po 72 godzinach od podania owrzodzenia na jej ciele (będące jednym
z objawów zakażenia) zaczęły się osuszać, a po 6 tygodniach nie było
śladów po infekcji. Dziewczyna mogła powrócić do normalnego życia:
znów zaczęła uczęszczać do szkoły i rozpoczęła kurs prawa jazdy.

Problem lekooporności
Powszechny dostęp do tanich i skutecznych antybiotyków o szerokim spektrum działania z czasem obrócił się przeciwko nam. Coraz
poważniejszym problemem są lekooporne szczepy bakteryjne, zagrażające życiu osób z osłabioną odpornością. Należą do nich, m.in.
chorzy na mukowiscydozę. Charakterystycznym objawem tej choroby jest odkładanie się gęstego śluzu wewnątrz płuc. Śluz ten jest
często kolonizowany przez bakterie, a chorzy zmagają się z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych.

Remedium na lekooporność
Choć opisany w „Nature Medicine” przypadek jest jednostkowy,
pokazuje on najnowszy trend w walce z antybiotykoopornością.
W USA trwają badania kliniczne nad bakteriofagami zdolnymi do
pokonania lekoopornych szczepów prątka gruźlicy.

Takie nawracające zakażenie bakteryjne u chorych na mukowiscydozę może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w płucach. Tak
też było w przypadku 15-letniej pacjentki, której przypadek opisa-

W Unii Europejskiej jedynym ośrodkiem, zajmującym się skutecznością bakteriofagów, jest wrocławski Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda.
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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
SPIROMETRIA
PEDIATRA PULMONOLOG Grażyna Stanisławska
PEDIATRA ALERGOLOG Aleksandra Nogalska
PEDIATRA KARDIOLOG dziecięcy Leszek Czarnecki
CHIRURG DZIECIĘCY Jerzy Niesłuchowski
INTERNISTA PULMONOLOG Lidia Sławińska
NEUROCHIRURG Michał Tarnowski
KARDIOLOG Agata Pawelska-Buczeń
KARDIOLOG Karolina Zakutyńska-Kowalczyk
KARDIOLOG Krzysztof Jarząbek
ORTOPEDA Piotr Kaczkowski
ORTOPEDA Krzysztof Buczeń
NEUROLOG Marek Żmuda
NEUROLOG Adriana Ziemiańska-Gadomska
LARYNGOLOG Edward Bauer
DERMATOLOG Danuta Jurgielaniec

RADIOLOG Joanna Staniewicz
RADIOLOG Aleksander Kaczmarek
RADIOLOG Hubert Sekular
RADIOLOG Katarzyna Stanisławska
RADIOLOG Bartłomiej Rękawiecki
Zapraszamy na konsultacje
ORTOPEDY DZIECIĘCEGO
- Dr Joanna Kraśny - 20 lipca 2019r.
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu dzieci.
Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu
Klinicznym im. W. Degi w Poznaniu.

Stan-Med
Rejestracja:
94 347 74 61, 602 776 267
Koszalin ul. Staszica 8a
www.stanmed.pl
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Azor i Spółka
Zwierzę w dobrych rękach
Petsitter oznacza dosłownie „opiekun do zwierząt”. Brzmi kojąco, zwłaszcza w uszach właścicieli, którzy
sporadycznie lub często zmuszeni są z rozmaitych powodów opuścić mieszkanie i zostawić w nim
ukochanego zwierzaka. W Koszalinie pojawiła się osoba oferująca profesjonalną pomoc we wszystkich
tych sytuacjach. Budując markę Azor i Spółka, działa od stycznia tego roku i poleca swoje usługi
przedstawicielom wszelkich domowych gatunków.

O

kazuje się, że w Koszalinie profesjonalnego opiekuna do
zwierząt bardzo brakowało. Oddźwięk okazał się zaskakujący nawet dla właścicielki Azora i Spółki, Anety Młynarczyk. Działalność rozpoczęła stosunkowo niedawno, a „azorkalendarz” niemal natychmiast zaczął zapełniać się imionami
zwierzaków, jakimi się profesjonalnie zajmuje. Wyjazd na urlop,
służbowy, weekendowy, całodzienna praca, nagła sytuacja życiowa
– który z właścicieli zwierzaka nie stawał przed problemem: z kim
zostawić swojego pupila, tak by zapewnić mu podstawową opiekę,
ale też bezpieczeństwo i komfort psychiczny.

Zwierzęta kiepsko znoszą rozłąkę, tęsknią i warto zrobić wszystko,
by te nieprzyjemności maksymalnie zniwelować. Rozwiązania są
różne. Najczęstsze to hotelik, dom bliskich, zaprzyjaźnionych ludzi.
Pierwsze jest dobre, o ile zwierzę nie ma problemów behawioralnych, drugie pod warunkiem, że takie osoby mamy wokół siebie,
a zwierzę nie ma problemu z tymczasową zmianą adresu. Zawsze
– dotyczy to zwłaszcza kotów – o niebo lepsze jest pozostawienie
zwierzęcia na dobrze znanym terytorium. Pozostanie w znanym mu
środowisku, znacząco zmniejsza stres. I właśnie taka jest idea działalności profesjonalnego opiekuna dla zwierząt.
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Inspiracją dla właścicielki Azora i Spółki była historia jej psa. – Moja
adoptowana ze schroniska suczka bardzo źle znosiła pobyt w obcych miejscach. Przenosiny do rodziny na czas naszych wyjazdów
nie wchodziły w rachubę – mówi Aneta Młynarczyk. – Konieczne
było organizowanie jej opieki, nawet dochodzącej, w domu. Pomyślałam, że jest mnóstwo osób w podobnej sytuacji i warto byłoby
im pomóc. To było wiele lat temu. Rynek nie był wtedy jeszcze na tą
usługę gotowy, ja chyba też. Mocniej zainteresowałam się tematem
w 2017 roku. Zapisałam się na kurs profesjonalnego opiekuna zwierząt, czyli petsittera. Nie było łatwo go wtedy znaleźć. Dziś szkoleń
z branży zoologicznej jest mnóstwo.
Decyzję, by ostatecznie wprowadzić pomysł w czyn podjęła ponad
rok temu. Najpierw „ćwiczyła” się w opiece nad psami i kotami przyjaciół oraz znajomych. Następnie budowała społeczność na Facebooku, uczestniczyła w kolejnych szkoleniach i pochłaniała wiedzę,
by jeszcze lepiej rozumieć świat psów i kotów, uczyć się ich języka
i zachowań. Sama wychowywała się wśród zwierząt, miała kilka
własnych psiaków. Dziś to wszystko procentuje – bardzo szybko nawiązuje bezpieczne relacje z podopiecznymi, zyskuje ich sympatię
i zaufanie, a w pracy petsittera to umiejętności nieocenione.
Profesjonalną działalność rozpoczęła w styczniu tego roku. To zmiana naprawdę życiowa – wcześniej Aneta Młynarczyk pracowała
między innymi na uczelni, w korporacji, była agentką nieruchomości. – Potrzebowałam zmiany, a właściwie stabilizacji – podkreśla. –
Czegoś mi brakowało – może własnej przestrzeni? I tak połączyłam
pracę z pasją.

reklama

Azor i Spółka powstał z myślą o różnych zwierzętach – psach, kotach, królikach czy świnkach morskich. Każdy gatunek – jak mówi
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Aneta Młynarczyk – jest mile widziany. – Najważniejszy jest czas,
jaki poświęcam zwierzęciu.
Może to być opieka krótkoterminowa, kilkudniowa, na przykład na
czas wyjazdu weekendowego czy służbowego, albo dłuższa, gdy
w grę wchodzi urlop. Regularna, gdy właściciel pracuje cały dzień
i nie ma możliwości odbycia z psem popołudniowego spaceru. Azor
i Spółka może też pomóc w sytuacjach nagłych, jak niespodziewany pobyt w szpitalu, niedyspozycja zdrowotna, problemy rodzinne
powodujące nagłą nieobecność. Szczególnie przydatna jest osobom
niemającym w otoczeniu nikogo, kto mógłby wziąć na siebie obowiązek opieki nad zwierzęciem. Potrzeby można mnożyć.
Warto podkreślić, że obok samego czasu, wartością jest też jego
jakość. Oferta jest elastyczna – wizyty opiekuna mogą być krótsze
i dłuższe, ale nigdy nie ograniczają się do mechanicznego wyprowadzenia na spacer, zapełnienia miski czy posprzątania kuwety.
Zwierzaki mogą liczyć na uwagę, zainteresowanie, „głaski” i zabawę.
Czujne oko petsitterki wychwyci kiepski nastrój wymagający pocieszenia, ale i ewentualną niedyspozycję wymagającą interwencji.
Istotną kompetencją Anety Młynarczyk jest wiedza o zachowaniach zwierząt, którą nieustannie pogłębia. Dzięki niej, potrafi „czytać” podopieczych, ocenić, czy się stresują, jak znoszą samotność,
zapobiec niepożądanym zachowaniom, uspokoić, wyciszyć emocje
i nawiązać z nimi miłe relacje i nie ma obaw wobec większych psów,
ani tzw. ras niebezpiecznych.
– Jednemu zwierzęciu wystarczy porządny, wartościowy spacer
i pełna miska – mówi Aneta Młynarczyk. – Inny potrzebuje intensywniejszego „bycia” razem. Mogą się też zdarzyć sytuacje nieprze-
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widziane. Zwierzę się rozchoruje, osłabnie – zapewniam mu wtedy
opiekę weterynaryjną, oczywiście w porozumieniu z właścicielem.
Pilnie obserwuję swoich podopiecznych, działam zdroworozsądkowo. Jeśli dzieje się coś niepokojącego, a nie mam możliwości kontaktu, działam mając na uwadze dobro zwierzęcia.
Poza nagłymi zamówieniami, gdy trzeba działać bez przygotowania, zanim podejmie się opieki nad zwierzakiem, Aneta Młynarczyk
odwiedza rodzinę w domu. Wizyta zapoznawcza jest niezbędna, bo
pozwala poznać podopiecznego, jego opiekunów oraz wzajemne
oczekiwania.
– Przeprowadzam bardzo szczegółowy wywiad, obejmujący kwestie żywienia, spacerów, zwyczajów, zdrowia, przyjmowanych
leków, osobowości zwierzęcia – mówi. – Zadaję pytania o rzeczy,
które właścicielom czasem nie przychodzą do głowy. Równie ważne jest dla mnie, o której pies wychodzi na spacer, jak i to, czy lubi
sąsiada spod „trójki”, czy na spacerze ciągnie, jak reaguje na rowerzystów, inne psy, dzieci? Czy bywa agresywny i wobec kogo/czego? Czy kot lubi ludzi, czy jest samotnym introwertykiem? Jakie ma
kryjówki, czy lubi być głaskany i toleruje podnoszenie. Woli zabawę wędką czy pluszową myszką? Chcę wiedzieć jak najwięcej, bo
wszystko ma znaczenie. Robię to dla bezpieczeństwa – zwierzęcia,
swojego i innych ludzi. I spokoju właścicieli. Przeprowadzam też
próbny spacer, podczas którego zbieram informacje „na żywo”.
Bezpieczeństwo to słowo klucz w przypadku zatrudnienia petsittera. Nie chodzi jedynie o sam kontakt ze zwierzęciem, ani pewność,
że to człowiek odpowiedzialny, empatyczny i rozsądny. Powierzenie
mu opieki nad pupilem wiąże się też z przekazaniem mu kluczy do
mieszkania, a więc zaufanie jest kwestią pierwszorzędną. Czy klienci
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mają z nim problem? – Moi nie – podkreśla Aneta Młynarczyk. – Myślę, że kluczowa jest rozmowa zapoznawcza, podczas której w sposób naturalny nawiązuje się nić zaufania, ale mam też przygotowaną
umowę z odpowiednimi zapisami chroniącymi i klientów, i mnie. Nie
jestem anonimowa, podaję swoje dane osobowe, adres, kontakt.
Wszystko precyzyjnie tłumaczę, wyjaśniam, ustalam. Pracuję na jasno określonych zasadach. Działam dyskretnie. Mój samochód nie
jest obklejony reklamą, a w czasie trwania usługi nie zamieszczam
zdjęć podopiecznych ani informacji, gdzie i kim się zajmuję.
Klienci Azora i Spółki mogą liczyć także na dyskretną obecność
opiekunki w samym mieszkaniu. – Rozumiem obawy, że obca osoba
porusza się po domu, ale zapewniam, że jestem skoncentrowana na
zwierzęciu – podkreśla Aneta Młynarczyk. – Z przestrzeni domowej
korzystam na tyle, na ile wymaga ode mnie tego sytuacja. Zaglądam
do szafek tylko po przechowywane tam jedzenie lub środki czystości. Korzystam ze zlewu i wody, gdy muszę posprzątać na przykład
kuwetę czy nieczystości pozostawione przez zwierzę. Z miotły
i ściereczek, gdy nabrudzi itp. Właścicieli pytam, gdzie znajdę potrzebne mi rzeczy lub proszę o ich pozostawienie w widocznym miejscu. W sytuacji niespodziewanej, kieruję się intuicją, a właścicieli informuję, co otwierałam, z czego skorzystałam. Ważne, by rozumieli,
że działamy we wspólnym interesie – dla dobra zwierzaków.
Azor i Spółka działa głównie na terenie Koszalina. Ze względów logistycznych – dojazd do klientów wymaga czasu. Opieka poza granicami miasta jest możliwa, ale wiąże się z dodatkowymi kosztami.
Jednorazowa, godzinna opieka kosztuje około 50 zł, ale warto za-

poznać się z cennikiem umieszczonym na Facebooku, bo jest rozbudowany i przewiduje różne konfiguracje, a także karnety dla stałych
klientów. Poprzez stronę można się też z Anetą Młynarczyk skonsultować, skontaktować, a także obejrzeć zdjęcia jej zadowolonych
futrzastych klientów.

Azor i Spółka, Aneta Młynarczyk
Petsitter - profesjonalny
opiekun zwierząt
tel. 518 296 965
Facebook & Messenger: Azor i Spółka

reklama

Warto
mieć wybór!

pies • kot • gryzonie • ptaki • akwarystyka • terrarystyka
akcesoria • karmy • kosmetyki • witaminy • leki
Koszalińskie sklepy zoologiczne, otwarte 12h dziennie 6 dni w tygodniu.

Sklepy zoologiczne „Zoolandia"
CH Atrium Koszalin, ul. Paderewskiego 1 • Galeria Emka, Koszalin ul. Jana Pawła II 20
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1 sierpnia 2019 roku, godzina 17
— wielka rekonstrukcja w Sianowie
Zaczęło się trochę od przypadku, ale rozwinęło na skalę, której pięć lat temu nikt nie był w stanie sobie
wyobrazić. W tym roku oddanie hołdu bohaterom Powstania Warszawskiego w Sianowie po raz kolejny
przybierze formę rekonstrukcji historycznej - zainscenizowanych walk ulicznych. Wszystko oczywiście
w godzinie W, czyli o 17.00 w czwartek 1 sierpnia.
Autor: Andrzej Mielcarek / Fotografie: Waldemar Kosowski

S

sta zmieniła nazwę po prostu na „Park Miejski”. Ale jeszcze zanim
ustawa zaczęła nakazywać dekomunizację nazw, młodzieżówka
jednej z partii zrobiła konferencję prasową, na której pokazywała
pozostałe w Polsce komunistyczne nazwy i omyłkowo wymieniła
Sianów z parkiem Świerczewskiego. Maciej Berlicki wspomina: - Postanowiliśmy wtedy dobitnie podkreślić, że ten patron już zniknął
i po rozmowach z panem Aleksandrem Kaczorowskim pięć lat temu,
jeszcze w sierpniu, nadaliśmy parkowi imię Powstańców Warszawskich, a panu Aleksandrowi Kaczorowskiemu przyznaliśmy honorowe obywatelstwo miasta.

kąd się wziął w Sianowie taki zwyczaj obchodzenia Powstania Warszawskiego? Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa, nie
ukrywa, że dużą rolę odegrał przypadek: - Pięć lat temu, w 70.
rocznicę powstania, szukaliśmy innego niż zwykle sposobu uczczenia tego wydarzenia. Wzorując się na Warszawie, gdzie w wielu miejscach eksponowana jest stylizowana kotwica, czyli znak Polskiego
Państwa Podziemnego, postanowiliśmy wywiesić na wieży ratuszowej potężny baner ze zwykłym-niezwykłym napisem „Polska
Walcząca – Pamiętamy”. Chodziło o walor edukacyjny i skłonienie
ludzi choć do chwili refleksji, również tych przejeżdżających w tym
miejscu krajową „szóstką”. Ale zaraz po tym, jak na ratuszu zawisł
baner, na gminnym Facebooku pewien człowiek zapytał, czy wiemy, że w Sianowie mieszka powstaniec warszawski. Jak się później
okazało, był to syn Aleksandra Kaczorowskiego. Pan Aleksander
Kaczorowski, kombatant powstania, senior po dziewięćdziesiątce,
cieszy się bardzo dobrym zdrowiem i nadal jest aktywny.

We wrześniu 2014 roku odbyła zaś się pierwsza rekonstrukcja historyczna jednego z epizodów powstania. - Świetnie nam się współpracuje ze Studiem Historycznym Huzar pana Łukasza Gładysiaka.
To on odpowiada za organizację tego wydarzenia i scenariusz. Ale
strona rekonstrukcyjna to Projekt Köslin wraz z zaprzyjaźnionymi
grupami Gryf i Rega choć nie tylko, bo przyjeżdżają rekonstruktorzy z całej Polski. Z roku na rok promujemy inne wydarzenia, w innych miejscach Sianowa.

Sianowski park w czasach komunistycznych i jeszcze do 2008 roku
park nosił imię Karola Świerczewskiego, później uchwała Rady Mia-
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Łukasz Gładysiak jest doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie historii, pracownikiem Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
i właścicielem Studia Historycznego Huzar z siedzibą w Sianowie
(wcześniej – w Koszalinie). Tak mówi o sianowskich rekonstrukcjach: - Inscenizacja z bardzo lokalnego przedsięwzięcia przekształciła się w wydarzenie, które jest rozpoznawalne w całej Polsce. Na
przestrzeni lat, kiedy te prezentacje miały miejsce, mieliśmy uczestników z Raciborza, z Warszawy, Krakowa. Wiadomo, koszalinianie
i ludzie z regionu to trzon. W tym roku inscenizacja będzie miała
prawdopodobnie miejsce w nowej lokalizacji - przy drodze krajowej nr 6, obok ratusza. Tam jest bardzo ciekawa miejska zabudowa,
również zabytkowa brama - niemal symbol Sianowa. Ma ona zagrać
bramę Uniwersytetu Warszawskiego. Pokażemy epizod, o którym się mało mówi. Atak na Uniwersytet Warszawski co prawda
nie był sukcesem, ale miał znaczenie ze względu na wykorzystanie
niemieckiego transportera, który został odebrany nieprzyjacielowi. Chcemy odtworzyć charakterystyczne sytuacje znane ze zdjęć.
Brama to główny motyw.
W Sianowie pojawi się transporter, który jest wierną repliką Szarego Wilka, o którym mówi Łukasz Gładysiewicz. Wokół niego skupią
się odgrywane sceny. Zagra około 50 rekonstruktorów, a do tego
pojawi się profesjonalna pirotechnika, broń sprowadzona ze Szczecina z tego samego miejsca, z którego użyczano broń do filmów takich jak „Kamienie na szaniec”.
Łukasz Gładysiak zapowiada jeszcze jedną atrakcję: - Po raz pierwszy pojawi się samolot. Przyleci nim pilot z Piotrkowa Trybunalskiego. Samolot pomalowany będzie na niebiesko jak niemieckie samoloty wojskowe. Start odbędzie się w Zegrzu Pomorskim. Będzie
zainscenizowany nalot niemieckiego myśliwca - bardzo widowiskowy element.
Można się zastanawiać, jak udaje się zgrać tak dużą grupę osób, by
każdy wiedział co i kiedy ma robić. Jak podkreśla dr Gładysiak, członkowie grup rekonstrukcyjnych są jak aktorzy a plan wydarzenia jest
napisany jak klasyczny scenariusz. W tym roku do wspomnianych 50
„zawodowców” dołączy grupa harcerzy z Sianowa. Harcerze zagrają
role epizodyczne i poboczne. Wszystko tak jak w teatrze.
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Łukasz Gładysiak komentuje: - W Sianowie powstała
nietypowa sytuacja. My jako pasjonaci historii, zaraziliśmy naszą pasją przedsiębiorców, na przykład
Norberta Koselskiego - szefa Bokaro, czy Grzegorza Kruka prowadzącego firmę reklamową Kruart.
Powstała synergia między lokalnym biznesem, rekonstruktorami a samorządem. W skali ogólnopolskiej to rzadkość, bo zazwyczaj w innych częściach
Polski rekonstrukcje opierają się na współpracy
rekonstruktorzy – biznes albo rekonstruktorzy – samorząd. W Sianowe jest inaczej i to bardzo pomaga.
Chciałbym tu podkreślić rolę burmistrza. Dzięki niemu Sianów podjął się inscenizacji dużej bitwy, zaryzykował i to się udało.
Dlaczego dorośli, stateczni ludzie angażują się w takie
spektakle, poświęcając swój prywatny czas i pieniądze? Wspomniany Norbert Koselski, dyrektor Bokaro,
wyjaśnia: - To głównie pasja historyczna, którą chcemy się dzielić z innymi. Tworzymy opowieści o różnych
ważnych wydarzeniach w formie, która dla młodszego
pokolenia jest atrakcyjniejsza niż na przykład książka.
Tu są emocje, mundury, broń. To działa na wyobraźnię.
Nigdy nie brakuje widzów, a więc jest to atrakcyjna
forma propagowania wiedzy historycznej.
Projekt Köslin od początku bierze udział w sianowskich rekonstrukcjach. Grzegorz Kruk, właściciel Studia Reklamy Kruart, tak to komentuje: - Co roku bierzemy udział w około 10 wydarzeniach. Sianowskie
jest najbliższe geograficznie, ale jeździmy do różnych
miejsc w kraju, tak jak nasi przyjaciele przyjeżdżają
tutaj. Oprócz inscenizacji na żywo, jesteśmy zapraszani do udziału w filmach, także produkowanych
przez zagraniczne stacje telewizyjne. Wszystko dlatego, że dbamy o każdy szczegół związany z odgrywaną formacją wojskową. Czy ludzie nie mają nam za złe,
że występujemy w mundurach niemieckich? Wszyscy
mają już chyba świadomość, że to co pokazujemy, to
tylko odtworzenie określonych sytuacji, więc reagują
dojrzale. Bierzemy na siebie trudne role, bo wiemy, że
nie po naszej stronie w tych bitwach jest sympatia widzów – śmieje się pan Grzegorz.
Norbert Koselski dodaje: - W naszym kręgu, środowisku rekonstruktorów, jest wielu przedsiębiorców. Nie
liczymy czasu i pieniędzy, jakie pochłania nasza pasja.
Mamy z tego mnóstwo frajdy, bo pokazujemy mało
znane momenty historii. Na przykład mało kto wie, że
w samej Warszawie Niemcy urządzili obóz koncentracyjny. Zeszłoroczna rekonstrukcja pokazywała
ten epizod powstania. Odtworzyliśmy sceny odbicia
więźniów Gęsiówki, czyli obozu przy ulicy Gęsiej.
W ataku tym powstańcy uwolnili kilkuset więźniów.
- Uważamy, że takie żywe lekcje historii są czymś lepszym niż sztampowe uroczystości. Współpracujemy
z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie,
dzięki czemu w części oficjalnej mamy asystę honorową, apel pamięci i salwę honorową. Później jest część
rekonstrukcyjna – mówi Maciej Berlicki, burmistrz
Sianowa. – Wszystko zawsze kończy się ogniskiem
i koncertem. W tym roku wystąpi koszaliński raper
Przemysław Majewski (4PSolo). Już dzisiaj zapraszamy serdecznie do Sianowa 1 sierpnia.
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AnnDecor od ślubnych
zadań specjalnych
Agencja Ślubna AnnDecor istnieje od 2013 roku, ale jej właścicielka, Anna Barczak, swój związek
z branżą datuje znacznie wcześniej. Zanim zaczęła zawodowo zajmować się organizacją ślubów,
pomagała dekorować kościoły i sale, w których małżeństwa zawierali jej znajomi. Wychowywała się
właściwie w ogrodzie, więc o kwiatach wie bardzo dużo i do teraz roślinne dekoracje są jej bliskie.
Właśnie ma za sobą ogromne wesele prominentnej pary, które utwierdziło ją w przekonaniu, że robi to,
co powinna. Żyje i pracuje z pasją.
Fotografia: Agnieszka Orsa (Anna Barczak), Izabela Bobrowicz (weselne)
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A

nna Barczak z wykształcenia jest ekonomistką. Przez wiele
lat pracowała jako przedstawicielka medyczna i farmaceutyczna. Jest też mamą bliźniaczek – to po ich urodzeniu i urlopie macierzyńskim musiała podjąć decyzję co do swojej zawodowej
przyszłości. – Postanowiłam wymyślić dla siebie nowe, ciekawsze
zajęcie – mówi.
W wyborze pomogli znajomi. Zasugerowali, by pani Anna zajęła się
profesjonalnie tym, co wcześniej realizowała amatorsko. Zdarzało
jej się pomagać przyjaciołom w organizacji ich ślubów, dekorowaniu kościoła czy sal weselnych. Od kiedy pamięta, widok wesela
czy pary młodej zmierzającej do ołtarza powodował szybsze bicie
serca. Namiętnie oglądała branżowe czasopisma i programy telewizyjne. Intuicyjnie czuła, że to jej droga. Kilkanaście przyjacielskich
narad, rodzinne seanse motywacyjne, „wlewanie” wiary we własne
siły i kompetencje przyniosło efekt i zaowocowało – w 2013 roku –
powstaniem AnnDecor.
Branża ślubna wydaje się dla Anny Barczak stworzona. Pod każdym
względem – umiejętności, osobowości, zainteresowań. Właścicielka „zaraża” energią, jest niezwykle pracowita, otwarta na ludzi.
Ciągle w ruchu, optymistyczna, pełna pomysłów. – To na pewno nie
jest zajęcie dla osób leniwych – śmieje się. – Raczej ciężka, fizyczna
praca. Planowanie i wymyślanie aranżacji to jedno, ale poza tym –
przywożenie, pakowanie, rozpakowywanie, noszenie, ustawianie.
Zdarzają się siniaki, obtarcia, zadrapania. W pracy bardzo pomaga
mi rodzina, mąż, zespół oraz Renata, moja „prawa ręka”, która jest
dla mnie ogromnym wsparciem, zwłaszcza w sprawach organizacyjnych. Każda uroczystość jest wspólnym dziełem nas wszystkich,
ja ją dodatkowo nadzoruję. Jestem typową „zosią samosią”. Muszę
osobiście dopilnować każdego elementu, nawet najdrobniejszego.
Mój zespół śmieje się pod nosem, gdy złoszczę się na nierówno zawiązane kokardki albo lekko przekrzywiony świecznik na stole, a ja
wiem, że jeśli nie oko gości, to zdjęcia bezlitośnie obnażą każdy brak
staranności. Niezależnie, jaki jest zakres mojej pracy, musi być ona
wykonana na najwyższym poziomie. Nie daję sobie żadnej taryfy
ulgowej. Ślub i wesele odbywa się raz i nie ma tu miejsca na błędy.
Jak nazwa wskazuje, zasadniczym profilem działalności firmy miały
być dekoracje. – Od początku mierzyłam wysoko – zaznacza Anna
Barczak. – Jakość miała dorównywać dekoracjom uznanych firm
ogólnopolskich. Nie uznaję półśrodków, wszystko, co przygotowuję, musi mieć wysoki poziom. Kupowałam na wyposażenie firmy
przedmioty ładne, różnorodne, porządnie wykonane.
Dziś magazyn AnnDecor mieści kilkanaście tysięcy elementów dekoracyjnych! Przeważnie ślubnych, choć wiele z nich ma charakter
uniwersalny. Są tu między innymi meble, ozdoby stołowe, tkaniny,
świece, bibeloty, naczynia. Dekoracje wykonane ze szkła, drewna, ceramiki, metaloplastyki, a także prawdziwe perełki, jak rzeźbiony i malowany ręcznie klęcznik wykonany na zamówienie przez regionalnego artystę czy własnoręcznie stylizowane przez właścicielkę meble.
Firma rozwijała się naturalnie, krok po kroku. Moment przełomowy?
– Chyba od początku sprzyjało mi szczęście – zastanawia się pani
Anna. – Poza tym patrzę na świat przez różowe okulary, dzięki czemu
nie zniechęcała mnie konkurencja na rynku ani inne przeciwności.
Po prostu robiłam swoje, w swojej przestrzeni, jak najlepiej umiem.
Tak jest do teraz: nie oglądam się za siebie, na innych – działam.
Zakres usług AnnDecor sukcesywnie się rozszerzał. Obecnie agencja głównie zajmuje się aranżacją ślubów i wesel, ale również innych uroczystości (np. komunijnych), eventów, imprez firmowych.
Klienci mogą jej powierzyć przygotowanie wyłącznie dekoracji lub
ceremonii od a do z, skorzystać z usługi konsultanta ślubnego. Ze
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względu na wspomniane wcześniej ogromne zaplecze dekoracyjne, możliwy do zrealizowania jest w zasadzie każdy weselny trend,
potrzeba i marzenie. Może to być zarówno skromne jak i wystawne
przyjęcie, elegancka uroczystość, ceremonia romantyczna i glamour czy – w najmodniejszym obecnie stylu boho czy rustykalnym.
We wnętrzu i plenerze. Zbiór jest rozbudowywany z rozmysłem, by
zaspokoić różne upodobania od tradycyjnych, po bardzo nowoczesne. Możliwe jest też wypożyczenie elementów dekoracyjnych. To,
czego AnnDecor nie posiada, można zamówić.
Szczególnie bliskie są pani Annie dekoracje kwiatowe, wykonuje je
sama. Nic dziwnego – jej dziadek był ogrodnikiem dawnej Zieleni
Miejskiej. – Wychowałam się w ogrodzie. Od dziecka buszowałam
w kwiatach, a dziadek próbował mnie z nich „wypchnąć” do tzw.
porządnego zawodu. Udało się na chwilę, poszłam na ekonomię i...
wróciłam do kwiatów. Kocham rośliny, doskonale się na nich znam.
Zdolności manualne i zmysł artystyczny też są u nas rodzinne, miała
je i mama, i babcia, mam ja. Dzięki temu umiem skomponować bukiet, ale też coś uszyć. W mojej branży takie umiejętności są bezcenne i bardzo mi się przydają.
Współpracę z klientami Anna Barczak poprzedza szczegółowym
wywiadem. – Zaczynamy od oględzin sali, ustalenia pułapu finansowego i określenia oczekiwań – mówi. – Później dopasowujemy
wizję i marzenia państwa młodych do rzeczywistości, zwłaszcza
finansowej. Bardzo dużo z nimi rozmawiam, podsuwam im zdjęcia,
inspiracje, żeby w pełni zrozumieć, czego oczekują i precyzyjnie
określić kierunek, a jakim będziemy wspólnie podążać. Wszystko,
co proponuję państwu młodym, musi być przez nich pisemnie zaakceptowane, żeby uniknąć niemile widzianych podczas wesela niespodzianek. To daje klientom i mi poczucie bezpieczeństwa. Często
ograniczeniem w realizacji marzeń są pieniądze, ale zawsze udaje
mi się znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie w ramach możliwości
młodej pary i przynajmniej zbliżyć się do ich wyobrażeń.
Na każdym etapie współpracy pani Anna jest do dyspozycji swoich
klientów. Ogromną wagę przywiązuje do samej atmosfery przygotowań – ma być profesjonalnie, ale też sympatycznie. Celem jest zawsze perfekcyjnie przygotowane wydarzenie.
Firmie i pracy pani Anna oddaje czas i serce. – Branża ślubna jest
niezwykle absorbująca i wymagająca pod każdym względem: logistycznym, organizacyjnym, ludzkim – przyznaje. – Trzeba do niej
dostosować własną codzienność. Nie pracuję w określonych godzinach, ale cały czas. Muszę też przewidywać zdarzenia i mieć poczucie bezwzględnej odpowiedzialności za innych i za siebie. Dla dobra
sprawy zrezygnowałam z jazdy motocyklem, żeby nie kusić losu. Co
by było, gdybym na przykład złamała palec? Nie mogę sobie pozwo-

Specjalne podziękowania dla Pani Pauliny
Domarackiej-Agatowskiej i Pana Szymona
Agatowskiego za udostępnienie i zgodę na publikację
zdjęć z ich uroczystości weselnej.
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lić na taką niedyspozycję. Do tego trzeba
być na czasie, a trendy ślubne, weselne,
florystyczne zmieniają się jak w kalejdoskopie. Czasopisma, targi, portale – śledzę na
bieżąco. Poza sezonem, w zimie, wykonuję
dekoracje i zajmuję się stylizacją mebli - nadaję im nowe życie. Nie lubię bezczynności,
nawet gdy marzę o odpoczynku.
Czy jest trudno? – Bardzo! – mówi Anna
Barczak. – Bywam okropnie zmęczona. Zawód konsultanta ślubnego trzeba kochać.
Ja kocham. Kiedy podczas ślubu widzę, że
bukiety, kolczyki w uszach panny młodej
albo cytat z Jana Pawła II wyklejone na dywanie prowadzącym parę młodą do ołtarza
są mojego autorstwa, łza mi się w oku kręci. Nie ma dla mnie większej satysfakcji, niż
serdeczny uścisk państwa młodych dziękujących za zorganizowanie ślubu marzeń.

AnnDecor
+48 664 003 242
kontakt@anndecor.eu
Koszalin ul. Jagoszewskiego 8/9
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Politechnika
Koszalińska
w prestiżowych
rankingach

Od 20 lat ranking przygotowywany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i dziennik
„Rzeczpospolita” pokazuje wiarygodny i pełny obraz polskiego szkolnictwa wyższego. Tegoroczne
zestawienie powstało pod okiem kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera, byłego prezesa
Polskiej Akademii Nauk. Politechnika Koszalińska wyraźnie poprawiła w nim swoją pozycję w stosunku
do lat poprzednich. O sukcesie uczelni i pozytywnych zmianach, które go umożliwiły, rozmawiamy z prof.
nadzw. dr hab. Danutą Zawadzką, prorektor ds. kształcenia PK.

T

uż przed wakacjami został opublikowany kolejny ranking
Perspektyw. Dlaczego akurat to zestawienie cieszy się tak
dużym prestiżem?
- Decydujący jest szeroki obszar analiz: od wyników maturalnych
osób przyjętych na pierwszy rok studiów, po zarobki i losy pracownicze absolwentów; od potencjału badawczego uczelni, po jakość
publikacji naukowych czyli efektywność wykorzystania posiadanych możliwości. Dlatego ten ranking jest dla wielu osób punktem
odniesienia przy podejmowaniu ważnych decyzji, związanych zarówno z wyborami indywidualnymi (gdzie iść na studia i gdzie podjąć pracę), jak i w coraz większym stopniu z ocenami i wyborami
instytucjonalnymi, w które uczelnie inwestować.

z całą mocą, że wykształcenie to klucz do lepszej przyszłości. Dowodem są również losy naszych absolwentów, którzy odnajdują się
na rynku pracy i odnoszą sukcesy w wielu dziedzinach życia, czasami odległych od ich wyuczonych zawodów, ale zawsze działa jednak
pewien ogólny potencjał, jaki zapewniają im studia.
- Ranking przyniósł wzmocnienie pozycji Politechniki Koszalińskiej wśród uczelni technicznych. Znalazła się ona na 16. miejscu
w kraju.
- Ogromnie nas to cieszy. W Polsce funkcjonuje ponad 300 uczelni.
Ponad 150 z nich uwzględniono w rankingu, w różnych kategoriach:
uczelni niepublicznych, publicznych zawodowych i tej najważniejszej - publicznych i niepublicznych akademickich. W tej ocenie generalnej Politechnika Koszalińska zajmuje wysoką pozycję. Jesteśmy w połowie stawki wśród uczelni akademickich posiadających
najwyższe uprawnienia naukowe. Zdobywanie pozycji jest dla nas

- W obecnym czasie coraz częściej pojawia się pytanie: czy w ogóle
warto studiować?
- Nikt rozsądny tego nie kwestionuje a Perspektywy podkreślają
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- Rząd tworzy program wsparcia przemysłu przez szkoły wyższe.
Politechnika Koszalińska jest nim zainteresowana?
- Upatrujemy w nim szansy dla siebie. Dlatego Politechnika Koszalińska zadeklarowała – i podpisała w tej sprawie stosowne porozumienie – chęć dołączenia do grona uczelni, które zgodnie z projektem rządowym mają współtworzyć sieć Centrum Kompetencji
Przemysłu 4.0, czyli ośrodków wsparcia przedsiębiorstw w procesie cyfrowej transformacji w ramach tak zwanej czwartej rewolucji
przemysłowej.

trudniejsze niż dla największych, najstarszych uniwersytetów. Działamy w oddaleniu od wielkich ośrodków miejskich i przemysłowych,
a mimo to udaje się. Myślę, że prawie 55 tysięcy absolwentów powinno być z nas dumnych, tak jak my jesteśmy dumni z każdego
z nich.
W ostatnich latach Politechnika Koszalińska była wielokrotnie wyróżniania za działalność dydaktyczną i naukową oraz współpracę
z biznesem oraz za dbałość o przyszłość i rozwój zawodowy absolwentów. Każde wyróżnienie wzmacnia pozycję uczelni wśród wyższych szkół technicznych w kraju. Oferta kształcenia Politechniki
Koszalińskiej obejmuje obecnie 30 kierunków, w tym nowości takie
jak Turystyka i Rekreacja na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej czy Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle
Drzewnym.

- Państwa pozycję wzmacniają również inwestycje.
- I w tej dziedzinie mamy czym się pochwalić, bo na rozbudowę kampusu i przystosowanie obiektów do celów nowoczesnego kształcenia uczelnia wydała w ciągu 10 lat aż 150 milionów złotych, z czego większość pieniędzy pochodziło z funduszy unijnych. Obecnie
szkoła przygotowuje się do kolejnych inwestycji w największym
kampusie, w tym budowy nowoczesnej biblioteki, obiektu, który ma
być unikalny. Tradycyjne biblioteki odchodzą w przeszłość. Myślimy o wirtualizacji zbiorów, prezentacji osiągnięć naukowych przez
łączenie przestrzeni realnej i wirtualnej, swobodne udostępnianie
zasobów dydaktycznych i naukowych wraz z możliwością przetwarzania w chmurze oraz komunikację z największymi bazami danych
na świecie.

- Wzmocnieniem uczelni było na pewno uruchomienie trzy lata
temu Wydziału Przemysłu Drzewnego w Szczecinku, filii Politechniki Koszalińskiej, powstałej przy współpracy ze szczecinecką firmą Kronospan.
- Wspomniany już przeze mnie kierunek Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym od trzech lat cieszy się dużym powodzeniem wśród kandydatów na studia. Z drugiej strony jest on argumentem na rzecz ścisłej współpracy z przemysłem również przy
kreowaniu dziedzin kształcenia. Ukończenie takiego kierunku daje
absolwentom gwarancję zatrudnienia w uzyskanym zawodzie. Firmy zaś są zadowolone, bo trafiają do nich osoby przygotowane pod
konkretne potrzeby.

- W ranking szkół wyższych Perspektywy 2019 w kategorii „Preferencje pracodawców” Politechnika Koszalińska zajęła wysokie
42. miejsce. Wyprzedziła takie uczelnie jak Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (43. pozycja), Wojskowa
Akademia Techniczna (46. miejsce), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (47. miejsce). To chyba również
bardzo dobra wiadomość?
- Przez kilka lat „Newsweek” publikował ranking uczelni ocenianych przez pracodawców. W Zachodniopomorskiem Politechnika
Koszalińska zdobywała regularnie pierwsze lub drugie miejsce. Odbieraliśmy stosowne nagrody, dyplomy. W tamtych rankingach mieściliśmy się w grupie najlepszych uczelni w kraju. W rankingu Perspektyw podstawą do ustalenia pozycji w tej kategorii była liczba

- Warto więc rozwijać taką współpracę.
- Tak się dzieje. Kolejne firmy, takie jak na przykład Wojskowe
Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu, deklarują chęć współpracy
z uczelnią przy organizacji nowego wydziału, kierunku kształcenia
lub jednostki zamiejscowej. Pracujemy nad tym. Z drugiej strony
to pokazuje, że będąc uczelnią regionalną, jedyną politechniką na
Środkowym Pomorzu, oddziałujemy szerzej, bo przecież Grudziądz
jest oddalony od Koszalina o 200 km, a jednak do nas trafiła oferta
kooperacji z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia.
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wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym
w kwietniu 2019 roku wśród przedsiębiorców. Ale warto również
podkreślić, że utrzymaliśmy wysoką pozycję, jeśli chodzi o sytuację
absolwentów na rynku pracy, wyprzedzając na przykład Akademię
Pomorską w Słupsku czy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Pod uwagę brane są wskaźniki wysokości
zarobków absolwentów danej uczelni oraz wskaźniki ich zatrudnienia według ogólnopolskiego badania „Ekonomiczne Losy Absolwentów” przeprowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z wykorzystaniem danych ZUS. Być może w całym tym
zalewie informacji ta jest najważniejsza dla młodzieży wybierającej
uczelnię i kierunek studiów. Mówiąc prostym językiem: jeśli chcesz
mieć dobrą pracę, dobrze zarabiać i zwiększyć swoje szanse na karierę – wybierz Politechnikę Koszalińską. Ranking to potwierdza.

udział ponad 500 studentów ze wszystkich jednostek organizacyjnych Politechniki Koszalińskiej. Wdrożenie unijnego programu
umożliwia studentom także udział w wizytach studyjnych oraz
odbywanie zajęć i staży w wiodących firmach w regionie. W sumie
przez cztery lata z takiej możliwości zdobywania wiedzy praktycznej skorzysta ponad 700 osób. Pozwoli im to poznać nowoczesne
rozwiązania techniczne, przyjrzeć się stosowanym procesom produkcyjnym i rozwiązaniom organizacyjnym.

- Jakie daje on korzyści z punktu widzenia studentów?
- Jedna z najważniejszych jego części to cykl certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych, w których w ciągu czterech lat weźmie

- Wszystko to wskazuje na zacieśnianie się relacji uczelni z biznesem.
- Dbamy o rozwój tej współpracy. Dlatego nie jest kwestią przypadku to, że na czele pierwszej w historii Politechniki Koszalińskiej Rady

- Czy może Pani podać jakieś przykłady firm, które zareagowały
na zaproszenie do programu?
- Studenci kierunku Energetyka w siedzibie firmy Windhunter mają
kontakt z rzeczywistymi siłowniami wiatrowymi. Wizyty studyjne
w Miejskiej Energetyce Cieplnej w Koszalinie zapewniają poznawanie realnych systemów zasilania w energię. Ich koledzy z kierunku
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka w koszalińskim bro- Myślę, że nie mniejsze znaczenie jak ranking ogólny ma pozycja
warze spółki Van Pur poznawali proces technologiczny w branży
w szczegółowych zestawieniach kierunków studiów inżynierskich.
piwowarskiej. Odbyli też wizytę studyjną w siedzibie firmy Farm
- Mamy ogromne powody do satysfakcji, bo kierunek Mechanika
Frites w Lęborku, która jest potentatem na rynku przetwórstwa
i Budowa Maszyn (Wydział Mechaniczny) znalazł się na 19. miejscu
ziemniaków. Studenci Wydziału Mechanicznego wizytowali między
w rankingu i jest to awans aż o pięć pozycji. Kierunek Budownictwo
innymi koszalińską firmę Meden
(Wydział Inżynierii Lądowej,
-Inmed i Inter-Metal z Bonina,
Środowiska i Geodezji) zajął 14.
która zajmuje się cięciem laseromiejsce, a przed rokiem był na
wym blach, obróbką mechaniczpozycji 18. Kierunek Elektronika
W jubileuszowym, 20. rankingu Perspektyw i „Rzeczną i ślusarską i stosuje najnowsze
i Telekomunikacja utrzymał 12.
pospolitej” najlepsze uczelnie i wydziały wyłoniono na
rozwiązania technologiczne.
pozycję w rankingu. Ten ranking
podstawie 29 wskaźników posegregowanych według
jest uporządkowaną informacją
siedmiu kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pra- To wyłącznie przedsiębiorstwa
o najpopularniejszych kieruncy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potenkach studiów prowadzonych
z regionu?
cjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie.
w polskich uczelniach akademic- Nie, zdarzają się również dalJest to jeden z najbardziej rozbudowanych rankingów
kich o profilu technicznym. To
sze wyjazdy studyjne. Studenci
edukacyjnych na świecie – jeden z czterech, które
jest też wskazanie dla kandydabudownictwa obejrzeli budowę
posiadają międzynarodowy certyfikat jakości "IREG
tów na studia.
nowej „zakopianki”, wielkopoApproved".
wierzchniowych hal magazynowych firmy Panattoni Park Szcze- Jak on powstaje?
cin i terminal przeładunkowy
- Brane są pod uwagę tylko jednostki posiadające uprawnienia
i regazyfikacyjny skroplonego
do prowadzenia studiów jednoliLNG w Świnoujściu. Ruszył też
tych magisterskich lub II stopnia oraz przynajmniej jedno uprawnienie
program staży na Wydziale Humanistycznym. Studenci mogą zapoznać się ze specyfiką firm konsultingowo-doradczych, biur podróży,
do nadawania stopnia doktora, bez względu na dziedzinę i dyscyplinę
hoteli, jednostek administracji, instytucji i placówek oświatowych.
nauki. Ustalając kolejność uczelni w tym rankingu, wzięto pod uwagę
kilkanaście odpowiednio zobiektywizowanych kryteriów i wskaźników w tym między innymi ocenę dokonaną przez kadrę akademicką,
- Będą kolejne takie działania?
ekonomiczne losy absolwentów – wskaźnik mierzony wysokością
- Już niebawem rozpocznie się realizacja programu będącego kontynuacją. Nazywa się on „ZINTEGROWANI – Kompleksowy Program
zarobków absolwentów uczelni oraz stopniem ich zatrudnienia, efektywność naukową mierzoną liczbą publikacji i cytatów, dostępność
Rozwoju Politechniki Koszalińskiej”. Będzie to rozszerzenie wdrożonych już działań, które pozwolą uczelni odpowiadać na potrzedla studentów kadry o wysokich kwalifikacjach. Ponieważ ten ranking powtarzany jest co roku, daje on dobry obraz sytuacji.
by otoczenia. Zakłada organizację staży, certyfikowanych szkoleń
i zajęć warsztatowych dla studentów. Wartość projektu wyniesie
- Widać więc, że uczelnia to nie tylko nowoczesne laboratoria i boponad 7,7 miliona złotych, skorzystamy przy tym znowu z dofinangato wyposażone pracownie, ale przede wszystkim ludzie.
sowania unijnego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.
- Od jesieni 2018 r. wdrażany jest „Program zintegrowanych działań
Oba wymienione programy zapewnią również unowocześnienie
na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej”. To ogromne, wieloetapowe i wielopłaszczyznowe
zarządzania uczelnią, między innymi przez rozbudowę systemów
przedsięwzięcie, którego celem jest wzrost jakości, skuteczności i doinformatycznych i zmianę struktury organizacyjnej. Wyposażamy
stępności oferty edukacyjnej uczelni. Realizacja projektu nie byłaby
kierunki studiów w nowoczesne, bardzo specjalistyczne oprogramowanie używane dzisiaj przez najlepsze przedsiębiorstwa na
możliwa bez współpracy z otoczeniem biznesowym. Obliczona jest
rynku. Jeśli do tego dodać projekty i programy budowy nowych
na cztery lata i potrwa do sierpnia 2022 roku. Całkowity koszt wyniesie około 12 milionów złotych i niemal w całości zostanie sfinancentrów wdrożeniowo-badawczych, projekty badawcze, których
sowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
wartość sięga kilkunastu milionów złotych, to Politechnika jawi się
Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.
jako uczelnia o niezwykłej dynamice i wielkim potencjale.
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Uczelni stanął Piotr Huzar, prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo
-Handlowej. W skład siedmioosobowej Rady weszli także przedstawiciele dwóch firm, z którymi Politechnika współpracuje od lat: Joanna Jodłowska, członek zarządu firmy Kronospan i Piotr Bartkiewicz,
dyrektor koszalińskiego oddziału koncernu GlobalLogic. Kompetencje rady to m.in. opiniowanie projektu statutu i strategii uczelni, monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora po zaopiniowaniu ich przez Senat.
- Biznes zainteresowany jest nowościami, a to wymaga od uczelni innowacyjności. Znów odwołam się do rankingu Perspektyw.
W kategorii „Innowacyjność” Politechnika Koszalińska uplasowała się niemal w połowie tabeli, zajmując wysokie 29. miejsce na 50
sklasyfikowanych szkół wyższych.
- Co tu dużo mowić? 29. miejsce na 50 sklasyfikowanych z kilkuset
istniejących w Polsce… Jesteśmy jedyną uczelnią techniczną na
Pomorzu Środkowym i jedyną politechniką w województwie zachodniopomorskim. Istnienie i rozwój Politechniki Koszalińskiej
ma znaczenie dla całego regionu. Korzystając z różnych źródeł
zewnętrznych, projektów ministerialnych i unijnych, inwestujemy
w działania innowacyjne, nowe technologie i nowatorskie metody
kształcenia studentów, niezbędne dla rozwoju przemysłu, a realizowane w ramach projektów naukowo-badawczych i dydaktycznych.
Firmom zaproponowaliśmy na przykład możliwość opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub projektu wzorniczego, przy założeniu, że firma płaci tylko 15 proc. jego
wartości, a 85 proc. może sfinansować Unia Europejska. Uczelnia
dołączyła również do bazy usług rozwojowych, prowadzonej przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, co umożliwia prowadzenie dla pracowników przedsiębiorstw studiów podyplomowych
z dofinansowaniem unijnym w wysokości od 50 do 80 proc. kosztów.
- Jak widać, uczelnia umie zdobywać dodatkowe fundusze.
- Starannie przygotowujemy się do konkursów, dzięki czemu zasilamy budżet Politechniki dodatkowymi pieniędzmi - poza tymi, które
przekazuje ministerstwo. Na przykład Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego dofinansuje nam zakup nowego wyposażenia badawczego i technologicznego Centrum
badawczo-wdrożeniowego inżynierii powierzchni, projektowania
i symulacji procesów oraz badań wibroakustycznych. Całkowity
koszt realizacji centrum to 3,35 miliona złotych, a program dofinansuje go kwotą dwóch milionów złotych.
- Najmocniejszym znakiem współpracy z biznesem a jednocześnie
innowacyjności są chyba kierunki kształcenia i badania prowadzone w kooperacji z konkretnymi firmami?
- Rzeczywiście przykładem innowacyjności w działaniu jest otwieranie laboratoriów przy współpracy firm, które chcą kształcić
w nich swoje kadry pod konkretne potrzeby produkcyjne. Wspominałam już o kooperatywie ze szczecineckim Kronospanem i uruchomionym w Szczecinku Wydziale Przemysłu Drzewnego z rzadkim w kraju kierunkiem Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle
Drzewnym. Z kolei w Katedrze Inżynierii Produkcji Wydziału Mechanicznego powstała nowoczesna Pracownia Edukacji Technicznej firmy Haas. Współpraca z firmą Nuvarro, specjalizującą się w nowych technologiach oraz odnawialnych źródłach energii, obejmuje
współpracę na pograniczu nauki i biznesu, szczególnie w zakresie
komercjalizacji badań naukowych. Takich przykładów jest więcej.
- Z perspektywy studenta jest to realizacja hasła „Studiuj praktycznie”?
- Oczywiście. Rozwój potencjału uczelni oraz zbliżanie badań i kierunków kształcenia do potrzeb środowiska gospodarczego w efekcie przynosi korzyści studentom, bo zyskują oni kontakt z rzeczywistością, w której będą się w przyszłości realizować zawodowo.

I

101

I

I

I

SPOŁECZE Ń STWO

I

Archery Fun Park
Gry zespołowe XXI wieku
Ruch i rywalizacja – ten zestaw ma we krwi każdy z nas, bez względu na wiek, choć w obecnym
zdominowanym przez Internet świecie bywa on uśpiony. Koszaliński Archery Fun Park udowadnia,
że wystarczy stworzyć atrakcyjną przestrzeń do zabawy, by obudzić dziecięce instynkty, a ponieważ
każdy dorosły ma w sobie coś z dziecka, również starsi mogą sobie tu zafundować porządną dawkę adrenaliny i aktywnie spędzić wolny czas.

P

Aktywność fizyczna w jego życiu obecna była zawsze i trudno mu sobie wyobrazić życie bez sportu: najpierw trenował kicboxing, jest miłośnikiem siłowni, rowerzystą, a po drodze „zaliczył” fascynację paintballem. – Każdy, kto próbował tej dyscypliny wie, że bywa ona równie
ekscytująca, co bolesna – mówi. – Bitwy z wykorzystaniem wyrzutni
trochę przypominają paintballa. Są równie widowiskowe i dynamiczne, ale nieporównywalnie bardziej bezpieczne, dlatego mogą je rozgrywać już dzieci, bez ryzyka późniejszych siniaków. Zawsze lubiłem
pracę i kontakt z dziećmi, i pomyślałem, że fajnie byłoby stworzyć dla
nich coś oryginalnego, gdzie mogłoby uwolnić energię. Sam pamiętam,
jak emocjonujące były w dzieciństwie wszelkie gry zespołowe.

omysł jest banalnie prosty: sala (arena) z bunkrami plus wyrzutnie Nerf podobne do pistoletów, a w nich piankowe kulki,
krążki i strzałki albo łuki ze strzałami zakończonymi piankowym grotem (sprzęt produkowany jest przez amerykańskie firmy).
Wystarczy stworzyć grupy, wybrać scenariusz gry i oddać się szaleństwu. Ta forma rozrywki wymyślona została w Stanach Zjednoczonych i cieszy się tam od wielu lat niesłabnącą popularnością.
W Polsce jest stosunkowo nowa, a w Koszalinie jedynym miejscem,
gdzie można jej spróbować jest Archery Fun Park.
Miejsce to istnieje od 2017 roku. Zajmuje część piętra w budynku
przy ulicy Franciszkańskiej 24. Jego pomysłodawcą i właścicielem
jest Robert Ignaczak.

I

Scenariusze bitew Nerf są różne, ale zasadniczo opierają się na rywalizacji dwóch grup. Może to być rozgrywka polegająca po prostu
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na wyeliminowaniu przeciwnika (Team death match), zdobyciu flagi
(Capture the flag), król wzgórza (King of the hill), walka ludzi i zombie (Zombie vs Human) itp.
Niezależnie od scenariusza, zawodnicy poruszają się po wyznaczonym liniami polu, chronią za różnego rodzaju „bunkrami”, pudłami
i innymi obiektami. Wyeliminowany zawodnik (każdy w rundzie
ma jedno „życie”), udaje się na ławkę, oddając jednocześnie punkt
drużynie przeciwnej. Jedna runda trwa cztery minuty. – Wydaje się,
że to krótko, ale zapewniam: to bardzo intensywne cztery minuty
– uśmiecha się Robert Ignaczak. – Cała gra trwa godzinę, dzieciaki
wychodzą od nas wybiegane, zmęczone, ale szczęśliwe.
Uwalnianie endorfin to nie wszystko. Gra uczy też zdrowej rywalizacji i opiera się na zasadach fair play. Ustrzelony zawodnik musi
przyznać się do trafienia, unieść ręce i zejść z areny. Rund w ciągu
godziny jest kilkanaście, więc nigdy nie jest tak, że ktoś ląduje na
ławce na cały czas gry.
Do wyboru wśród atrakcji jest też gra Archery Tag, w wersji dla
dzieci i dorosłych, łącząca elementy łucznictwa, paintballa oraz gry
w dwa ognie. Tu również rywalizują dwie grupy, ale inne jest narzędzie oraz system punktacji. Do tego „zbijak XXI wieku”, rozgrywany
fluorescencyjnymi piłkami na elektryzującej, zaciemnionej arenie.
Śmiało można powiedzieć, że oferta Archery Fun Park to stare dobre gry zespołowe we współczesnym wydaniu i może dlatego są tak
atrakcyjne również dla dorosłych, którzy doskonale pamiętają podwórkowe wojny rozgrywane między plemionami, często za pomocą udających pistolety patyków. Tu, zawodnicy dzierżą w dłoniach
różnego rodzaju, wielkości i przeznaczenia wyrzutnie Nerf albo łuki.
Widok trzydziesto- i czterdziestolatków rozgrywających wojny na
arenie Archery Fun Park nie należy do rzadkości, a bywa centralną
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częścią obchodów urodzin, przyjacielskich spotkań albo imprez integracyjnych firm. Zarówno sala, jak i reszta klubu jest wówczas wynajmowana na wyłączność gości. Można przynieść przekąski, słodycze, napoje albo skorzystać z oferty proponowanej przez Park. To
samo dotyczy uroczystości organizowanych dla dzieci i młodzieży.

poza wyjaśnianiem zasad i pilnowaniem uczciwego przebiegu rozgrywek, sędziowania jest obserwacja sali. Oczywiście dzieciom
w roli obserwatorów lub współzawodników mogą towarzyszyć
rodzice. – Powyżej siódmego roku życia ograniczeń wiekowych dla
uczestnictwa w bitwach nie ma – zaznacza Robert Ignaczak. – Kryterium 7+ wynika wyłącznie z uwarunkowań rozwojowych. Młodsze dzieci po prostu nie zrozumieją zasad gry opartej na rywalizacji,
określonych zasadach czy punktacji, mają również problem z obsługa sprzętu. Poza tym arena jest dostępna dla wszystkich, niezależnie od wieku, płci oraz pogody.

Bitwy można też rozgrywać na świeżym powietrzu i Archery Fun
Park umożliwia skorzystanie z takiej opcji. – Jesteśmy w stanie
zorganizować urodziny, event na świeżym powietrzu lub w innym
nietypowym miejscu, jak na przykład centrum handlowe – mówi
Robert Ignaczak.

Szczegóły dotyczące między innymi cennika wejść, w tym pakietów specjalnych, oraz system rezerwacji można znaleźć na stronie
internetowej archeryfunpark.pl.

O ile dla dorosłych to po prostu gry i pomysł na niekonwencjonalne
spędzenie czasu, o tyle dla dzieci korzyści z rozgrywek jest znacznie
więcej. Nie tylko dlatego, że są one formą intensywnej aktywności
fizycznej i alternatywą dla ogłupiających gier komputerowych. Podczas bitew mali wojownicy ćwiczą też refleks, spostrzegawczość,
zręczność, umiejętności strzeleckie, koncentrację, poprawiają koordynację ruchową, szybkość reakcji i uczą się działania w grupie.
– Dzieci wspaniale odnajdują się na sali – mówi Robert Ignaczak. –
Czasem, na początku, bywają nieśmiałe, niepewne, trochę ostrożne. Potem hamulce puszczają i włącza się naturalna chęć do zabawy i rywalizacji. Pod koniec, mimo zmęczenia, trudno je wyciągnąć
z sali.

Archery Fun Park
ul. Franciszkańska 24, Koszalin
tel.: 510 231 535

Co istotne, wszystkie gry są bezpieczne. Poza okularami i maskami
nie wymagają dodatkowej ochrony, ponieważ zarówno wykonany
ze specjalistycznych materiałów osprzęt nerf, jak obiekty na arenie nie stanowią żadnego zagrożenia dla zawodników. Uczestnicy
są ubrani w odblaskowe kamizelki, więc dobrze widoczni dla siebie,
i dla otoczenia. Nad grającymi czuwają prowadzący, a ich zadaniem
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Darłowo zaprasza
na festiwal Media
i Sztuka 2019

Wielowymiarowy projekt kulturalny
i wyjątkowe wydarzenie na mapie letnich
imprez organizowanych nad Bałtykiem.
Festiwal, który od 9 lat odbywa się w lipcu,
w nadmorskim Darłowie i Darłówku, stał się
już marką samą w sobie. Co roku gromadzi
wybitnych przedstawicieli kultury, mediów
i polityki oraz tłumy publiczności. W letniej,
nieformalnej i przyjaznej atmosferze
rozmawiają oni o ideach, wartościach,
dokonaniach i szeroko pojętej sztuce,
w tym sztuce życia, sztuce wyboru.

W

śród gości do tej pory byli m.in.: aktorzy Anna Seniuk,
Wojciech Pszoniak, Krystyna Janda, Krzysztof Kowalewski, Danuta Stenka, Stanisław Tym, Robert Więckiewicz, Marian Dziędziel, Jan Nowicki czy Marian Opania W festiwalu
uczestniczyli dziennikarze m.in. Michał Olszański, Konrad Piasecki,
Cezary Łazarewicz, Marcin Meller, Grzegorz Miecugow, Michał
Ogórek, a także ludzie związani z mediami, jak prof. Jerzy Bralczyk,
ks. Jan Kaczkowski, czy Maria Czubaszek.
To miejsce dobrych spotkań, wypełnione najlepszymi polskim wzorcami, twórczością medialną i artystyczną, wyselekcjonowanymi
książkami, ważnymi tematami podawanymi w atrakcyjnej, nowoczesnej formule. Wydarzenie, odbywające się równocześnie w kilku
miejscach nadmorskiego kurortu, dostarcza wielu pozytywnych
wrażeń artystycznych, intelektualnych i rozrywkowych. Festiwal
przyznaje też swoją nagrodę – Falę Festiwalu Media i Sztuka.
Integralną częścią Festiwalu są wydarzenia towarzyszące, m.in. wystawy fotograficzne, koncerty, spektakle, słuchowisko radiowe i zajęcia edukacyjne dla dzieci, kino pod gwiazdami, imprezy taneczne.
Tegoroczna edycja Festiwalu Media i Sztuka odbędzie się między
18 a 21 lipca. Wstęp jest bezpłatny (poza nielicznymi wydarzeniami
towarzyszącymi).

reklama

Do zobaczenia w Darłowie i Darłówku – nadmorskiej dzielnicy tego
urokliwego miasta.
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Szkoła bliska teatrowi
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois – poza wieloma innymi sukcesami – ma dwa kolejne
powody do dumy. W ramach koła teatralnego działającego przy szkole powstał niezwykle ciekawy
spektakl, a jego opiekun, Tomasz Stępniak, właśnie obronił dyplom pedagoga teatralnego.
Autor: Anna Makochonik / Fotografie: Tomasz Majewski

P

edagogika teatru to dziedzina szeroko rozpowszechniona
w Europie, w Polsce wciąż słabo rozpoznane pole. Studia podyplomowe tej specjalizacji powstały niedawno, jako wspólny projekt Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego i są unikatowe w skali kraju.

problemem czy tematem, rozwiązanie konfliktu w grupie, analiza
czy wprowadzenie do dzieła teatralnego albo inicjowanie projektów włączających odbiorców w świat teatru. Ważny jest też aspekt
prospołeczny, bo pedagogika teatralna kładzie duży nacisk na
kształtowanie postaw tolerancyjnych, zakłada pracę z osobami wykluczonymi, z niepełnosprawnością, seniorami itp.

Jak czytamy na stronie uczelni: „Zostały skierowane do artystów,
pracowników teatrów, nauczycieli, animatorów kultury i innych
osób, które w swojej pracy zawodowej prowadzą grupy teatralne, zajmują się edukacją w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury,
warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, tworzą i realizują autorskie programy
edukacyjne i animacyjne”.

Tomasz Stępniak, od trzynastu lat polonista I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois, jest świeżo upieczonym absolwentem kierunku – 29 czerwca br. obronił dyplom. Jak przyznaje,
praktyka trochę go zaskoczyła. – Idąc na studia, zakładałem, że
podszkolę wiedzę o teatrze, może nauczę się trochę reżyserii –
mówi. – Okazało się, że to nie studia ph. „jak zrobić spektakl”, ale
coś znacznie cenniejszego. Dzięki nim myślę o sobie jako pedagogu
mocniej, niż do tej pory.

W największym skrócie, pedagog teatralny wykorzystuje techniki
i narzędzia teatralne w różnej, poza formalnej, działalności edukacyjnej. Mogą to być na przykład warsztaty, praca nad konkretnym

I

Tomasz Stępniak, warto wspomnieć, jednym z najbardziej rozpoznawalnych pedagogów w Koszalinie, a przy tym pasjonatem teatru,
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którego świat w teorii i praktyce od lat stara się przybliżać uczniom.
Bywalcy koszalińskich scen doskonale znają go z widowni koszalińskich scen, na których regularnie gości z młodzieżą. Projekty teatralne realizuje w szkole i poza nią. Nowo nabyte, unikalne w skali
Koszalina, a także Polski, kompetencje, pozwolą mu realizować zainteresowania w nieco innym wymiarze, choć jak sam przyznaje, nie
wie, czy w murach szkoły, czy poza nimi. – Nie wiem, czy będę miał
możliwość realizacji działań z zakresu pedagogiki teatralnej w liceum, ponieważ funkcjonujemy w dość skostniałym systemie edukacyjnym, a to dziedzina zdecydowania wychodząca poza schematy
– przyznaje Tomasz Stępniak. – Poważnie myślę zatem o stworzeniu
stowarzyszenia, w ramach którego mógłbym prowadzić zajęcia na
przykład w ośrodkach z mniejszych miejscowości pod Koszalinem.
Być może zaangażuję się w działalność Fundacji Youth Act. Założył
i prowadzi ją mój były uczeń i członek koła teatralnego, Filip Krajniak, a zajmuje się ona wymianami teatralnymi w całej Europie.
Trzeba przyznać, że I LO ma spory potencjał, jeśli chodzi o działania
teatralne, czego przykładem jest wspomniany spektakl „Przeprowadzka”. Jego twórcami – kolektywnie – są członkowie koła teatralnego, uczniowie różnych roczników, a nawet absolwenci liceum.
Oczywiście pod opieką Tomasza Stępniaka. Oficjalnie to spektakl,
ale jego struktura, sposób przygotowania i realizacji każe o nim myśleć raczej jak o teatralnym eksperymencie.
Tomasz Stępniak mówi: – Pracowaliśmy nad innym projektem, ale
grupa bardzo przeżyła śmierć szkolnego kolegi. Wiedziałem, że jeśli
tego nie przepracujemy, nie opowiemy sobie o tym, co się zdarzyło, nie pójdziemy dalej. W pracy nawiązaliśmy do fantastycznego
pomysłu zmarłego Kacpra na spektakl, który opierał się na obserwacji szkoły i nauczycieli – ich zachowań, ruchu, mimiki i „wstawieniu” ich na tej podstawie w nowe role zawodowe czy społeczne.
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Eksplorowaliśmy budynek szkoły, jej zakamarki, miejsca nieznane
i niedostępne uczniom, strych, piwnice. Ostatecznie wymyśliliśmy
spektakl będący teatralną podróżą po liceum. Widzowie podzieleni
losowo na grupy poruszają się między scenami, a te dzieją się symultanicznie. Grupom powierza się wykonanie zadań, które pozwalają
przejść do kolejnego etapu spektaklu.
Tytuł spektaklu jest symboliczny. Punktem wyjścia jest założenie, że
szkoła przeprowadza się do innego budynku, co staje się przyczynkiem do dyskusji na różnych, głębszych płaszczyznach. – Mówimy
o przynależności do przestrzeni, tożsamości miejsca, o śmierci jako
przeprowadzce, o nauczycielach, którzy planują odejść z zawodu,
o tym co maturzyści ze szkoły zabierają ze sobą, a co chcieliby w niej
zostawić – mówi Tomasz Stępniak. – Najciekawsze jest to, że projekt jest cały czas w ruchu, zmienia się, powstaje na nowo. Tworzył
się i tworzy w oparciu o aktualne wydarzenia. Podejmował już temat internetowego hejtu czy strajku nauczycieli. Ja sam w trakcie
realizacji przestałem być jego reżyserem, występuję raczej w roli
choreografa. To autorska wypowiedź młodzieży i bardzo naturalne
działanie, na które stawia się właśnie w pedagogice teatralnej. Myślę, że studia pozwoliły mi lepiej ten proces zrozumieć.
Spektakl został entuzjastycznie przyjęty przez uczniów, rodziców,
pedagogów, pracowników szkoły, którzy – jak mówi Tomasz Stępniak – zobaczyli w projekcie siebie. Dotąd „Przeprowadzka” została
wystawiona trzy razy. Kolejna szansa na zobaczenie tego oryginalnego przedstawienia będzie we wrześniu.
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Fotografie: Izabela Rogowska

Jędrzej Leonowicz
nowym
prezydentem
Rotary Club
Koszalin
Coroczna zmiana szefa klubu to u rotarian stała zasada. W miniony poniedziałek (1 lipca br.) władzę oddał
przedsiębiorca Jacek Walach, a przejął
przedsiębiorca Jędrzej Leonowicz. Od
niego zaś za rok insygnia prezydenckie
(łańcuch i dzwonek) przyjmie również
przedsiębiorca – Robert Bodendorf.
Uroczystość tegoroczna odbyła się w kawiarni Lalka pani Longiny Kudelskiej.
Gościli na niej rotarianie z niemieckiego
klubu z Prenzlau oraz z Kołobrzegu.
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Fotografie: Marcin Torbiński

Koszalińskie
Denary
Gala Gospodarczej Nagrody Roku odbywała się zazwyczaj 21 czerwca. W tym
roku z racji tego, że 21 czerwca wypadał
po Bożym Ciele, a więc już w trakcie wydłużonego weekendu, uroczystość odbyła się dwa dni wcześniej. Była to okazja do uhonorowania najlepszych firm
i najprężniejszych menedżerów regionu.
Stosunkowo nową tradycją jest „wartość
dodana” w postaci inspirującego wykładu. Tym razem wygłosił go Adam Rogala,
dziennikarz ekonomiczny i specjalista od
wystąpień publicznych.
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
SALONY SAMOCHODOWE

- Club 2CV Restauracja, ul. Piastowska 1
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
- 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 Atrium, ul. Paderewskiego 1
- Kukuryku Lunch Bar, Plac Gwiaździsty 5/1
- Lodziarnia Furore! CH Atrium, ul. Paderewskiego 1
- Maredo Restauracja, ul. Zwycięstwa 45
- Między Kartkami, ul. Zwycięstwa 90-92
- Park Caffe, ul. Asnyka 11
BIURA PODRÓŻY
- Petrykowska, ul. Zwycięstwa 135
- Pod Bramą ul. Zwycięstwa 109
- AGA HOLIDAY Biuro Podróży, ul. Piłsudskiego 88 A
- Powidoki Kawiarnia, ul. Piłsudskiego 4,
- Biuro Podróży El Mundo, ul. Zwycięstwa 170/3
- Projekt Kuchnia, ul. Piłsudskiego 6
- Biuro Podróży ITAKA, Pasaż Milenium I p.,
- Restauracja Biała Dama, ul. Chrobrego 26A, Mielno
ul. Domina 7/9
- Restauracja Fregata, ul. Podgrodzie 1a
- Biuro Turystyczne TURYSTA
- Restauracja Studnia, ul. Mickiewicza 6
Sławomira Małgorzata Ignatowicz, ul. Andersa 2
- Restauracja Vabanque II Riposta,
- Exodos Biuro Podróży, ul. Kaszubska 6A
Pasaż Millenium, ul. 1 Maja 12/1
- Rainbow Tours, CH Atrium,ul. Paderewskiego 1
- Restauracja Viva Italia, ul. Skłodowskiej - Curie 1-3
- Rainbow Tours, Galeria Emka, ul. Jana Pawła II 20
- Sushi Moon, Pasaż Milenium, ul. Domina 9/4
- TUI Centrum Podróży, CH Atrium, ul. Paderewskiego 1 - Sushi77, CH Atrium, ul. Paderewskiego 1
- Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
INNE
- Toscana Pizzeria & Ristorante,
Pasaż Milenium, ul. Domina 5
- Air-Transfer.pl, ul. Zwycięstwa 87
- Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego, KOSMETYKA, KOSMETOLOGIA, FITNESS
ul. H. Modrzejewskiej 12
- Centrum Kultury 105, ul. Zwycięstwa 105
- Amadeus Fitness Klub, ul. H. Modrzejewskiej 40
- Centrum Kultury w Mielnie, ul Chrobrego 45, Mielno - Biuro Avon, ul. Zwycięstwa 24b
- Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy
- Park Wodny Koszalin, ul. Rolna 14
Mielno, ul. Lechitów 23, Mielno
- Atelier Fortunata Aleksandra Górecka,
- Centrum Rozrywki MK Bowling,
ul. Kubusia Puchatka 2
Galeria Kosmos, ul. Okrzei 3
- Balans Fitness Klub, ul. Broniewskiego 2
- Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości,
- Beauty Manager Sandra Lewińska, ul. 4 Marca 29A
ul. Zwycięstwa 42
- Cosmedica Gabinet Podologiczny Katarzyna Kasprzak,
- Galeria Na Piętrze, ul. Dworcowa 8
ul. Kościuszki 7
- Galeria Sztuki, ul. Zwycięstwa 20-24
- Dermalogica Instytut Kosmetologii i Medycyny
- Kospel S.A., ul. Olchowa 1
Estetycznej, C.H.Jowisz I piętro, ul. Zwycięstwa 40
- Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
- Centrum Rekreacji Forma, ul. Rolna 14
ul. Przemysłowa 8
- Instytut Pięknego Ciała, ul. H. Modrzejewskiej 13
- Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa,
- Klinika Medycyny Estetycznej i Dermatologii
ul. Zwycięstwa 126
dermaArt, ul. Św. Wojciecha 16
- KPPD Biuro w Koszalinie, ul. Boh. Warszawy 5,
- Pod Arkadami Salon Kosmetyczny,
- Miejska Energetyka Cieplna, Dział Obsługi Klienta,
ul. Księżnej Anastazji 8
ul. Łużycka 25a
- Centrum Medyczno – Rehabilitacyjne Remedica,
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
ul. Śniadeckich 4
ul. Wojska Polskiego 14,
- Salon Fryzjerski Aneta, ul. Bogusława II 3A
- MPS International Sp. z o.o.,
- Salon Fryzjerski „Dorota”, ul. Piłsudskiego 18
ul. Bohaterów Warszawy 30,
- Salon Fryzjerski Piotr Pająk, ul. Harcerska 9 D
- Muzeum, ul. Młyńska 37-39
- Salon Urody Fantazja, Pasaż Millenium,
- Norman - Centrum Rehabilitacyjne, ul. Pomorska 28
ul. Domina 1 lok. 5
- Polskie Radio Koszalin, ul. Piłsudskiego 41
- Salon Urody Jasminum, ul.Fałata 11F
- Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie,
- Squash Koszalin - Adria, ul. Grunwaldzka 8-10
ul. Racławicka 15-17, budynek F, p. 214
- Strefa 3L, ul. Jana Matejki 1
- Regionalne Centrum Informacji Turystycznej
- Studio BEA, ul. Lelewela 9
Koszalin, ul. Dworcowa 11
- Studio Figura, ul. Jaśminowa 16
- Teatr Variete Muza, ul. Morska 9
- Studio Fryzur Styl, Pasaż Millenium,
- Unia Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lechicka 23
ul. Domina 1 lok. 8
- Urząd Miejski w Darłowie,
- Studio Kosmetologii Agata Zejfer, ul. Piłsudskiego 4
Plac T. Kościuszki 9, Darłowo
- Studio Urody Avangarda, ul. Zwycięstwa 173
- Urząd Miejski w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7
- Studio Urody Brand, CH Atrium, ul. Paderewskiego 1
- Urząd Miejski w Mielnie, ul. Chrobrego 10, Mielno
- Studio Urody Brand, Galeria Emka ul. Jana Pawła II 20
- Zbigniew Murzyn Galeria, ul. Dworcowa 6
- Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3,
ul. Św. Wojciecha 16
RESTAURACJE, BARY, KAWIARNIE
- TOP LASER Centrum Depilacji Laserowej,
ul. Jana z Kolna 20
- Bar Przerwa – Arcy Catering,
- Zdrofit Klub Fitness, CH Atrium, ul. Paderewskiego 1
ul. Powstańców Wielkopolskich 8
- Bar Vittorio, Pasaż Milenium, ul. 1 Maja 22/4
GABINETY LEKARSKIE
- Bezalians, ul. Sikorskiego 4m
- Bistro LOFT7, ul. Jana z Kolna 7
- Adent Ortodoncja i Stomatologia, ul. 4 Marca 23G
- Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
- Artmed Chrostowscy - Gabinety Stomatologii, Medycyny
Estetycznej i Urologii, ul. Piłsudskiego 74
- Cafe Arabica, ul. Śniadeckich 7A
- Cliniq - Klinika Pięknej Skóry, ul. Spółdzielcza 7
- Cafe Mondo, Galeria Emka - I piętro,
- Gabinet Stomatologiczny Bogurscy,
ul. Jana Pawła II 20
ul. Boczna 11/5
- Cafe Mondo, Rynek Staromiejski 13
- Medicor Centrum Medyczne, Pracownia
- Piano Bar, Rynek Staromiejski 14
- 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
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Badań Prenatalnych, ul. Nowowiejskiego 7
- Millennium-Dental Prywatna Praktyka
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

- Tropex - Salon Meblowy, ul. Szczecińska 5
- ZONA Salon wyposażenia wnętrz, ul. Moniuszki 2

HOTELE, APARTAMENTY

- 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

- 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
- 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. Brzozowa 1
- 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
- Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
- 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
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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
- 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

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
impregnaty REMMERS
montaż drzwi i podłóg

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

