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słowo od wydawcy
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który doprowadził do Holokaustu. Mimo to nie brakuje
osób – o zgrozo, również w Polsce – bagatelizujących rosyjskie zbrodnie, czyli gwałty (w tym na dzieciach), tortury, rozstrzeliwanie cywilów, bombardowanie szpitali,
szkół i osiedli mieszkaniowych. Są i tacy, którzy twierdzą, że ta wielka masakra to ukraińska inscenizacja…
We mnie największą zgrozę budzi jednak postawa
Watykanu. Brak otwartego potępienia agresora i jego
zbrodni oraz słowa, które wypowiedział w wywiadzie
prasowym kardynał Pietro Parolin, watykański sekretarz stanu po 40 dniach wojny: „Wspólnota międzynarodowa chce uniknąć eskalacji i dlatego nikt nie interweniował bezpośrednio, ale widzę, że wielu wysyła broń.
To straszne, gdy się o tym pomyśli, to może wywołać
eskalację, której nie będzie można kontrolować.”

Co rusz próbuję nie czytać o szczegółach kolejnych rosyjskich zbrodni na Ukrainie, ale nie umiem. Tym bardziej że od momentu opublikowania przez oficjalną
rosyjską agencję informacyjną RIA Novosti artykułu
pióra czołowego kremlowskiego publicysty Timofieja
Siergiejcewa zatytułowanego „Co Rosja powinna zrobić
z Ukrainą?”, nie można mieć najmniejszych złudzeń: na
Ukrainę Rosjanie wkroczyli z planem „ostatecznego rozwiązania kwestii ukraińskiej”.

To w gruncie rzeczy zrównanie stron i de facto akceptacja ludobójstwa. Jeśli dodać do tego tchórzostwo większości polityków Zachodu, dochodzimy do wniosku,
że Putin może zrobić wszystko, co chce i nikt mu nie
stanie na drodze. Oprócz oczywiście Ukraińców, którzy
cierpią i giną, broniąc się heroicznie.

Co z niego wynika: każdy Ukrainiec walczący za swój
kraj ma być zabity, tak jak każdy, kto nie zaakceptuje
rosyjskich rządów. Ci co przeżyją, po zwycięstwie Rosji mają być „reedukowani przez pracę” (pewnie w łagrach), a przez co najmniej 30 lat Ukraińcy powinni podlegać ścisłej cenzurze, tępiony powinien być ich język.
Czyli wyniszczenie i wynarodowienie.

Trudno w tej sytuacji zachować spokój. Narastająca
złość i poczucie bezradności są naturalne. Ale rozum
każe zastanowić się, co każdy z nas – indywidualnie –
może zrobić. Odpowiedź jest oczywista, wcielana w życie przez Polaków od samego początku tej hekatomby.
Pomagać na ile tylko się da uchodźcom, nawet jeśli
w konsekwencji doprowadzi to do pogorszenia się naszego bytu. To jest minimum, które jesteśmy winni samym sobie w imię ratowania człowieczeństwa, skoro
nie potrafią bronić go przywódcy i autorytety.

Nazizm w czystej postaci; kalka niemieckich zamiarów
wobec Żydów i Słowian.
Sformułowanie „ostateczne rozwiązanie kwestii ukraińskiej” w oczywisty sposób kojarzy się z hitlerowskim
planem „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”,

Andrzej Mielcarek
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Siedemnasty „Almanach”
trafił do czytelników
Promocja „Almanachu Kultury Koszalińskiej 2021” (AKK) miała miejsce podczas XII Gali Koszalińskiej
Kultury, 30 marca br. To siedemnaste wydanie rocznika i drugie podsumowujące pandemiczny okres w
sferze kultury. Kolejne, które dowodzi, że kultura broni się w każdym, nawet najtrudniejszym czasie.
Okładkę tegorocznego AKK zaprojektowała Maja Markowska, koszalinianka, reżyserka, która swoim dokumentalnym filmem „Papierosy” zadebiutowała podczas 61. Krakowskiego Festiwalu Filmowego,
a pokazała go podczas kilku innych znaczących imprez filmowych,
zdobywając nagrody i wyróżnienia. Podczas XII Gali Koszalińskiej Kultury 2022 odebrała Nagrodę Prezydenta „za osiągnięcia w dziedzinie
kultury (dorośli)”.
Wybór wydaje się nieoczywisty, ale choć teraz autorka związana jest
z kinem i z nim wiąże przyszłość, jest absolwentką Zespołu Szkół Plastycznych im. W. Hasiora w Koszalinie i Wydziału Wzornictwa i Architektury na Politechnice Koszalińskiej (architektura wnętrz), a sztuki
plastyczne są jej bliskie od dziecka.
Wykonana w technice rysunku tuszem okładka, jak podkreśla, to jej
„mały manifest”: „Rok 2021 był bardzo trudny dla wszystkich. Mój film
powstawał w 2020 roku. Te dwa lata przez pandemię zlewają mi się
ze sobą. Rysunek, który znajduje się z tyłu, przedstawia stos płonących komputerów i monitorów. Rzeczywistość zmusiła nas do pracy
zdalnej, spotkań na platformach wideo. Nienawidzę tego. Spotkania
z ludźmi, twarzą w twarz, są niezastąpione. Przód okładki to zlepek
wielu myśli. Dominuje w niej niepokój związany z tym, że branża filmowa jest trudna i specyficzna. Ale 2021 jest też dla mnie rokiem pod
znakiem błyskawicy. Wychodzenia na ulicę i domagania się swoich
praw. Feminizmu, ruchu #MeToo”.

który po gruntownym remoncie wznowił działalność, najciekawszych
wystawach, płytach i wydawnictwach, a także powołanych do życia
w 2021 roku nowych inicjatywach, jak „Mapa Koszalińskich Murali”
czy festiwal BassFest Koszalin! oraz jubileuszach koszalińskich instytucji kulturalnych.
Całość poprzedza wspomnienie o Małgorzacie Kołowskiej, która
przez dziesięć lat była redaktorką prowadzącą „Almanachu” (w 2021
roku zmarła) oraz obszerny artykuł dotyczący Roku Koszalińskiej Kultury, którego obchody trwają od maja 2021 do maja 2022 roku. Tekst
podsumowuje pierwsze miesiące realizacji projektu powołanego z inicjatywy Rady Kultury przy Prezydencie Miasta, a mającego na celu
zwrócenie szczególnej uwagi na lokalnych twórców, których działalność mocno nadwyrężył czas pandemii.

– Projekt powstał w drugiej połowie zeszłego roku – mówi Anna Makochonik, redaktorka prowadząca wydawnictwa. – Mieliśmy obawy,
że jest zbyt mroczny, przytłaczający w wymowie, ale historia ostatnich miesięcy nadała rysunkowi niezwykle aktualnego kontekstu.
Na łamach „Almanachu Kultury Koszalińskiej 2021” znalazło się blisko 50 tekstów pióra 20 autorów, głównie koszalińskich dziennikarzy
i publicystów. Za oprawę fotograficzną odpowiadają Izabela Rogowska, Tomasz Majewski i Ilona Łukjaniuk. W sumie to 200 stron podsumowujących rok 2021. Oczywiście w wyborze, którego dokonało
kolegium redakcyjne w składzie: Piotr Pawłowski (przewodniczący),
Izabela Rogowska, Anna Popławska, Natalia Sulima i Łukasz Waberski.

Sama pandemia to lejtmotyw w zasadzie wszystkich artykułów „Almanachu”. Choć 2021 rok wydaje się mniej niż poprzedni naznaczony
przez związane z nią okoliczności, to jednak trudno mówić o powrocie
do normalności, a organizatorzy wciąż musieli zmagać się z obostrzeniami, niepewnością i wykonywać logistyczne akrobacje. – Największym zaskoczeniem jest fakt, że końcowa część prac nad wydawnictwem przebiegała w cieniu wydarzeń tragicznych, których nie
wyobrażaliśmy sobie w najgorszych snach – dodaje Piotr Pawłowski.
– Najpierw pandemia, potem wybuch wojny na Ukrainie. Obawiam
się, że kolejne wydanie „Almanachu” może być najtrudniejsze, bo świat
zmienia się na naszym oczach i ma to odzwierciedlenie we wszystkich
obszarach życia, także kulturalnego. Mimo skrajnych przeciwności
losu, kultura się jednak nie poddaje. Widać to na łamach „Almanachu”
i to mnie cieszy.

Wydawnictwo – bez zmian – dzieli się na dwie części: „wydarzeniową”
i publicystyczną. Uzupełnia je dział wspomnieniowy, dotyczący zmarłych w 2021 roku osobowości koszalińskiego środowiska kulturalnego
oraz wykaz Nagród Prezydenta Koszalina 2021 w dziedzinie kultury.
W dwóch rozdziałach znalazły się relacje i podsumowania najważniejszych imprez cyklicznych, festiwali, sezonów artystycznych instytucji, a także sylwetki artystów, którzy w 2021 roku zaznaczyli swoją
obecność w kulturze ciekawymi inicjatywami czy sukcesami. Są to
m.in. młodzi filmowcy: Maja Wolska, Karol Lindholm czy wspomniana Maja Markowska, pisarki Izabela Rutkowska, Sylwia Jaroszewicz,
kolektyw twórczy Paskudneobrzydliwe, zespół Przezwyczajność,
a także Marzena Diakun, Ewa Osada i Maciej Osada-Sobczyński,
Weronika Teplicka i Berdnadetta Burszta-Czarnowicz. Przeczytamy też w „Almanachu” o obiektach kulturalnych – m.in. Amfiteatrze,

„Almanach Kultury Koszalińskiej” ukazał się w nakładzie
800 egzemplarzy. Można je bezpłatnie otrzymać w Koszalińskiej
Bibliotece Publicznej przy placu Polonii 1 oraz jej filiach.
W wersji elektronicznej rocznik jest do pobrania ze strony
ww.biblioteka.koszalin.pl/wirtualna-czytelnia
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Spokojnych, pełnych nadziei
Świąt Wielkanocnych
życzą Właściciele oraz Pracownicy firmy
Aldom
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Michel Bouvet.
Plakaty dla teatru Les Gémeaux

Fot. Marc Kandalaft

Tą wystawą Muzeum w Koszalinie inauguruje cykl wystaw zatytułowany Posteralia, poświęcony dziejom
plakatu artystycznego. Święto plakatu, jakim mają być Posteralia, będzie odbywało się w Koszalinie co
najmniej raz w roku w formule wystaw organizowanych przez kuratorów zewnętrznych. Będą na nich
prezentowane plakaty jednego twórcy, szkoły artystycznej, połączone miejscem lub czasem powstania
czy wspólną tematyką – a wokół nich toczyć się będą dyskusje, wykłady, warsztaty.

Nie bez powodu bohaterem pierwszej wystawy z cyklu Posteraliów jest
artysta francuski – wszak za kolebkę plakatu artystycznego uważany
jest XIX-wieczny Paryż i tacy twórcy jak Jules Chéret, Henri de Toulouse-Lautrec czy działający już w XX wieku Cassandre.

MICHEL
BOUVET

Michel Bouvet (rocznik 1955), jeden z najwybitniejszych, wielokrotnie
nagradzanych współczesnych plakacistów, to zarówno godny kontynuator tradycji plakatu francuskiego, jak i nowoczesny twórca, otwarty na
nowe rozwiązania graficzne, z głową pełną świeżych pomysłów i okiem
wyczulonym na zmiany zachodzące w świecie oraz w sztuce. Prowadzi
w Paryżu studio graficzne Atelier Michel Bouvet, projektujące m.in. systemy identyfikacji wizualnej dla instytucji kultury i samorządów. Plakat
pozostaje jednak najważniejszą dziedziną jego twórczości.

AT YAT R U
K
P L AL A T E
S GÉMEAUX
D

W koszalińskim Muzeum obejrzymy 37 plakatów zaprojektowanych
przez Bouveta dla teatru Le Gémeaux w podparyskim Sceaux, w 1994
roku podniesionego do rangi Sceny Narodowej. Jest to zbiór spójny,
oparty na przemyślnie zainscenizowanych fotografiach przedmiotów,
które – „dopowiedziane” pieczołowicie dobraną grafiką i mocną czcionką – urastają do rangi symboli wielkich dzieł dramaturgii klasycznej
i współczesnej.

LE

To smakowita uczta nie tylko dla wielbicieli sztuki, projektantów i adeptów projektowania graficznego, ale dla nas wszystkich – bo wszyscy nieustannie spotykamy się w przestrzeni publicznej ze słowno-obrazowym
przekazem. Kuratorką wystawy jest Irena Przymus, znawczyni plakatu
francuskiego. Warto dodać, że udział w wernisażu zapowiedział sam
artysta!

MUZEUM W KOSZALINIE 21.04-12.06.2022

Wernisaż: 21 kwietnia, godz. 18.00 w Muzeum w Koszalinie
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Drogie Kołobrzeżanki, Drodzy Kołobrzeżanie,
Nadchodzi piękny czas, bogatych w barwne tradycje
Świąt Wielkanocnych. Świąt, które wraz z rozkwitem
wiosny niosą nadzieję i odrodzenie. Czas przepełniony
pączkującą przyrodą, który pozwala rozkwitnąć naszej
pomysłowości, witalności i energii, które dadzą siłę
do realizacji kolejnych, zarówno tych osobistych,
jak i zawodowych wyzwań.
Życzę Państwu nieustającej nadziei i wiary.
Niech ciepło świątecznych spotkań z bliskimi rozlewa
się na resztę codzienności napełniając nas radością,
optymizmem i uśmiechem.
A chwile spędzone na odpoczynku przyniosą spokój
i wytchnienie, tak bardzo potrzebne dziś wszystkim.
Wesołych Świąt!

Prezydent Kołobrzegu
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Prestiżowa nagroda dla
ANKAM Nieruchomości
Agencja ANKAM Nieruchomości ma powody do dumy. Podczas uroczystej gali, 1 kwietnia br. założycielka biura, Anna Kamińska odebrała nagrodę Lidera Nieruchomości Otodom dla najlepszego
biura nieruchomości z województwa zachodniopomorskiego.

Anna Kamińska z córką Kingą tuż po odebraniu nagrody dla najlepszej
agencji nieruchomości w województwie zachodniopomorskim
Otodom to jeden z największych i najpopularniejszych ogólnopolskich internetowych serwisów ogłoszeniowych poświęconych nieruchomościom. Dziennie korzysta z niego ponad 30
tys. użytkowników, rocznie blisko 4 mln użytkowników. Konkurs Lider Nieruchomości spośród współpracujących z portalem biur wyłania agencje oferujące najlepsze usługi, ale przede
wszystkim stosujące najwyższe standardy branżowe. Jego
celem jest profesjonalizacja zawodu pośrednika i promowanie
dobrych praktyk. – Uczciwość i lojalność to dla mnie najważniejsze wartości, sprawiające, że klienci nam ufają – zaznacza
Anna Kamińska.

liczbę pracowników, ilość zgłoszeń czy transakcji. W drugim
etapie przeprowadzane jest badanie jakościowe uwzględniające m.in. jakość sprzedaży i działań marketingowych, zasięgi czy
przestrzeganie regulaminu. Na podstawie zebranych danych
i w oparciu o opracowany przez metodologów agencji IQS algorytm do trzeciego etapu kwalifikowanych jest po pięć naj-

Warto dodać, że w jej przypadku zaufanie trwa już ponad trzydzieści lat – Anna Kamińska agencję ANKAM Nieruchomości
prowadzi od 1991 roku. Jest ekspertką branży, w Koszalinie
współtworzyła ją od podstaw, przecierając szlaki dwóm pokoleniom pośredników nieruchomości. Jej biuro przetrwało
wszystkie zawirowania związane z zawodem i rynkiem, dotrzymywało kroku nowoczesnym metodom sprzedaży, wprowadzało takie narzędzia jak home staging, wirtualne spacery czy
zdjęcia z dronów. Nagroda trafiła więc w dobre i doświadczone ręce. Proces jej przyznawania jest złożony, a ocena surowa,
co dodatkowo podnosi prestiż wyróżnienia.
Konkurs składa się z trzech etapów. Pierwszy to zgłoszenie –
biura robią to same, wskazując m.in. obszar swojej działalności,
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lepszych biur nieruchomości w województwie. Ostatnim
etapem jest badanie „mystery shopping”, czyli techniką
„tajemniczego klienta”. Obejmuje ono zarówno rozmowy
telefoniczne, jak i wizyty w biurach. – O tym dowiedziałam się dopiero podczas gali i do tej pory nie odkryłam,
kto nas sprawdzał i kiedy odwiedził, udając klienta –
uśmiecha się Anna Kamińska. – Wiem, że oceniana była
przede wszystkim jakość obsługi, sposób przedstawienia
oferty i kultura kontaktu.

NOWOŚĆ!
Wydłużający
tusz do rzęs

Z tego grona wyłonieni zostali laureaci nagród Lider
Nieruchomości Otodom ze wszystkich województw oraz
dla najlepszego biura nieruchomości w Polsce. – Byłam
zaskoczona i zadowolona, tym bardziej że to rzetelnie
przeprowadzony konkurs, w którym naprawdę trzeba
mieć osiągnięcia i spełniać wyśrubowane kryteria – komentuje przyznanie nagrody Anna Kamińska. – Satysfakcja jest tym większa, że wygraliśmy z dużymi biurami szczecińskimi. Cieszę się, że mnie doceniono, jestem
z tego dumna. O nagrodzie dowiedziałam się od przedstawiciela serwisu, który zjawił się w naszym biurze
z luksusowym szampanem. Ze względu na ilość moich
zajęć butelka wciąż czeka na otwarcie i wzniesienie toastu – śmieje się pani Anna.

LEGENDARY LENGTHS

Okazją do świętowania była gala, która odbyła się w super nowoczesnym, wirtualnym studiu XR TVN, a emitowana była w mediach społecznościowych stacji oraz
serwisu Otodom. Krótka relacja z wydarzenia znalazła
się też w programie TVN „Co za tydzień” z 3 kwietnia br.
– Pięknie dziękuję za statuetkę, jest ona ukoronowaniem
mojej trzydziestoletniej pracy – mówiła podczas uroczystości Anna Kamińska, odbierając nagrodę. – Założyłam
agencję w ubiegłym wieku, jesteśmy firmą rodzinną
z malowniczego Koszalina. Dziękuję moim pracownikom,
współpracownikom, deweloperom, z którymi pracujemy,
oraz przede wszystkim klientom, którzy przez te trzydzieści lat darzą nas zaufaniem.
Właścicielka ANKAM przyznaje, że... niespecjalnie stresowała się swoim wystąpieniem. – Była to niesamowita
przygoda z telewizją – mówi. – Ogromne studio z nieprawdopodobną ilością sprzętu. Wspaniale się nami opiekowano, a ekipa realizatorów i prowadząca galę Omenaa
Mensah byli przesympatyczni. Uroczystość to też okazja
do nawiązania kontaktów z biurami z Polski – poznałam
mnóstwo świetnych osób. Ponadto zostaliśmy zaproszeni do współtworzenia Katalogu Dobrych Praktyk, a więc
krótko mówiąc, będziemy wyznaczać standardy zawodu.
Katalog zostanie wypracowany warsztatowo, metodą design thinking, wydrukowany i rozdystrybuowany
w formie prestiżowego materiału dla rynku nieruchomości i mediów branżowych. Zwycięzcy w ramach nagrody
zyskują też okazję do promocji poprzez m.in. publikacje
w mediach biznesowych, nieruchomościowych, lifestylowych. – Nagroda z pewnością przełoży się na prestiż
firmy – mówi Anna Kamińska. – To nobilitacja i dowód, że
jesteśmy równi agencjom ogólnopolskim. Ma też wymiar
marketingowy – więcej osób nas pozna, sprawdzi naszą
stronę czy media społecznościowe. Myślę, że otworzy
nam wiele kolejnych drzwi, a klientom da jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa i pewność, że powierzają
swoje sprawy, pieniądze czy majątki w dobre ręce.
reklama

BIURO AVON
Hotel Gromada
(wejście od ul. Kaszubskiej)
Koszalin ul. Zwycięstwa 24b
tel. 605 251 962
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Bez dobrej informacji przedsiębiorcy
nie skorzystają z dostępnego wsparcia
Autor: Adam Różański | Fotografie: Marcin Betliński

Wychodząc z takiego założenia Północna Izba Gospodarcza zaprosiła koszalińskich przedsiębiorców na
konferencję poświęconą finansowaniu małych i średnich firm. Odbyła się ona 6 kwietnia br. jako pierwsze
z cyklu wydarzeń wskazujących możliwości uzyskania wsparcia ze strony instytucji publicznych, których
zadaniem jest stymulowanie rozwoju polskiej przedsiębiorczości.
Formuła konferencji była nieco inna niż zazwyczaj w przypadku
takich wydarzeń. Wystąpienia gości zostały ograniczone czasowo do koniecznego minimum. Kluczowy okazał się panel dyskusyjny, podczas którego przedsiębiorcy mogli dopytywać ekspertów o konkretne sprawy.

reagowania na zmieniającą się sytuację polityczną i biznesową.
W ich przypadku deklarowane „indywidualne podejście” nie jest
tylko chwytem marketingowym.

Andrzej Mielcarek, prezes koszalińskiego oddziału Północnej
Izby Gospodarczej, komentuje: – Nawet najdłuższe spotkanie
nie jest w stanie dostarczyć wyczerpującej wiedzy o programach
służących promocji małych i średnich firm, to oczywiste. Dlatego tę pierwszą konferencję traktujemy jako początek pewnego
cyklu. Można obrazowo powiedzieć, że udostępniliśmy osobom
obecnym na niej złapanie końcówki nitki, po której mogą dojść
do „kłębka”, czyli do konkretnego funduszu albo rozwiązania dopasowanego do potrzeb określonej firmy czy start-upu. Warto
podkreślić, że wszystkie cztery instytucje w ogromnym stopniu
z sobą współpracują, a więc nie można mówić o jakiejkolwiek
konkurencji między nimi. Jeśli w swoim zakresie kompetencji
jedna z nich nie jest w stanie udzielić wsparcia, kieruje do innej,
w której portfelu programów albo funduszy może znajdować się
narzędzie potrzebne przedsiębiorcy. Po drugie – są one bardzo
elastyczne jak na środowisko finansowe, a więc mają zdolność

1. Bartosz Świtała, kierownik ds. promocji i obrotu nieruchomościami, Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna: www.parr.slupsk.pl;
www.sse.slupsk.pl; bartek@parr.slupsk.pl

Magdalena Urbaniak

Bartosz Świtała

Andrzej Rosiek

Sebastian Skrzypek

Oto lista ekspertów i kontakt do nich:

2. Sebastian Skrzypek, specjalista ds. projektów rozwojowych
Bank Gospodarstwa Krajowego (Region Zachodniopomorski):
www.bgk.pl; sebastian.skrzypek@bgk.pl
3. Magdalena Urbaniak, starszy specjalista ds. współpracy
z przedsiębiorcami Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
(Grupa PFR): www.parp.gov.pl; magdalena_urbaniak@parp.gov.pl
4. Andrzej Rosiek, dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Poznaniu Agencja Rozwoju Przemysłu SA: www.arp.pl;
andrzej.rosiek@arp.pl
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„Nie zna Kaszub ten,
kto nie przeczytał Remusa”
Arcydzieło literatury kaszubskiej, powieść Aleksandra Majkowskiego zatytułowana „Życie i przygody
Remusa”, stało się podstawą słuchowiska, które przygotowuje Polskie Radio Koszalin. Usłyszymy w nim
m.in. Sebastiana Fabijańskiego, Jacka Zdrojewskiego, Piotra Furmana, Stanisława Biczyskę, Monikę Janik
i Sławomira Głazka. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Adria Jakubik. Realizacją dźwięku i nagraniami
zajęli się Paweł Szaliński i Jarosław Ryfun.
Powieść kaszubskiego społecznika, z zawodu lekarza, uchodzi za dzieło
jego życia. Utwór, którego akcja rozgrywa się w II połowie XIX wieku,
opublikowany został po raz pierwszy w literackiej kaszubszczyźnie
w 1938 roku. W latach 60. XX w. na język polski przetłumaczył go Lech
Bądkowski.
Scenariusz słuchowiska inspirowany powieścią opracowała Adria Jakubik i ona również jest jego reżyserką.
Adria Jakubik mówi: - Nie jestem Kaszubką, ale ten region jest mi bardzo bliski. Mój tata mieszkał w Gdańsku, dzięki temu łatwiej było mi
odkrywać nowe kierunki na mapie Pomorza. W młodości uwielbiałam
wypady na Hel, każdego lata musiałam odwiedzić ukochane Chałupy, ale rejon Kartuz także głęboko zapisał się w mojej pamięci. Piękne
krajobrazy, w tym niezwykłe jeziora, serdeczni ludzie, kultura i kuchnia
regionalna są tym, do czego warto wracać. O twórczości Aleksandra
Majkowskiego dowiedziałam się od Piotra Ostrowskiego, prezesa Polskiego Radia Koszalin. Historia Remusa bardzo mnie poruszyła. Z jednej
strony jego powierzchowność symbolizująca słabości, które ma każdy
z nas, a z drugiej wartości, jakimi się kieruje, świadczące o jego ogromnej
odwadze i mądrości.
- W jakim stopniu scenariusz jest wierny opowieści Aleksandra Majkowskiego, a w jakim stanowi jego trawestację? - Jestem wierna autorowi. Chciałam, by moja opowieść przypominała styl, język literacki jakim posługiwał się Majkowski. Uznałam, że w ten sposób łatwiej będzie
nam poczuć atmosferę końca XIX wieku. Wybrałam natomiast z powieści wątki, które unaoczniają zmagania kluczowych postaci z trudnymi wyborami, dotyczącymi m.in. obrony wartości, ale też tęsknoty
za wolnością i miłością. Te dylematy dotyczą również współczesnego
człowieka. Każdego dnia naszym decyzjom mogą towarzyszyć „trud,
strach i nie warto”, co wspaniale podkreślił w swojej powieści Aleksander Majkowski.
„Remus. Życie toczy się w krąg” (taki jest tytuł słuchowiska) to projekt
mocno autorski. Adria Jakubik napisała scenariusz, zajęła się również
obsadą i muzyką. Większość materiału nagrywano w Warszawie w studiu Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, resztę w studiu im.
Czesława Niemena w Koszalinie.
- Pozostało jedynie kilka ról epizodycznych, które będą odgrywali m.in.
rodowici Kaszubi w języku kaszubskim – relacjonuje reżyserka. - Jesteśmy obecnie na etapie postprodukcji, którą zajmuje się Jarosław Ryfun.
Premiera słuchowiska „Remus. Życie toczy się w krąg” będzie miała miejsce podczas XXIII Światowego Zjazdu Kaszubów, 30 lipca br.,
w Brusach. Jest to największa impreza plenerowa na Kaszubach - święto m.in. kaszubskiej kultury i smaków tego regionu.
Rozgłośnia planujemy wydanie płyty z nagraną opowieścią. Będzie ją
można wygrać w konkursach na antenie lub w mediach społecznościowych Polskiego Radia Koszalin.
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LAT
Północna Izba Gospodarcza
w Koszalinie

R ada o d dz i ał u k o s z al i ń s k i e g o
P ó ł n o c ne j I z by G o s p o dar cz e j
z ap r as z a n a w i e l k ą g al ę
15-l e c ia P I G w K o s z al i n i e ,
k t ó r a o dbę dz i e s i ę w s o bo t ę
21 m a j a br . w h o t e l u
Ferry Resort w Mielnie

Kosz t u cz estnictwa w G ali wy nosi 250 zł / os obę
Prosi my o potwierdzenie udziału do 10 m aja 2022 r .
pod n u merem telefonu +48 733 837 30 0
oraz wpłatę na konto bankowe:
64 1020 4795 0000 9102 0292 8406

Ist n i e j e m o żl i w o ś ć re z e rw a c j i n o c l e gu.
C e n a za p ok ó j z e ś n i ada n i e m :
j e dn oos ob ow y 17 5 z ł ,
dw u os ob ow y 3 00 z ł
R e ze r w a c j i m o ż n a do ko n y w ać p o d n umerem
te le f o n u +48 66 2 2 20 513 n a h as ł o “ Gal a PIG”
F e r r y R e so r t , u l . Wakac y jn a 4, M i e l n o

ZA P R O S Z ENI E
Gala 15-lecia Północnej Izby Gospodarczej
Oddział w Koszalinie

Urbaniak
Inwestycje:
Osiedle Patio
Apartments
zaprasza na
dzień otwarty
Autor: Andrzej Mielcarek
Fotografie: Daniel Frymark

Pierwszy ukończony i przekazany nabywcom dom z 97 mieszkaniami, drugi niemal
identyczny w realizacji oraz dwa kolejne
planowane w tej samej lokalizacji przy ulicy
Hallera są jak korzenie, którymi w Koszalin
wrasta firma Urbaniak Inwestycje. Koszalinianie doceniają standard oferowany przez
dewelopera: w pierwszym budynku Osiedla
Patio Apartments do nabycia pozostały nieliczne lokale, w drugim blisko połowa jest
już zarezerwowana. Na 14 maja br. zaplanowany został dzień otwarty inwestycji. Będzie
można obejrzeć duże mieszkanie pokazowe
urządzone pod klucz i inne dostępne jeszcze
w bieżącej ofercie, lecz przede wszystkim
uzyskać od przedstawicieli dewelopera odpowiedzi na wszelkie pytania.
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Rodzinna firma państwa Urbaniaków obchodziła niedawno jubileusz 30-lecia istnienia i dwunastolecie
działalności deweloperskiej. Dorobek ma imponujący: grubo ponad tysiąc oddanych do użytku mieszkań
o łącznej powierzchni 66,5 tys. m kw. oraz kilkaset
kolejnych w trakcie budowy.

I

Za nią szybko poszły kolejne – w Chojnicach, Szczecinku, Kościerzynie i obecnie również w Koszalinie.
Joanna Matysiak mówi, że korzystanie z doświadczeń firmy stricte budowlanej owocuje lepszym zrozumieniem preferencji klientów i elastyczniejszym
reagowaniem na ich oczekiwania: – Nam nie chodzi
tylko o to, by coś sprzedać, ale by był to dobry produkt, wysokiej jakości. Znamy się na materiałach
budowlanych, więc dobieramy je tak, by w efekcie
końcowym nabywca odebrał solidnie wykonane
mieszkanie, a cały obiekt wyróżniał się wysoką estetyką i funkcjonalnością.

Joanna Matysiak, która obok brata Michała Urbaniaka i ojca Józefa Urbaniaka zasiada w zarządzie spółki, wspomina: – Zaprosiliśmy naszych kontrahentów,
współpracowników, przyjaciół, z którymi mieliśmy
przyjemność pracować przez ten czas, na uroczystość w Bladowie pod Chojnicami, by podziękować
im za te 30 dobrych lat. Cieszymy się, że udało się
nam spotkać i wspólnie miło spędzić czas.

Osiedle Patio Apartments

Urbaniak Inwestycje to grupa firm, w których wszystko zaczęło się od założonego w 1991 roku Zakładu
Ogólnobudowlanego Józef Urbaniak. Firma początkowo budowała na zlecenie rozmaite obiekty; od
2007 roku działa w budownictwie wielorodzinnym.
Rok 2010 zaowocował jej pierwszą samodzielną,
kompleksową realizacją deweloperską w Chojnicach.

Firma Urbaniak Inwestycje planowała początkowo
postawić dwa budynki wielorodzinne przy ulicy Hallera w Koszalinie, lecz ostatecznie, po zakupie dodatkowej nieruchomości, zdecydowała się na cztery.
Pierwszy jest już gotowy i powoli zamieszkiwany,
pozostało w nim jednak do wyboru jeszcze kilka gotowych do odbioru mieszkań. – Rozpoczęliśmy reali-
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zację kolejnego budynku, w naszej wewnętrznej nomenklaturze określanego jako C, w którym będą 84 lokale
mieszkalne – relacjonuje pani Joanna. – Odnotowaliśmy
w nim już niemal 40 rezerwacji, których z każdym dniem
przybywa. Pozwala to na stwierdzenie, że koszalinianie nas polubili. Docierają do nas pozytywne opinie na
temat pierwszego budynku. Uważnie wsłuchujemy się
w opinie naszych klientów w czasie odbiorów. Mamy satysfakcję, że słyszymy wyrazy zadowolenia, co wskazuje
na to, że spełniamy oczekiwania, że realizujemy to, co
obiecaliśmy. Cieszymy się z tego, bo zadowoleni kupujący polecają nas innym osobom.

I

nia, termostaty, włączniki oraz instalacja wodno-kanalizacyjna: – Jeżeli klient życzy sobie dodatkowej usługi
instalacji elektrycznej, jesteśmy w stanie mu to zapewnić. Istnieje również możliwość montażu ogrzewania
podłogowego, ale musimy dostosować się do możliwości
dostawcy ciepła, którym jest MEC. Wszystko to ustalamy indywidualnie podczas spotkań – podkreśla nasza
rozmówczyni.
W budynku zainstalowane są nowoczesne windy, którymi można zjechać do hali garażowej ulokowanej w podziemiu oraz do komórek lokatorskich umożliwiających
przechowywanie rowerów, sprzętu sportowego, wózków dziecięcych. W budynku zainstalowano domofony
oparte na technice wideo, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa i chroni przed wizytami niepożądanych
gości.

Nabywcy mieszkań otrzymują pięcioletnią rękojmię.
W standardzie podstawowym mieści się stolarka okienna, antywłamaniowe drzwi wejściowe, tynki na ścianach,
instalacja elektryczna, instalacja centralnego ogrzewa-
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Nie tylko cztery ściany

munikowanie z resztą miasta. Nasi klienci mają w zasięgu ręki
restauracje, sklepy, a także miejsce rekreacji dla dzieci i dorosłych. Pobliska Wodna Dolina ze stale rozbudowywanymi
atrakcjami to fantastyczne miejsce do spacerów i wypoczynku rodzinnego.

Wysokie noty – nie tylko od klientów – deweloper zbiera za sposób myślenia o otoczeniu wznoszonych obiektów. Chodzi o całą
infrastrukturę, czyli ogrodzenia, miejsca parkingowe, kosze na
śmieci, ciągi pieszo-jezdne, place zabaw, teren rekreacji, zieleń.

Przy ukończonym pierwszym budynku czeka na dzieci plac zabaw. Jest tam nawet „mini biblioteczka”, gdzie najmłodsi mogą
wymieniać się książkami. Plac ma bezpieczną nawierzchnię,
wiele elementów drewnianych. W pobliżu są ławeczki, czyli
miejsca, gdzie dorośli mogą przysiąść i obserwować pociechy.

Joanna Matysiak komentuje: – Dbamy o nie tak samo, jak
o mieszkania. Staramy się zawsze zachować istniejącą już
zieleń i wpisywać w nią planowane osiedle. Wychodzimy
bowiem z założenia, że naturalna jest przyjaźniejsza, lepiej
odbierana przez ludzi. Nowe nasadzenia wypełniają przestrzeń, ale jednak nie są tym samym, co zieleń kształtująca
się swobodnie. Miejsce, którym dysponujemy przy ulicy Hallera w Koszalinie, gwarantuje mieszkańcom z jednej strony
piękne, zielone widoki z okien, a z drugiej bliskość kompletnego w swej ofercie centrum handlowego oraz wygodne sko-

Zgodnie z planem, drugi obiekt powinien być ukończony do
września 2023 roku. Ten właśnie budynek jest ciągłością
pierzei zaplanowanej przez urbanistów miejskich i dlatego,
chociaż jest określony jako budynek C, czyli w domyśle jako
trzeci, jest realizowany jako drugi.
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Prezentacja potencjału
– Jakie mieszkania budzą największe zainteresowanie nabywców? – pytamy. W odpowiedzi słyszymy: – Można powiedzieć, że w pierwszej kolejności uwagę klientów przyciągają
dwa typy lokali: mieszkania najmniejsze i te o stosunkowo
dużej, apartamentowej powierzchni. Wskazuje to, czyje potrzeby zaspokajamy najczęściej. Są to z jednej strony osoby
młode, które startują w dorosłe życie i chcą mieć własny
kąt, a na razie stać je na jedno- lub dwupokojowe lokum. Na
drugim biegunie są ci, którzy mieszkanie w Patio Apartments
traktują jako docelowe. Doceniają lokalizację i udogodnienia,
w tym parking w podziemiu, windy oraz balkony i tarasy – informuje Joanna Matysiak.
Chcąc zademonstrować potencjał drzemiący w mieszkaniach
o największej powierzchni, deweloper zdecydował się na
urządzenie jednego z nich pod klucz.

Przy koszalińskiej ulicy Hallera
i w jej okolicy stopniowo powstaje
bardzo atrakcyjne osiedle o nazwie
PATIO APARTMENTS. Wygodna
jest bliskość wielkiego centrum
handlowego oraz rozległego terenu
rekreacyjnego w postaci Wodnej
Doliny. Zaletą lokalizacji jest również
dobre skomunikowanie tego miejsca
z innymi częściami miasta, bo do
jego centrum samochodem (lub
rowerem) dociera się w kilka minut.
Jednocześnie bezproblemowy jest
wyjazd w kierunku Poznania, a przez
odcinek wewnętrznej obwodnicy
łatwy jest również dostęp do
trasy S6, czyli do drogi w kierunku
Kołobrzegu i Szczecina.

Pani Joanna wyjaśnia: – Zdecydowaliśmy się na urządzenie
w pierwszym budynku mieszkania pokazowego. Możemy
dzięki temu przybliżyć, jak kupowane przez klienta w stanie
deweloperskim mieszkanie może wyglądać ostatecznie. Wnętrze jest zaprojektowane z myślą o elegancji, funkcjonalności,
z pełnym umeblowaniem. 14 maja planujemy dzień otwarty,
podczas którego będziemy pokazywać to urządzone mieszkanie, ale również będące w sprzedaży inne metraże. Lokal,
o którym mówimy, ma około 96 metrów kwadratowych, mieści się na ostatniej kondygnacji z możliwością korzystania
z imponującego tarasu. Każdy zainteresowany będzie mógł

dosłownie dotknąć ścian, przekonać się, jaki jest poziom
wykonawstwa. Dla wielu osób może mieć to rozstrzygające
znaczenie, bo nie każdy jest w stanie na podstawie projektu
wyobrazić sobie rozplanowanie powierzchni i relacje przestrzenne. Znalezienie się w konkretnym miejscu ułatwia wyobrażenie sobie, jaki efekt można osiągnąć po odpowiednim
rozplanowania wnętrza.
– Idea, którą się kierowaliśmy w naszym projekcie, to połączenie czerni ze złotem – mówi pani Joanna. – Chcieliśmy
stworzyć eleganckie wnętrze, nie zapominając o funkcjonalności. Mieszkanie składa się z salonu z aneksem kuchennym,
który jest utrzymany w kolorystyce szarości z dodatkiem
czerni i złota. Jest to odważne połączenie, ale efekt okazuje się zaskakująco elegancki. W lokalu są dwie łazienki i trzy
sypialnie. Każda z sypialni została urządzona w innym stylu.
W jednej zahaczamy o ciepły styl przyjazny naturze. Druga
propozycja to „różowe love”, czyli dominujący kolor pudrowego różu. Będzie też pomieszczenie, które stylistycznie
stawia na uniwersalność. Całość pokazuje, jak można bawić się stylami i formami. Ten eklektyzm jest świadomy, bo
przedstawia gamę możliwości. Oczywiście każdy ma swoje
preferencje i może je zrealizować w obrębie swojego mieszkania dowolnie. Ciekawostką jest to, że na ścianach zawisną
obrazy specjalnie namalowane na potrzeby prezentowanego
apartamentu. Co do łazienek, utrzymane są one w czerni,
bardzo eleganckiej, z odpowiednio dobranym oświetleniem.
Zaprezentujemy w czasie dnia otwartego również taras o powierzchni blisko 42 metrów kwadratowych. który przynależy
do lokalu. To też ma być pewna inspiracja dla osób, które zastanawiają się nad zakupem u nas mieszkania. Pełna oferta
proponowanych mieszkań i domów, nie tylko w Koszalinie,
znajduje się na stronie internetowej www.urbaniakinwestycje.pl. Może któreś z nich czeka właśnie na Państwa.
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Biuro sprzedaży mieszkań w Koszalinie
Patio Apartments
Koszalin, ul. Generała Józefa Hallera,
+48 730 740 667
sprzedaz@patioapartments.pl
Biuro sprzedaży mieszkań w Chojnicach
Apartamenty Pogodne
Chojnice, ul. Angowicka 52a,
+48 605 906 020
sprzedaz@mieszkaniachojnice.pl
Biuro sprzedaży mieszkań w Szczecinku
Apartamenty Moderno
Szczecinek, ul. Kaszubska 1,
+48 607 654 388
sprzedaz@mieszkaniaszczecinek.pl
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nowe osiedle w Tatowie k. Koszalina

Osiedle Leśne Tarasy
Komfortowe domy w zabudowie bliźniaczej mogą stać się docelowym miejscem zamieszkania dla
ludzi poszukujących ciszy, spokoju, niebanalnej architektury i wysokiego standardu wykonania. Osiedle
Leśne Tarasy powstaje w Tatowie – około 6 km od Koszalina, co czyni je doskonale skomunikowanym
miejscem (dwustronny dostęp do drogi S6), jednocześnie wolnym od zgiełku miasta.
Zarówno lokalny rynek nieruchomości, jak i ogólnopolskie trendy pokazują, że coraz większym zainteresowaniem klientów
cieszą się nieruchomości w zabudowie szeregowej, bliźniaczej
a także domy wolnostojące. Czas pandemii pokazał nam wszystkim, że potrzebujemy dodatkowej przestrzeni do życia w postaci
działki, czy chociaż ogródka, w którym możemy odetchnąć i odpocząć. Osiedle Leśne Tarasy są odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów – ponieważ każdy z planowanych budynków jest
osadzony na działkach ze sporym ogródkiem. Dwa z pierwszych
lokali, które lada moment będą oddane do użytkowania, zostały
wzniesione na prawie 10-arowych działkach.
Deweloper – C&C Małgorzata Laskowska planuje zrealizować
osiedle zamknięte składające się z domów jednorodzinnych,
dwulokalowych w stanie deweloperskim. Łącznie ma powstać
16 lokali mieszkalnych. Całość ma tworzyć spójne, nowoczesne
i estetyczne miejsce do życia. Pierwszy etap inwestycji już pra-

Osiedle LEŚNE TARASY to kameralna inwestycja, która docelowo składać się będzie
z 16 lokali mieszkalnych o niebanalnej architekturze w bliskiej odległości lasu.

wie za nami – lada dzień oddane do użytkowania zostaną dwa
lokale, z czego jeden został już zarezerwowany, dostępny dla
klientów jest drugi z nich. Równolegle ruszają pracę nad kolejnymi, które również możemy powoli udostępniać do rezerwacji dla
osób zainteresowanych.
Każdy z lokali pierwszego budynku ma powierzchnię całkowitą
123,5m2 i składa się z kuchni otwartej na jadalnię i salon, spiżarni, korytarza, WC, wiatrołapu, garażu jednostanowiskowego, korytarza na piętrze, kotłowni/pralni, 3 sypialni, garderoby,
łazienki oraz dwóch tarasów. Dodatkowym udogodnieniem
jest ogrodzony teren, furtka, brama wjazdowa, wideofon oraz
bliskość lasu. Kolejne budynki mają być większe o ok. 10m2. Powierzchnie działek różnią się w zależności od lokalu. Deweloper
przewidział również możliwość wykończenia lokalu „pod klucz”,
gdyby klienci byli zainteresowani standardem znacznie wyższym
niż standard deweloperski.

Nowoczesna bryła budynku łączy ze sobą najnowsze trendy wraz z bliskością natury.
Dwa tarasy zapewniają jednocześnie wysoki komfort, jak również efekt prywatności.
Okoliczny lasek gwarantuje ciszę i spokój, o którą trudno w mieście.

Projekt wybrany przez Panią Małgorzatę Laskowską jest nowoczesny i komfortowy. Do głównej sypialni przynależy garderoba
oraz wyjście na większy taras, z drugiej sypialni wyjdziemy na
mniejszy taras. Natomiast trzecia sypialnia, mimo że nie posiada
swojego tarasu, jest bardzo dobrze doświetlona dzięki wysokim i szerokim oknom, zamontowanym na rogu pomieszczenia.
Wyjątkowo dużo naturalnego światła, które jest tak ważne dla
naszego dobrego samopoczucia, wpada też do salonu, kuchni
i jadalni. Tam również znajdziemy spore przeszklenia. Dzięki nim
wnętrze domu płynnie łączy się z otoczeniem.

Ciekawym rozwiązaniem jest również brak rynien, zamiast nich
zastosowano ukryte rynny spustowe PCV.
Nie sposób wymienić wszystkich nowoczesnych rozwiązań zastosowanych przy budowie budynku, dlatego dokładny wykaz
materiałów oraz cały standard prac wykończeniowych umawiany jest z klientami podczas prezentacji inwestycji. Można
wówczas na bieżąco zadawać nasuwające się pytania, na które
chętnie odpowiemy. Ze względu na kameralny charakter inwestycji, podczas prac wykończeniowych jesteśmy w stanie dopasować projekt i jakość wykonania do potrzeb klientów. Często
oferujemy również kontakt bezpośrednio z deweloperem w celu
ustalenia zmian w projekcie, jeżeli któryś z klientów miałby takie
życzenie.

Nowoczesna architektura, bliskość natury, liczne udogodnienia
czynią z Leśnych Tarasów miejsce wyjątkowe. Sam inwestor
włożył w cały projekt wiele pracy oraz serca, a dbałość o szczegóły widoczna jest na każdym etapie powstawania osiedla.
Dodatkowo deweloper planuje również samemu zamieszkać
na swoim osiedlu – dlatego każdy z budynków jest budowany
„jak dla siebie samego”, z dbałością o każdy detal. Jest to jednocześnie rzadko spotykane, a z drugiej strony świadczy o tym, że
inwestor jest pewny swojej inwestycji i bierze ogromną odpowiedzialność za jakość, którą oferuje klientom.

Wracając jednak do samej lokalizacji inwestycji – Tatowa, warto
wspomnieć o urokliwości tej niewielkiej miejscowości, położonej w gminie Biesiekierz, tuż za Nowymi Bielicami. Okolica składa się głównie z domów jednorodzinnych, wolnostojących. Obfituje w piękne i ustronne tereny, idealne na rodzinne spacery.
Liczne laski, pola a także rezerwat przyrody to strefa, w której
można w ciszy odpocząć obserwując naturę, ale również świetne miejsce dla miłośników takich sportów jak jogging, nordic
walking czy przejażdżki rowerowe. W bliskim otoczeniu znajdziemy dwa jeziora. Jedno z nich, to Jezioro Tatowskie. Jest to
płytkie jezioro z licznymi wyspami, które zostało uznane za rezerwat przyrody. Drugi z okolicznych akwenów to Jezioro Parnowskie. Jest to jezioro kąpielowe z zadbaną plażą.

Materiały wykorzystane przy budowie „Leśnych Tarasów” są
odpowiednio wyselekcjonowane i spełniają wymagania najbardziej wymagających klientów. Do izolacji pionowej ścian
zewnętrznych wykorzystano styropian o grubości 20cm, 3-szybowe okna czy kocioł gazowy kondensacyjny z zamknięta komorą spalania zapewniają wysoką energooszczędność budynku.

Przykład aranżacji słonecznego salonu wraz z aneksem kuchennym.
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Mało tego, w sąsiednich miejscowościach łatwo o ekologiczne,
lokalne produkty. Świeże jaja, swojskie wędliny czy warzywa
i owoce z ogródków niepryskanych chemią to towar deficytowy
w dzisiejszych czasach a w okolicy zajdziemy wszystkiego pod
dostatkiem.
Lokalizacja ta pozwala cieszyć się zarówno urokami wiejskiego,
zacisznego życia jak i bliskością miasta i wygód, które niesie za
sobą jego infrastruktura, ponieważ Koszalin znajduje się w odległości zaledwie 6 kilometrów. Takie rozwiązanie, znakomicie
wpisuje się w potrzeby rynku i jest najczęściej wybierane przez
klientów.
Kiedy weźmiemy to wszystko pod uwagę, zyskujemy pewność,
że zakup nieruchomości na osiedlu Leśne Tarasy to przysłowiowy
strzał w dziesiątkę. Otrzymujemy miejsce rodzinnego wypoczynku na kameralnym osiedlu z dala od zgiełku miasta. Cisza, spokój,
a jednocześnie nowoczesność i bezpieczeństwo to niewątpliwie
te cechy, którymi możemy wyróżnić to osiedle na tle standardowego budownictwa.
Po więcej informacji na temat inwestycji, warunków cenowych
oraz finansowania nieruchomości zapraszamy do biura sprzedaży
dewelopera:

Po więcej informacji na temat inwestycji, warunków
cenowych oraz finansowania nieruchomości
zapraszamy do biura sprzedaży dewelopera:

Przykładowa aranżacja przestronnej łazienki oraz sypialni

Home-estate.pl – oddział Koszalin | ul. Zwycięstwa 28/5 Koszalin
tel. 728 353 210 / 600 515 592 | www.lesne-tarasy.com
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Skandynawia w ogrodzie,
Japonia na tarasie

Najnowsze trendy
w letnim designie
Wiosna kusi nas, żeby wyjść z domu, projektanci – by dom przenieść poza mury.
Wraz ze sklepem Pufa Design podpowiadamy, co dzieje się w tegorocznych
trendach outdoor.

Termin outdoor w designie dotyczy urządzania tego, co za murami budynków: domowego ogrodu i kawiarnianego ogródka,
tarasu i balkonu, a nawet fragmentu plaży, na którym postanowiliśmy rozstawić nasz leżak czy strefę „chill out”. Zewnętrzne
urządzenia muszą być wykonane solidnie, z najlepszych materiałów, aby przetrwać kaprysy pogody i jak najdłużej służyć właścicielom. Dlatego warto inwestować w najlepsze produkty – takie,
jakie oferuje sklep Pufa Design. Prowadzi on sprzedaż internetową oświetlenia, mebli, dodatków najlepszych marek polskich
i zagranicznych, przede wszystkim skandynawskich; w showroomie, który mieści się w Kołobrzegu przy ul. Bałtyckiej 31, można „na żywo” obejrzeć część oferty, a także porozmawiać z zespołem Pufy o wiosennych rozwiązaniach.

dwóch ascetycznych stylistyk – skandynawskiej i japońskiej,
opartym na naturalnych materiałach i „wyciszonych” barwach.
Boho z kolei jest retro, hippisowski i energetyczny. Dla każdego
coś dobrego!
Zainwestuj w relaks!
Swoje propozycje Pufa Design kieruje zarówno do indywidualnych klientów urządzających taras czy ogrodową altanę, jak
i inwestorów oraz menadżerów HoReCa, szukających designerskich mebli premium do zewnętrznych przestrzeni hoteli, restauracji, kawiarni – oraz dla architektów wnętrz, którzy projektują
dla jednych i drugich. Oczywiście zapotrzebowanie każdej z tych
trzech grup odbiorców jest nieco inne, ale Pufa spełni wszelkie
oczekiwania. – Prowadzimy klienta przez proces wyboru designu na lata – deklaruje Adam Wysocki. Wśród mebli outdoor
z oferty PD warto wymienić kolekcje takich marek jak TRIMM
Copenhagen (tegoroczna nowość w Pufa Design!), Houe, Muuto, String czy SACK IT. Dobrą inwestycją są dywany i chodniki
marki Pappelina, tkane z unikatowej syntetycznej wstążki odpornej na światło słoneczne, deszcz, kurz, zmiany temperatur.

Japandi, czyli wiking w kimonie
– Od kilku lat widać wyraźną tendencję do wizualnego łączenia
wnętrza domu z tym, co na zewnątrz – zauważa Adam Wysocki,
właściciel Pufa Design. Meble, lampy, dodatki wyglądają niemal
identycznie jak wyposażenie salonu czy jadalni. W tym sezonie
królują dwa style: japandi i boho. Pierwszy jest połączeniem
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– Hotelowi goście poszukują atmosfery niemal domowej, którą
trudno uzyskać standardowymi elementami wyposażenia – zauważa Adam Wysocki. – Projektanci wzornictwa łamią więc schematy;
oferują oryginalność, ale nie idą na kompromis jakościowy czy funkcjonalny.
Z lampą na spacer
W ogrodzie, hotelu, kawiarnianym ogródku, na plaży – wszędzie tam,
gdzie weekendowe i urlopowe życie toczy się także nocą – znakomicie sprawdzą się lampy bezprzewodowe. To teraz bardzo silny trend
ze Skandynawii, którego nie sposób zlekceważyć. Pufa ma w ofercie
„bezkablowe” lampy zewnętrzne. Właśnie odbyła się premiera modelu Orbit (Umage), dłużej na rynku lamp bezprzewodowych są Carrie LED (Menu), Kettle i Sponge (Nordlux), Donut (Bolia). Także marka
SACK IT swoją ofertę, głównie meblową, wzbogaciła o piękną i mocarną lampę SACK IT Light. Umage zaproponowała stację ładującą
dla chętnie wybieranej przez restauratorów lampy bezprzewodowej
Asteria Move. W ofercie sklepu znajduje się też stylowe oświetlenie „stacjonarne”, które można montować na zewnątrz, jak Over Me
(Northern), Cime (Eno Studio) czy słynne Małpki marki Seletti. Z Pufa
Design każdy letni wieczór staje się jasny!

I

Pufa Design
Zakupy online: www.pufadesign.pl
Sklep stacjonarny: Pufa Design Showroom
Bałtycka 31 w Kołobrzegu
@pufadesign
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Na zdjęciu: Marek Serafin, Karolina Musiał, Krzysztof Kuta

Drew-Gal: ekspercka obsługa i bogaty
asortyment zdrowych podłóg, drzwi oraz mebli
Autor: Anna Zawiślak | Fotografie: Zatrzymane Chwile / Katarzyna Łyczak

Polacy pokochali zdrowe odżywianie i coraz lepiej odnajdują się w ekologicznym stylu
życia. Wiemy już o nim coraz więcej i umiemy wybierać dobre jakościowo produkty. A czy
umiemy zdrowo mieszkać? Już dobre kilka lat temu powstało określenie „syndrom chorego
budynku”, na szczęście teraz mamy wiedzę i środki, aby nasze mieszkania i domy urządzać
w najlepszy możliwy sposób. Najlepszy, bo zdrowy. Swoją nową ofertę zaprezentował
niedawno Drew-Gal, koszaliński lider sprzedaży podłóg i drzwi. Zdrowomieszkac.pl to
witryna, na której znajdą Państwo produkty wprowadzające nową jakość życia.
I

40

I

I

prestiżowy adres

I

Podłogi winylowe zmiękczane są zdrowym dla człowieka, naturalnym olejem
sojowym. Dzięki temu podłoga jest niskoemisyjna i bezpieczna
Drew-Gal, od 1996 roku na koszalińskim rynku, dał się poznać
jako miejsce z ekspercką obsługą i bogatym asortymentem.
Podłogi i drzwi do każdego rodzaju wnętrza nabyło tu wielu
mieszkańców naszego miasta i okolic. Drew-Gal swoimi produktami nieustannie „mebluje” nowo powstające bazy hotelowe w pasie nadmorskim. Zaufali im najlepsi deweloperzy i najwięksi inwestorzy w regionie.

zwykle ważna jest wentylacja i klimatyzacja (mikroorganizmy
potrafią skutecznie zatruć życie). Istotne są także elementy
wyposażenia wnętrz, a przede wszystkim podłoga, ponieważ
stanowi ona dużą powierzchnię domu lub mieszkania.
Marek Serafin mówi: – Ten temat mnie wprost zafascynował.
Nasz niemiecki partner, firma Ter Hurne, który od pokoleń prowadzi działalność związaną z produkcją podłóg, opracowała
produkt, który idealnie wpisuje się w hasło „zdrowo mieszkać”.
Przede wszystkim podłogę, którą do tej pory znaliśmy pod nazwą „winylowa”, śmiało możemy nazwać „moja drewniana podłoga” a to wszystko za sprawą całkowicie naturalnych składników.

Firma nieustannie przygląda się nowościom, śledzi trendy
i odpowiada na zapotrzebowanie rynku. – Obok ekologicznego i zdrowego kierunku nie można przejść obojętnie – mówi
Marek Serafin, właściciel Drew-Galu. – O syndromie chorego
budynku słyszałem już jakiś czas temu. To problem, z którym
zmaga się wiele polskich rodzin. W naszym kraju blisko 30 procent zabudowań jest wykonana lub wykończona z materiałów,
które realnie wpływają na stan naszego zdrowia i samopoczucia. To aż niewiarygodne, ale takie są fakty. Tak dużo mówi się
o ekologicznym i zdrowym trybie życia. Teraz przyszła pora
zająć się naszymi mieszkaniami.

Patrząc na przekrój paneli, łatwo dostrzec, że każdy element
nie jest kompilacją sztucznie uzyskanych półfabrykatów,
ale tworzy naturalną i wysoce jakościową całość. Od korka pod
płytą, przez biomasę powstałą z naturalnego drewna, po soję,
dzięki której płyty winylowe uzyskują sprężystość. Kropkę
nad i stawia korund, naturalnie występujący minerał, nadający
twardość i odporność na zarysowania, chroniący wzór i tworzący jednocześnie tarczę antyścierną.

Co to znaczy zdrowo mieszkać?
To przede wszystkim otaczanie się naturalnymi produktami
o wysokiej jakości. Takimi, które od wieków są z człowiekiem
w swoistej symbiozie, tworzą klimat i aurę odpoczynku, swoją
fakturą i strukturą oddają naturalne piękno. Aby zdrowo mieszkać, szczególną uwagę należy zwrócić na materiały budowlane,
z jakich budowany i wykańczany jest dom lub mieszkanie. Nie-

Podłogi winylowe możemy nazwać drewnianymi jeszcze
z dwóch ważnych powodów. Pierwszym jest faktura, którą
przypominają naturalne drewniane deski. Okładziny są niezwykle przyjemne w dotyku i komfortowe w użytkowaniu.
Bardzo łatwe w utrzymaniu czystości, antystatyczne, redukują

I

41

I

I

prestiżowy adres

I

Przyjemne w dotyku i komfortowe w użytkowaniu, a przy tym redukują
pogłosy i tłumią odgłosy kroków
naprężenia, lekko ustępują pod stopami, aby nie nadwyrężać
stawów. Po drugie podłogi te tłumią odgłosy kroków, redukują pogłos, niwelują działanie wysokich częstotliwości.
Ponadto oferowane w Drew–Galu podłogi marki Ter Hurne
sprawdzają się w narażonych na wilgoć warunkach (najczęściej w kuchni lub łazience), a także idealnie nadają się pod
ogrzewanie podłogowe.
Wypada podkreślić, że podłogi winylowe Ter Hurne nie zawierają PCW ani ftalanów. Zmiękczone zostały soją, a nie
polichlorkiem winylu. Nie zawierają chloru ani rozpuszczalników.
Ich układanie jest dziecinne proste – na klik, ale tą okładzinę
można równie dobrze przykleić do idealnie wypoziomowanego podłoża.
– Brzmi idealnie i właśnie tak jest – obiecuje Marek Serafin. – Zdrowe podłogi, drewniane podłogi, przy zachowaniu
wszystkich cech za jakie pokochaliśmy te winylowe to przełom. Choć produkt jest nowy, już został dostrzeżony i doceniony przez naszych klientów. Zdrowie stało się w ostatnich latach priorytetem. W duchu ekologii, w poszanowaniu
nurtu zero waste (z ang. niemarnowanie), a także odpowiedzialnie za zdrowie swoje i swoich bliskich, nasi klienci decydują się na podłogi Ter Hurne.

Zdrowo mieszkać to znaczy otaczać się naturalnymi i kojąco działającymi
na człowieka przedmiotami. Skandynawskie meble wprowadzają aurę
spokoju, a jednocześnie są bardzo funkcjonalne
I
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Kupując drzwi lub podłogę, możesz umówić się na pomiar
oraz skorzystać z usługi montażu
W Drew-Galu o podłogach lub drzwiach można porozmawiać
i skorzystać z profesjonalnego pomiaru i montażu.
Marek Serafin dodaje: – Całym zespołem jesteśmy do dyspozycji. Lata prowadzenia tego typu działalności, setki klientów
i tysiące metrów sprzedanych okładzin pozwalają nam dobrać
podłogę na miarę marzeń i potrzeb. Od pewnego czasu do
oferty wprowadziliśmy także skandynawskie meble. Ponadczasowe wzornictwo, ciekawe rozwiązania techniczne i spójny design, to coś co je wyróżnia na pierwszy rzut oka. Całą
kolekcję można znaleźć w naszym sklepie internetowym na
stronie top-meble.com
A co to znaczy zdrowo mieszkać dla Marka Serafina?
Zdaje się, że kluczem jest łączenie pasji, pracy i przysparzania
przyjemności innym. Drew-Gal to także pensjonat wczasowy
Srebrne Tarasy w Sarbinowie. Tu, jak przyznaje, właściciel
„doszlifowywał” kontakt z gośćmi. Sezon wakacyjny, turyści,
kids club, dobra kuchnia i katamaran ściągają do Srebrnych
Trasów całe rodziny i to wielokrotnie.
– Stworzenie tego miejsca, pozwoliło mi na szersze spojrzenie. Słucham swoich gości, ale też umiem czytać ich potrzeby.

Drzwi Polskie
www.drew-gal.pl

Zręcznie udaje mi się to przenosić na moją pracę w salonie
podłóg i drzwi. Naszymi klientami są również inni właściciele
ośrodków wczasowych, z którymi dzielę doświadczenie, ale
do Drew-Galu trafia bardzo dużo rodzin z małymi dziećmi,
podobnie jak do Srebrnych Tarasów. Z pozoru dwie całkowicie różne działalności, a jednak bardzo podobne. Obserwuję, jak ważny jest komfort, dobre samopoczucie, odpoczynek i regeneracja. To też natchnęło mnie to wprowadzania
i promowania zdrowych, odpowiedzialnych i inteligentnych
produktów. Prostych, o wysokiej jakości, ale dostępnych
dla wszystkich.
Dobrze zagląda się do miejsc, w których można wymienić
opinię i zyskać dodatkową wiedzę. Dobrze jest być otoczonym kompetentną wiedzą opartą nie tylko na teorii, ale także
doświadczeniu zdobytemu na różnych polach. Drew-Gal, pomimo że przyzwyczaił nas do podłóg i drzwi, to firma, która
rozwija się z duchem czasów. Projekty indywidualne i ogromne apartamentowce są tak samo ważne dla ekipy Drew-Galu.
Dla klientów luksusem jest to, że ktoś wymierzy, dobierze
i zamontuje dla nas najlepsze produkty. Zdejmie z głowy
odpowiedzialność i pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze.
A jeśli jeszcze dla tej właśnie firmy liczy się nasze zdrowie i samopoczucie, to oznacza, że trafiliśmy pod odpowiedni adres.

Podłogi Niemieckie
www.zdrowomieszkac.pl

Meble
www.top-meble.com

Drew-Gal | Dystrybutor drzwi i podłóg | Koszalin ul. Jaśminowa 6 | www.drew-gal.pl | kom. +48 602-288-688, +48 604-482-868
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Podaż i popyt – zjawisko
odjeżdżającego pociągu
Ceny mieszkań rosną w zawrotnym tempie i wszystko wskazuje na to, że jeszcze
przez jakiś czas nie wyhamują. Coraz częściej słyszy się, że to fliperzy napędzają
wzrost cen i pompują bańkę na rynku nieruchomości. Ile w tym prawdy?

To po części spowodowało, że mieszkanie zakupione od flipera faktycznie jest droższe, ale oferuje też zupełnie inną jakość. Trzeba
jednak powiedzieć, że w obecnych czasach nikt nie chce żyć jak
„za komuny” – w mieszkaniu z aluminiową instalacją, do której nie
podłączymy nawet płyty grzewczej.

Wiele osób kupuje mieszkania ze strachu, że ceny nieruchomości
będą dalej wzrastać. Często kupujemy szybko i bez większego zastanowienia. Podaż nie nadąża za popytem, więc ceny mieszkań
automatycznie idą w górę i nie ma w tym winy fliperów.
Jeszcze do niedawna dodatkowym bodźcem były niskie stopy procentowe. Teraz ten czynnik nie gra roli, ale strach, że ceny będą dalej drastycznie wzrastać, pozostał. Jeśli dodamy do tego szalejącą
inflację i nieruchomości jako bezpieczny sposób na zabezpieczenie
kapitału, nietrudno zrozumieć, dlaczego coraz więcej osób decyduje się na zakup mieszkania.

Remont mieszkania to duży koszt dla inwestora. Raz, że w górę
poszły ceny materiałów budowlanych, a dwa, że dobry fachowiec
będzie chciał zarobić znacznie więcej. W wielu przypadkach, kiedy dochodzi do generalnego remontu i trzeba wymienić chociażby
instalację, to wraz z nią i nałożyć nowe tynki. Większość mieszkań w Polsce to stare mieszkania, które pamiętają jeszcze czasy
gierkowskie. Często są to domy z tak zwanej wielkiej płyty, stare
kamienice ze starymi pionami kanalizacyjnymi. To powoduje, że
remont ciągnie za sobą większe koszty, a pamiętajmy, że dzisiaj
wszystko robi się w nowej technologii. Do tego trzeba doliczyć wydatki poniesione na utylizację starych materiałów oraz robociznę. Dla
fachowca minimalna stawka to 6000 zł netto za miesiąc pracy. Mieszkanie o powierzchni 60 metrów kwadratowych remontuje się średnio
przez półtorej miesiąca, jeśli pracują przy tym dwie-trzy osoby.

Z danych statystycznych wynika, że flipy mieszkaniowe stanowią
około 10 proc. transakcji na całym rynku nieruchomości. Czy to
może realnie wpłynąć na ogólny kształt rynku? Odpowiedź jest
prosta - oczywiście, że nie. Nie możemy mówić w takim wypadku,
że fliperzy napędzają koniunkturę i windują ceny.
Coraz więcej fliperów decyduje się na wykończenie mieszkania
w wysokim standardzie i to najprawdopodobniej jedyny punkt,
który mógłby przemawiać za tym, że inwestorzy po części są odpowiedzialni za wzrost cen. Im lepiej wykończone mieszkanie, tym
wyższa finalna cena zakupu nieruchomości. Dziś koszt remontu to
około 2000 złotych za metr kwadratowy.

Wniosek? Mieszkania są drogie z wielu różnych względów i nie
chodzi tu wyłącznie o fliperów, którzy mieliby napędzać ceny nieruchomości.
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Wysokiej jakości produkty wykonane przy
wykorzystaniu materiałów wiodących
polskich producentów
Pomiar u klienta przed przystąpieniem do
realizacji
Profesjonalny montaż
Serwis
Fachowe doradztwo techniczne
wykwalifikowanych pracowników
Indywidualne podejście do każdego
projektu

Rolety adaptacyjne
Rolety podtynkowe
Rolety nadstawne
Bramy segmentowe
Bramy rolowane

ALDOM TECHNIKA OSŁONOWA Sp. z o.o.
ul.Szczecińska 57 | 75-137 Koszalin
+48 790-341-458
www.bramy-rolety.com

Refleksole
Moskitiery
Żaluzje fasadowe
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Nowe zjazwisko na rynku.
Kim są fliperzy i jak działają
Tak jak wiele współczesnych pojęć biznesowych „flipowanie”, czyli kupowanie
mieszkań w celu wyremontowania i szybkiej odsprzedaży z zyskiem, jest
zapożyczeniem z języka angielskiego. Wywodzi się od wyrażenia house flipping,
co oznacza tyle, co obrót domami. Fliperzy polują na okazje, kupują od ręki, płacąc
gotówką, szybko odnawiają lokal i wystawiają go na powtórną sprzedaż.
Szybkie obracanie nieruchomościami nie jest łatwą rzeczą, choć
obecna niepewna sytuacja rynkowa mu sprzyja, bo popyt wciąż
przewyższa podaż a ceny szybują. Jednak biznes ten wymaga dobrej orientacji w przepisach prawnych i podatkowych, dobrego
rozeznania na lokalnym rynku, sporej gotówki na start i akceptacji
ryzyka.
Podstawą jest znalezienie mieszkania lub domu z potencjałem. Co
to znaczy? Chodzi na przykład o dobrą lokalizację (centrum, dobre skomunikowanie z innymi częściami miasta, łatwy dostęp do
usług typu przedszkola, szkoły, przychodnie zdrowia). Poza tym o
względnie dobry stan techniczny, który nie wymusi zbyt wysokiej
inwestycji w remont.
Skąd fliperzy biorą wiedzę o okazyjnych ofertach? Przede wszystkim śledzą internetowe serwisy ogłoszeniowe. Ale również obchodzą interesujące ich miejsca w poszukiwaniu ogłoszeń wywieszanych w formie karteczek. Ich szanse na dobry interes rosną, jeśli
docierają do oferenta jako pierwsi. A są to często osoby starsze
wiekiem, którym zależy na szybkiej sprzedaży i jak najmniejszej
liczbie formalności. Osobne źródło wiedzy o okazjach na rynku nieruchomości stanowią obwieszczenia o licytacjach komorniczych.
Po drugie – niska cena zakupu. Niby oczywistość, bo kto by nie
chciał kupić tanio. Tu jednak często rolę zaczyna grać czas. Sprzedającemu się spieszy, a kupujący musi na przykład postarać się o
kredyt hipoteczny, co zajmuje nawet trzy miesiące. Fliper ma przewagę nad „zwykłym” kupującym, bo może zaoferować zapłatę od
ręki. Często przy tej okazji „urywa” jeszcze kilka procent z ceny.
Omija również pośrednictwo agencji, co również daje 2-3 procent
oszczędności.
Trzecia rzecz to sprawna i rzetelna ekipa remontowa. Każdy kto odnawiał w ostatnim czasie mieszkanie wie, jak trudno o fachowców,
a już dotrzymujący terminów są prawdziwym skarbem. Tu znów
pojawia się pewna przewaga fliperów. Współpracują oni z brygadami budowlanymi, w których są specjaliści wszystkich potrzebnych branż (posadzkarze, hydraulicy, elektrycy, parkieciarze itd.).
Korzyść jest obopólna: fliper ma pewność, że w określonym czasie
i pożądanym standardzie roboty będą wykonane, a ekipa uzyskuje
pewność zleceń i stabilność przychodów.

Podnoszenie wartości mieszkania można przeprowadzić na kilka
sposobów – przede wszystkim poprzez remont, zaaranżowanie
przestrzeni w sposób poszukiwany przez potencjalnych nabywców
(np. zwiększenie liczby pomieszczeń) czy tzw. home staging, czyli
niewielkie zmiany polegające głównie na dokładnym wysprzątaniu,
pomalowaniu, zmianie dekoracji. Ta trzecia opcja jest oczywiście
najbardziej pożądana, bo wymaga stosunkowo mało czasu i pozwala szybko uwolnić zaangażowany kapitał, by powtórzyć całą
procedurę.

Według fliperów operacja zakup-remont-sprzedaż powinna zamknąć się w góra sześciu miesiącach. Dlatego często jest tak, że
fliper obraca w określonym czasie kilkoma jednocześnie mieszkaniami, z których każde jest w różnym stanie zaawansowania modernizacji.
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Rozwi ą za ni a m e blowe
s zyt e na m i a Rę
W Ko sm a z z najdz i esz rozwi ąz ani a
Bl um id ea ln e d l a C i eb i e i Two jej ro dz i ny

Z a p ra s z a my na Ja zd ę Pró b n ą Ku ch n i w KO S M A Z .
D o ra d z imy i z a p reze n t u j e my C i n a żywo w s ka l i 1 : 1
Two j e p o mys ł y i n a s ze rozw i ą z a n i a .
Um ów s i ę te l .6 6 3 74 6 4 6 8

Kosza lin, ul. Lnia n a 8

663 74 6 4 68

kos z a lin @ kos m a z .com . p l

www. kos m az .p l
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Apartamenty z rynku wtórnego
budzą zaufanie inwestorów
i biją cenowe rekordy
Autor: Andrzej Mielcarek | Fotografia: Alla Boroń

Ani pandemia koronawirusa, ani wojna po napaści Rosji na Ukrainę nie osłabiły popytu na
rynku nieruchomości. Wręcz przeciwnie – rosnąca inflacja czyni z nich pożądany sposób
lokowania nadwyżek gotówki. Ogromnym powodzeniem cieszą się wciąż apartamenty
nadmorskie, wśród których najwyższe ceny osiągają luksusowe oferty z rynku wtórnego
– o ile dotyczą topowych lokalizacji. Spektakularnym przykładem takiej transakcji była
niedawna sprzedaż z drugiej ręki 140-metrowego penthouse’u w mieleńskim kompleksie
Dune Resort za ponad 7,7 mln zł (55 tys. zł za metr kwadratowy).

Zdaje się, że nigdy dotychczas nad Bałtykiem nie powstawało tyle
obiektów z mieszkaniami wakacyjnymi na sprzedaż jak obecnie.
Dlaczego więc takim powodzeniem cieszy się rynek wtórny?
Zjawisko to komentuje Diana Butowska z biura sprzedaży Firmus
Group: – Trzeba zrobić istotne zastrzeżenie, bo niecały obieg wtórny budzi jednakowo duże zainteresowanie – wyjaśnia ekspertka.
– Inwestorzy poszukują nieruchomości o określonym profilu, w najatrakcyjniejszych lokalizacjach, w obiektach cieszących się popularnością wśród turystów i wczasowiczów. Jest to zrozumiałe, bo
na przykład w pierwszej i drugiej linii zabudowy nad morzem może
powstać ograniczona liczba nieruchomości. Jeśli w określonym
miejscu wszystkie działki zostały wykorzystane, kolejne obiekty
mogą powstawać w większej odległości od brzegu. Tu nie chodzi
wyłącznie o bliskość plaży, chęć posiadania wyjątkowego, niczym
niezakłóconego widoku na morze. Nie bez znaczenia jest standard
wykonania i jakość architektury.

Jeden z apartamentów w Dune Resort

Luksusowej charakterystyce z pewnością odpowiada wspomniany
na wstępie, 140-metrowy apartament o szklanych ścianach położony na najwyższej kondygnacji Dune Resort w Mielnie.

welopera, lecz twarde dane do zweryfikowania w każdej chwili.
Zwracają się więc do nas osoby, które poszukują pewnej formy ulokowania kapitału i zabezpieczenia finansowego na przyszłość, także z Koszalina i najbliższej okolicy. Zdarzają się również sytuacje,
kiedy nabywcy lokali stanowiących część kompleksu Rezydencja
Park chcą kupić coś w Dune Resort. Wiedzą, że mamy doskonały przegląd sytuacji, bo wciąż utrzymujemy kontakt z klientami,
których obsługiwaliśmy podczas oddawania do użytku kolejnych
części Dune Resort. My zaś działamy tak, by obie strony transakcji
były z niej zadowolone.

Stein Christian Knutsen, prezes Firmus Group, w wypowiedzi dla
„Gazety Wyborczej” nie krył satysfakcji z rekordowej transakcji:
- Cieszę się z niej, bo jest ona wyrazem uznania dla naszego projektu. Kwota 55 tys. zł za metr kwadratowy wydaje się bardzo wysoka,
ale wierzę, że w przyszłości będzie jeszcze wyższa.
Jego firma wybrała nieco inną strategię niż większość deweloperów inwestujących na polskim Wybrzeżu. Nadmorskie kurorty są
zabudowywane głównie małymi kawalerkami, a Firmus postawił
na większe i wygodniejsze apartamenty oraz szeroką gamę usług
i udogodnień. - Najlepsza lokalizacja poparta jakością zawsze znajdzie nabywcę – przekonuje prezes Knutsen.

Obserwacja aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości potwierdza
znane od dawna prawidło: podczas wszelkich kryzysów najodporniejsze na wahania cen okazują się dobra luksusowe. Jeśli dodatkowo wziąć pod uwagę fakt, że nieruchomości w Polsce wciąż są
dużo tańsze niż w Europie Zachodniej, można spokojnie założyć,
że zakup wysokostandardowego apartamentu w dobrej lokalizacji
w dłuższej perspektywie czasu przyniesie wysoką korzyść. A jeśli
ulokowany jest on w działającym już i cenionym przez turystów
obiekcie, można mieć wręcz pewność pełnej satysfakcji z wybranej metody inwestowania kapitału i skutecznej ochrony wartości
majątku.

Cezary Kulesza, kierownik działu sprzedaży Firmus Group, mówi:
– Klienci poszukują obecnie inwestycji, które w jakimś sensie są
„pewne”. Kupując apartamenty na rynku wtórnym, mają pełen
przegląd sytuacji. Widzą standard obiektów, mogą poznać koszty
bieżącego zarządzania nimi, średnią liczbę dni wynajmu w roku
oraz przychody, jakie generują. To nie są prognozy i obietnice de-
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Ko nf ere nc j e , s z kole ni a , i m p re z y okolic z no ś c iow e

Dysponujemy salami na 50 oraz 120 osób,
własną restauracją i pojemnym parkingiem
na wyłączność.
Organizujemy konferencje, szkolenia i warsztaty
w oparciu o nasze sale szkoleniowe i pełne zaplecze
multimedialne oraz cateringowe.
Organizujemy również spotkania biznesowe, rodzinne
i towarzyskie, przyjęcia urodzinowe, wesela i inne
wydarzenia okolicznościowe.

ul. Połczyńska 18, 75-815 Koszalin
tel.: +48 600 700 301
w w w. h u d s o n . c om . p l

P r es tiż owy A d r e s
RA P O RT M IES Z KANI O WY

Mieszkania:
Nazwa dewelopera: Biuro sprzedaży ANKAM NIERUCHOMOŚCI
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Dąbrowskiego
Liczba lokali ogółem: 34
Liczba lokali w sprzedaży: 30
Powierzchnia: od 25 m kw. do 36 m kw.
Data oddania do użytku: IV kwartał 2023
Dodatkowe informacje: nowo powstający, dwukondygnacyjny kameralny budynek, realizowany w nowoczesnych
technologiach. Centrum miasta, w spokojnej okolicy. Zaledwie 10 km od Mielna.
Cena: od 189.000 zł netto
Kontakt: tel. 690 017 041
Nazwa dewelopera: DarYacht Sp. z o.o. / Biuro sprzedaży ANKAM NIERUCHOMOŚCI
Lokalizacja obiektu: Darłowo, ul. Tynieckiego 21
Liczba mieszkań ogółem: 11
Liczba mieszkań w sprzedaży: 2
Powierzchnia: od 42 m kw. do 69 m kw.
Data oddania do użytku: II kwartał 2022
Dodatkowe informacje: mieszkania w stanie deweloperskim, w spokojnej i kameralnej części Darłowa, niedaleko Starówki.
Cena: od 290.000 zł brutto
Kontakt: tel. 690 017 041

Nazwa dewelopera: Figura Development sp. z o.o. sp.k.
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Staszica 10, 10a, 12, 14, 16, 16a
Liczba mieszkań ogółem: 202
Liczba mieszkań w sprzedaży: 180
Powierzchnia: od 26 m kw. do 82 m kw.
Data oddania do użytku: 31.12.2024
Dodatkowe informacje: apartamentowiec, 6 kondygnacji naziemnych, 2 kondygnacje podziemne z halami garażowymi
i komórkami lokatorskimi, windy. Mieszkania z balkonami, loggiami oraz tarasami, a na parterze z ogródkami. Balkony
wykończone na gotowo. Okna trzyszybowe w pakiecie sześciokomorowym. Mieszkania w stanie deweloperskim.
Cena: 7.500 – 10.000 zł/m kw.
Kontakt: Biuro Figura Development, 75-339 Koszalin, ul. Grunwaldzka 14, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 17,
tel. 787 126 566
Nazwa dewelopera: Figura Development sp. z o.o. sp.k.
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Grunwaldzka 14a, 14b
Liczba mieszkań ogółem: 97
Liczba mieszkań w sprzedaży: 20
Powierzchnia: od 30 m kw. do 82 m kw.
Data oddania do użytku: gotowe do odebrania
Dodatkowe informacje: apartamentowiec, sześć kondygnacji, w tym poddasze mieszkalne i podziemna hala garażowa; windy
(renomowanej firmy), balkony oraz tarasy. Balkony będą wykończone na gotowo, a balustrady wykonane ze stali nierdzewnej
ze szklanym wypełnieniem. W obiekcie zostaną zamontowane okna trzyszybowe w pakiecie sześciokomorowym. Mieszkania
oddawane będą w stanie deweloperskim lub wykończone.
Cena: 7.500 zł – 9.500 zł/m kw.
Kontakt: Biuro Figura Development, 75-339 Koszalin, ul. Grunwaldzka 14, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 17,
tel. 787 126 566
Budynek wielorodzinny w Koszalinie przy ul. Kolejowej
Nazwa dewelopera: Biuro Sprzedaży Inicio Nieruchomości
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Kolejowa
Liczba mieszkań ogółem: 21
Liczba mieszkań/ apartamentów/domów w sprzedaży: 11
Powierzchnia: 29 - 64 m kw.
Data oddania do użytku: sierpień 2022
Dodatkowe informacje: kameralny budynek wielorodzinny z windą, dwupiętrowy, z halą garażową na poziomie -1,
ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej, komórki lokatorskie. Wszystkie mieszkania na parterze posiadają rolety
zewnętrzne.
Cena: 6900 zł/m kw. netto + 8% VAT
Kontakt: 606-209-208 / 602-270-600 biuro@inicio.nieruchomosci.pl

LOKATOR
ZARZĄDZANIE
NAJMEM
Jeśli Twoje mieszkanie stoi puste...
Jeśli masz problem z najemcą...
Jeśli mieszkasz w innym mieście...
Jeśli nie masz czasu na zajmowanie
się najmem...
Pozwól nam zaopiekować się
Twoim mieszkaniem...
Z nami oszczędzisz czas i pieniądze.
Znajdziemy najemcę.
Podpiszemy umowę.
Będziemy regulować płatności.
Napisz do nas:
biuro@lokator.biz
www.lokator.biz

LOKA
OKATOR
Zar
arządzanie
ządzanie najmem
Koszalin ul. Zwycięstwa 176
tel
el. 660 285 285
tel
el. 538 327 729
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Nazwa dewelopera: Eko House sp. z o.o. sp.k./ Grupa Firm Urbaniak Inwestycje
Lokalizacja obiektu: Chojnice, ul. Żeglarska 2
Liczba mieszkań ogółem: 53
Liczba mieszkań w sprzedaży: 2
Powierzchnia: 80,0 m kw. i 80,3 m kw.
Data oddania do użytku: gotowe do odbioru
Cena: 6.150 zł/m kw.
Kontakt: tel. 605 90 60 20

Nazwa dewelopera: Eko House sp. z o.o. sp.k./ Grupa Firm Urbaniak Inwestycje
Lokalizacja obiektu: Chojnice, ul. Żeglarska 4
Liczba mieszkań ogółem: 42
Liczba mieszkań w sprzedaży: 1
Powierzchnia: 80,1 m kw.
Data oddania do użytku: gotowe do odbioru
Cena: 6.150 zł/m kw.
Kontakt: tel. 605 90 60 20

Nazwa dewelopera: Eko House sp. z o.o. sp.k./ Grupa Firm Urbaniak Inwestycje
Lokalizacja obiektu: Chojnice, ul. Żeglarska 6
Liczba mieszkań ogółem: 55
Liczba mieszkań w sprzedaży: 5
Powierzchnia: od 31,70 m kw. do 80,1 m kw.
Data oddania do użytku: gotowe do odbioru
Cena: od 6.150 zł/m kw. do 6.900 zł/m kw.
Kontakt: tel. 605 90 60 20

Nazwa dewelopera: Eko House sp. z o.o. sp.k./ Grupa Firm Urbaniak Inwestycje
Lokalizacja obiektu: Chojnice, ul. Żeglarska 8
Liczba mieszkań ogółem: 51
Liczba mieszkań w sprzedaży: 4
Powierzchnia: od 80 m kw. do 80,3 m kw.
Data oddania do użytku: 30.06.2022
Cena: od 6.150 zł/m kw.
Kontakt: tel. 605 90 60 20

Nazwa dewelopera: Gdańska 95 sp. z o.o./ Grupa Firm Urbaniak Inwestycje
Lokalizacja obiektu: Chojnice, ul. Gdańska 95
Liczba mieszkań ogółem: 148
Liczba mieszkań w sprzedaży: 120
Powierzchnia: od 24,95 m kw. do 161,73 m kw.
Data oddania do użytku: 30.06.2024
Cena: od 5.300 zł/m kw. do 7000 zł/m kw.
Kontakt: tel. 605 90 60 20

Nazwa dewelopera: Urbaniak Chojnice sp. z o.o
Lokalizacja obiektu: Chojnice, Apartamenty Pogodne, budynek numer 5
Liczba mieszkań ogółem: 50
Liczba mieszkań w sprzedaży: 2
Powierzchnia: od 73,73 m kw. do 73,79 m kw.
Data oddania do użytku: 31.12.2022
Cena: od 6.150 zł/m kw.
Kontakt: tel. 605 90 60 20

I
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Twój Dom
Twój Styl

DOMSTYL
największy salon
sprzedaży w regionie
BRAMY | DRZWI | OKNA
PODŁOGI | ROLETY

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

Salon czynny:
pon-pt: 9-17
sob: 9-13
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Nazwa dewelopera: Nowe Pogodne sp. z o.o. sp.k./ Grupa Firm Urbaniak Inwestycje
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Hallera 40-34, Blok A
Liczba mieszkań ogółem: 97
Liczba mieszkań w sprzedaży: 7
Powierzchnia: od 65,29 m kw. do 86,86 m kw.
Data oddania do użytku: gotowe do odbioru
Cena: 6.800 zł/m kw.
Kontakt: tel. 730 740 667

Nazwa dewelopera: Patio II sp. z o.o/ Grupa Firm Urbaniak Inwestycje
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Hallera, Blok C
Liczba mieszkań ogółem: 84
Liczba mieszkań w sprzedaży: 44
Powierzchnia: od 38,27 m kw. do 128,68 m kw.
Data oddania do użytku: 30.09.2023
Cena: 6.850 zł/m kw. do 7.000 zł/m kw.
Kontakt: tel. 730 740 667
Nazwa dewelopera: Soft Loft I sp. z o.o/ Grupa Firm Urbaniak Inwestycje
Lokalizacja obiektu: Szczecinek, ul. Narutowicza 25
Liczba mieszkań ogółem: 58
Liczba mieszkań w sprzedaży: 39
Powierzchnia: od 56,95 m kw. do 120,99 m kw.
Data oddania do użytku: 31.12.2023
Cena: od 5.000 zł/m kw. do 6.400 zł/m kw.
Kontakt: tel. 607 654 388
Nazwa dewelopera: Soft Loft II sp. z o.o/ Grupa Firm Urbaniak Inwestycje
Lokalizacja obiektu: Szczecinek, ul. Narutowicza 23
Liczba mieszkań ogółem: 24
Liczba mieszkań w sprzedaży: 14
Powierzchnia: od 40,61 m kw. do 96,34 m kw.
Data oddania do użytku: 30.10.2022
Cena: od 6.000 zł/m kw. do 6.600 zł/m kw.
Kontakt: tel. 607 654 388
Nazwa dewelopera: Urbaniak Inwestycje Szczecinek sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: Szczecinek, Loft III, Szczecinek, ul. Narutowicza 21
Liczba mieszkań ogółem: 68
Liczba mieszkań w sprzedaży: 17
Powierzchnia: od 64,67 m kw. do 159,12 m kw.
Data oddania do użytku: 30.10.2022
Cena: od 4.850 zł/m kw. do 6.200 zł/m kw.
Kontakt: tel. 607 654 388
Nazwa Dewelopera: Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Zwycięstwa 234 A/15
Liczba mieszkań ogółem: 49
Liczba mieszkań w sprzedaży: 1
Powierzchnia: 90,0 m kw.
Data oddania do użytkowania: 08.2019 r.
Dodatkowe informacje: budynek dwupiętrowy, trzyklatkowy, z garażem podziemnym, windy osobowe, komórki lokatorskie,
ogrzewanie: kotłownia gazowa.
https://osiedlezwyciestwa.pl/budynek-234-2-pietro/
Cena A15: 930.000 zł. (w cenie dwa miejsca postojowe w hali garażowej oraz dwie komórki lokatorskie), mieszkanie
wykończone „pod klucz”, gotowe do zamieszkania, dwupoziomowe z balkonem i tarasem na dachu budynku.
Kontakt: tel. 94 343 45 67, 601 639 055, 607 701 765
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Nazwa Dewelopera: Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Zwycięstwa 236, 236A, 236B, 236C
Liczba mieszkań ogółem: 45
Liczba lokali usługowych ogółem: 6
Liczba mieszkań w sprzedaży: 40
Powierzchnia: od 35,39 m kw. do 185,17 m kw.
Data oddania do użytkowania: 07.2023
Dodatkowe informacje: budynek dwupiętrowy, trzyklatkowy, z garażem podziemnym, windy osobowe, komórki lokatorskie,
ogrzewanie: kotłownia gazowa, lokale usługowe w parterze klatki A
https://osiedlezwyciestwa.pl/
Cena: parter: 8.200 zł/m kw. brutto, piętro I i II: 8.400 zł/m kw. brutto, lokale usługowe: 9.300 zł/m kw. brutto
Kontakt: tel. 94 343 45 67, 601 639 055, 607 701 765
Nazwa Dewelopera: Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Zwycięstwa 238, 238A, 238B, 238C
Liczba mieszkań ogółem: 54
Liczba mieszkań w sprzedaży: 6
Powierzchnia: od 55,9 m kw. do 58,36 m kw.
Data oddania do użytkowania: 08.2022
Dodatkowe informacje: budynek dwupiętrowy, trzyklatkowy, z garażem podziemnym, windy osobowe, komórki lokatorskie,
ogrzewanie: kotłownia gazowa, lokale usługowe (dostępny lokal usługowy o pow. 80,0 m kw.)
https://osiedlezwyciestwa.pl/parter/
Cena: parter: 7.500 zł/m kw. brutto, piętro I i II: 7.700 zł/m kw. brutto, lokal usługowy: 8.500 zł/m kw. brutto
Kontakt: tel. 94 343 45 67, 601 639 055, 607 701 765
Nazwa Dewelopera: Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Franciszkańska 144C, 144D, Budynki 2 i 3
Liczba mieszkań ogółem: 47
Liczba mieszkań w sprzedaży: 2
Powierzchnia: B2 66,96 m kw., B1 86,88 m kw.
Data oddania do użytkowania: 09.2021 r.
Dodatkowe informacje: budynki dwupiętrowe, jednoklatkowe, z garażem podziemnym, miejsca postojowe zewnętrzne, windy
osobowe, komórki lokatorskie, ogrzewanie: kotłownia gazowa,
https://osiedlefranciszkanska.pl/budynek-3b-parter/
Cena B2: 7.000 zł/m kw. brutto
Cena B1: 879.000 zł (w cenie miejsce postojowe w hali garażowej oraz komórka lokatorska) mieszkanie wykończone „pod
klucz”, gotowe do zamieszkania
Kontakt: tel. 94 343 45 67, 601 639 055, 607 701 765
Nazwa Dewelopera: Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Franciszkańska 144E oraz Franciszkańska 144F i 144G, Budynki 4 i 5
Liczba mieszkań ogółem: budynek nr 4 - 33, budynek nr 5 - 39
Liczba mieszkań w sprzedaży: budynek nr 5 - 3 lokale
Powierzchnia: 78 m kw.
Data oddania do użytkowania: 10.2022
Dodatkowe informacje: budynki dwupiętrowe, jedno- i dwuklatkowy, z garażami podziemnymi, miejsca postojowe
zewnętrzne, windy osobowe, komórki lokatorskie, ogrzewanie: kotłownia gazowa,
https://osiedlefranciszkanska.pl/budynek-5ab-parter/
Cena: 7.200 zł/m kw. brutto
Kontakt: tel. 94 343 45 67, 601 639 055, 607 701 765
Nazwa Dewelopera: Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Gen. Hallera 30, 30A, 30B; Budynek nr 1
Liczba mieszkań ogółem: 64
Liczba mieszkań w sprzedaży: 15
Powierzchnia od 44,50 m kw. do 70,0 m kw.
Data oddania do użytkowania: 07.2022
Dodatkowe informacje: budynek pięciopiętrowy, trzyklatkowy, z garażem podziemnym, windy osobowe, komórki lokatorskie,
ogrzewanie: MEC, cztery mieszkania z oferty wykonane „pod klucz”
https://osiedlehallera.eu/
Cena: 7.000 zł/m kw. brutto
Kontakt: tel. 94 343 45 67, 601 639 055, 607 701 765
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Po m or sk i e s k ł ady drewn a oferują:
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Koszalin, ul. Bohaterów warszawy 5 | tel. 94 343 20 10
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.00-16.00, sobota 8.00-14.00
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Apartamenty:
Nazwa dewelopera: Błękitne Tarasy Sp. z o.o. /
Biuro sprzedaży ANKAM NIERUCHOMOŚCI
Lokalizacja obiektu: Sianożęty, ul. Lotnicza 2
Liczba mieszkań/apartamentów ogółem: 160
Liczba mieszkań/ apartamentów/ w sprzedaży: 10
Powierzchnia: od 29 m kw. do 61 m kw.
Data oddania do użytku: III kwartał 2022
Dodatkowe informacje: apartamenty wykończone
„pod klucz”, 250 metrów od morza
Cena: od 299.000 zł brutto
Kontakt: tel. 690 017 041

Domy:

Nazwa dewelopera: Hexo Sp. z o.o. / Biuro
sprzedaży ANKAM NIERUCHOMOŚCI
Lokalizacja obiektu: Grzybowo, ul. Zielona 8
Liczba mieszkań/apartamentów ogółem: 42
Liczba mieszkań/ apartamentów/ w sprzedaży: 4
Powierzchnia: od 13 m kw. do 39 m kw.
Data oddania do użytku: gotowe do zamieszkania
/ stan deweloperski
Dodatkowe informacje: Apartamenty
w zlokalizowane w Grzybowie, 800 m od morza,
gotowe do zamieszkania.
Cena: od 320.000 zł netto
Kontakt: tel. 605 405 744

Nazwa dewelopera: Biuro sprzedaży ANKAM NIERUCHOMOŚCI
Lokalizacja obiektu: Mielenko, ul. Akacjowa
Liczba domów ogółem: 14
Liczba domów w sprzedaży: 10
Powierzchnia: od 97 m kw. do 105 m kw.
Data oddania do użytku: IV kwartał 2021
Dodatkowe informacje: nowo powstałe domy w zabudowie bliźniaczej w stanie deweloperskim. Każdy dom posadowiony
na działce 500 m kw. Akacjowa przystań to 14 domów całorocznych na zamkniętym osiedlu z własnym dostępem do plaży,
w spokojnej i cichej okolicy Mielenka graniczącego z turystyczną miejscowością Mielno.
Cena: od 990.000 zł netto
Kontakt: tel. 605 405 744
Nazwa dewelopera: C&C Małgorzata Laskowska
Lokalizacja obiektu: Tatów 16I
Liczba domów ogółem: 16
Liczba domów w sprzedaży: 3 w sprzedaży, 1 w rezerwacji
Powierzchnia: od 123,5 m kw. do 138,5 m kw.
Data oddania do użytku: I kwartał 2022
Dodatkowe informacje: nowoczesne domy w zabudowie szeregowej na dużej działce w Tatowie niedaleko Koszalina, składające
się z kuchni otwartej na jadalnię i salon, spiżarni, korytarza, WC, wiatrołapu, garażu jednostanowiskowego, korytarza na piętrze,
kotłowni/pralni, trzech sypialni, garderoby, łazienki oraz dwóch tarasów. Dodatkowym udogodnieniem jest ogrodzony teren,
furtka, brama wjazdowa, wideofon oraz bliskość lasu. Materiały wykorzystane przy budowie „Leśnych Tarasów” są odpowiednio
wyselekcjonowane i spełniają wymagania najbardziej wymagających klientów. Do izolacji pionowej ścian zewnętrznych
wykorzystano styropian o grubości 20cm, 3 szybowe okna czy kocioł gazowy kondensacyjny z zamknięta komorą spalania
zapewniają wysoką energooszczędność budynku. Ciekawym rozwiązaniem jest również brak rynien, zamiast nich zastosowano
ukryte rynny spustowe PCV.
Cena: od 669.000 zł
Kontakt: Klaudia Skrzypczak, tel. 600 515 592, email. Klaudia.skrzypczak@home-estate.pl
Małgorzata Laskowska, tel. 731 805 217, email: biuro@lesne-tarasy.com
Bałtycka Ostoja – Tatów
Nazwa dewelopera: Biuro Sprzedaży Inicio Nieruchomości
Lokalizacja obiektu (adres): Tatów
Liczba domów ogółem: 31
Liczba domów w sprzedaży: 4
Powierzchnia: 95 m kw.
Data oddania do użytku: sierpień 2022
Dodatkowe informacje: nowe osiedle domów jednorodzinnych! W pierwszym etapie powstaną cztery budynki parterowe
wybudowane metodą tradycyjną z poddaszem użytkowym w pełnej wysokości 2,6m. W każdym budynku zaprojektowano
dwa lokale mieszkalne o powierzchni 95,54m2.Budynki powstaną według indywidualnego projektu w Tatowie na
kameralnym osiedlu na obrzeżach Koszalina. Bardzo dobry dojazd do nieruchomości droga asfaltową.
www.baltyckaostoja.pl
Cena: 535.000 zł netto + 8% VAT
Kontakt: 606-209-208 / 602-270-600 biuro@inicio.nieruchomosci.pl
Nazwa dewelopera: Patio III sp. z o.o./ Grupa Firm
Urbaniak Inwestycje
Lokalizacja obiektu: Charzykowy, pomiędzy ul.
Podleśną a trasą prowadzącą do ulicy Bytowskiej
Liczba domów ogółem: 10
Liczba domów w sprzedaży: 8
Powierzchnia: od 168 m kw. do 199 m kw.
Data oddania do użytku: 30.06.2023
Cena: od 950.000 zł do 1.350.000 zł.
Kontakt: tel. 605 90 60 20

Nazwa dewelopera: Arbud Plus
Lokalizacja obiektu: Osiedle Hiacyntowe Ogrody
– Nowe Bielice, ul. Hiacyntów
Liczba domów ogółem: 40
Liczba domów w sprzedaży: 12
Powierzchnia: od 110 m kw. do 140 m kw.
Data oddania do użytku: styczeń 2023
Dodatkowe informacje: komfortowe osiedle domów jednorodzinnych
w zabudowie szeregowej i bliźniaczej z garażem w bryle budynku.
Woda i kanalizacja z sieci miejskiej. Dojazd drogą asfaltową
Cena: od 630.000 zł brutto
Kontakt: tel. 606 209 208 / 602 270 600

Projektowanie systemów
wykonawstwo robót
instalacyjnych
Przyłączanie systemów do
sieci elektroenergetycznej
nadzór nad robotami
budowlanymi
serwis i utrzymanie ruchu
istniejących elektrowni
fotowoltaicznych

Profesjonalne
rozwiązania
dla energetyki
komPleksowa realizacja
wytwórczych systemów
fotowoltaicznych

zaXon smart energy management
Koszalin ul. Zwycięstwa 137-139
tel. 607 280 947
/ fotowoltaika.zaxonsem

www.zaxonsem.pl

Ferdinand Hauptner – „Portret młodej damy z różami (1834)”. Wł. prywatna

Zmartwychwstały obraz
zapomnianego artysty
Autor: Krzysztof Urbanowicz

O tym obrazie nie wspominają przewodnicy turystyczni oprowadzający grupy wycieczkowe
po największym i najbardziej reprezentacyjnym koszalińskim zabytku, jakim jest koszalińska katedra.
Nie ma o nim wzmianki również na internetowej stronie parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny w Koszalinie. A przecież dzieje tego płótna i życie jego autora są niezwykłe.
neogotycki wystrój, do którego należały balkony nad drzwiami
bocznymi, nowa empora organowa i nowa polichromia.

Koszalińska katedra jest nie tylko jedną z nielicznych miejskich
średniowiecznych budowli ocalałych w ciągu stuleci z wojen
i pożarów, ale również największym i najcenniejszym zabytkiem
w mieście. Zbudowana w pierwszej połowie XIV wieku, do roku
1534 była świątynią katolicką, a przez kolejne 400 lat protestancką.

Zdecydowano również o ustawieniu nowego ołtarza, zaprojektowanego przez Augusta Stüllera, ucznia jednego z najwybitniejszych architektów 1. połowy XIX w. w Europie, Karla Friedricha
Schinkla. Jego centralną część miał stanowić obraz przedstawiający zmartwychwstanie Chrystusa. Dzieło zamówiono u Ferdinanda Augusta Hauptnera, wziętego koszalińskiego malarza
portrecisty, na co dzień zatrudnionego w roli nauczyciela rysunków w miejscowym gimnazjum.

W swojej historii kilkakrotnie była poddawana przebudowie.
Jedną z największych przeprowadzono w latach 1842-1845.
Usunięto wówczas z wnętrza wszystko, co kojarzyło się z katolicyzmem (np. XVI-wieczne konfesjonały) i urządzono nowy,
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Wnętrze koszalińskiej fary przed 1945 r. Zdjęcie z kolekcji Zbigniewa Wojtkiewicza

Z Berlina do Koszalina
Urodzony 28 czerwca 1807 roku w niewielkim miasteczku Wusterhausen, ukończył w Berlinie studia malarskie i zamiast pozostać w ćwierćmilionowej wówczas stolicy Prus, postanowił osiąść
w 6,5-tysięcznym Koszalinie z niewielką pensją nauczyciela.
Był rok 1831 i w owym czasie miasto pod rządami burmistrza Augusta Ernsta Brauna dynamicznie się rozwijało. Po wyburzeniu
w 1820 r. części murów miejskich po wschodniej części miasta,
wybudowano tam nową dzielnicę nazwaną przedmieściem Fryderyka Wilhelma. Stopniowo przybywało manufaktur i zakładów
przemysłowych. Powstały hamernie (warsztaty kowalskie z młotami napędzanymi mechanicznie), odlewnie, mydlarnie, fabryka
maszyn rolniczych i założona w 1834 r. papiernia. Zaczęto wydawać pierwszą lokalną gazetę, w której pisywał znany wówczas
w całych Prusach koszaliński pisarz i kronikarz miasta Johann
Ernst Benno. Rozpoczynały się czasy XIX-wiecznej mieszczańskiej
„małej stabilizacji”, nazwane później biedermeier.
Ważnym wydarzeniem w Koszalinie stało się utworzenie w 1821 r.
pierwszej publicznej szkoły. Wcześniej w Koszalinie, liczącym ok.
3200 mieszkańców, było zaledwie trzech nauczycieli, którzy prowadzili lekcje w swoich prywatnych mieszkaniach. W pierwszym roku
działalności gimnazjum naukę rozpoczęło w nim 90 uczniów, których
uczyło siedmiu nauczycieli gimnazjalnych i jeden pomocniczy.
Nauczyciel i artysta
W owych czasach roczne wynagrodzenie w tym zawodzie na wsi
wynosiło 120 talarów (kwota odpowiadająca dziś ok. 3430 euro,
czyli 16500 zł). Być może jako nauczyciel w dobrym koszalińskim
gimnazjum Hauptner zarabiał nieco więcej, ale raczej nieznacznie. Miał jednak gwarancję stałej pracy zajmującej mu 10 godzin
tygodniowo i - co najważniejsze - sporo wolnego czasu. Spędzał
go na malowaniu obrazów, które od 1828 r. wysyłał regularnie na
wystawy w Berlinie, Poznaniu, Szczecinie i Gdańsku.
W 1836 r. jego nazwisko stało się głośne w całej Europie po namalowaniu przez niego obrazu pt. „Ojcowskie błogosławieństwo
przed ślubem”. Na płótnie, przedstawiającym szykującą się do
Ferdinand August Hauptner - „Zmartwywstanie Chrystusa”, prawdopodobnie 1842-1845. Fot. Wikipedia
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Ferdinand Hauptner - koszaliński rynek w dzień targowy, lata 40. XIX w. Zaginiony

kościoła młodą parę z Jamna, artysta uchwycił scenę,
w której matka panny młodej zdobi jej szyję naszyjnikiem.
Był to klejnot, który 20 lat wcześniej podarowała jednej
z jamneńskich dziewcząt księżniczka pruska Charlotta
podróżująca przez Koszalin do Rosji, gdzie miała zostać
żoną przyszłego cara Mikołaja I Romanowa.
Obraz został nagrodzony na wystawie w Berlinie, a artysta ofiarował go dawnej księżniczce, a wówczas cesarzowej Rosji, która odwdzięczyła się darowując mu drogocenny pierścień z brylantem. Ojciec Charlotty, król pruski
Fryderyk Wilhelm III zamówił kopię obrazu, za którą zapłacił 200 talarów – półtoraroczne zarobki nauczyciela.
Informacja o tym wydarzeniu ukazała się na łamach wielu
europejskich gazet.
Portrecista
Rozgłos uzyskany dzięki królewskim prezentom pomógł artyście w pozyskiwaniu zamówień na portrety.
Jeden z nich, przedstawiający rodzinę właściciela majątku w Rzyszczewie koło Sławna, można dziś podziwiać w muzeum w Darłowie. Wielokrotnie zamawiano również u niego portrety zasłużonych koszalinian
z okazji ich jubileuszy. Z ważniejszych można wymienić
reprezentacyjny portret burmistrza Brauna pełniącego
swój urząd przez ponad 40 lat (obraz wisiał w koszalińskim ratuszu i prawdopodobnie spłonął wraz z nim
w 1945 r.), portret wielkiego mistrza koszalińskiej Loży
Masońskiej Karla Adolfa Tessmara, pastora Naatza
i królewskiego nadleśniczego Lademanna oraz portret rodziny Carla Friedricha Hendessa, koszalińskiego
właściciela drukarni i wydawcy pierwszej koszalińskiej
gazety.
Jednym z najpiękniejszych znanych portretów Hauptnera
jest wizerunek młodej damy z bukietem róż, namalowanej

Kopia obrazu Bartolomea Estebana Péreza Murillo „Niepokalane Poczęcie Maryi”
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Obraz Ferdinanda Hauptnera „Zmartwywstanie Chrystusa” po usunięciu
przemalowania. Fot. WUKZ w Szczecinie, delegatura w Koszalinie

I

Kopia obrazu Murilla przed rozpoczęciem prac konserwatorskich.
Fot. WUKZ w Szczecinie, delegatura w Koszalinie

Odnaleziony

na tle fragmentu Koszalina z tamtych lat. Sądząc ze stroju i biżuterii (naszyjnik, brosza, bransolety, pierścień), wywodziła się
z bogatej patrycjuszowskiej rodziny. Portret znajduje się obecnie w kolekcji prywatnej w Niemczech.

Gdy w latach 70. XX w. wnętrze katedry było remontowane, kopia została zdjęta z ołtarza i zastąpiona drewnianymi figurami,
zaś zrolowane płótno trafiło na strych plebanii, gdzie przeleżało
kolejnych 10 lat. Tam odnalazł je proboszcz parafii w Wyszynie
i rozpoczął starania o jego uratowanie, chcąc sprowadzić przedstawiający Madonnę obraz do swojego kościoła.

Koszalin pojawił się również na namalowanym przez niego
ok. 1840 r. obrazie przedstawiającym rynek w dzień targowy.
Przed wojną znajdował się w miejskim muzeum, po wojnie zaginął i dziś znany jest tylko z czarno-białej reprodukcji.

Minęło jednak kolejnych 10 lat, nim malowidło trafiło do konserwatora zabytków. Był nim Stefan Wójcik, który wcześniej dał się
poznać jako znakomity specjalista w swojej profesji, a także organizator pierwszych na Pomorzu Środkowym pracowni konserwatorskich. Jak wspominał po latach, przyjął płótno do renowacji wyłącznie z sentymentu, gdyż w latach sześćdziesiątych brał
przed nim ślub. W trakcie pracy odkrył pod wierzchnią warstwą
kopii inny obraz – było to właśnie dzieło Ferdinanda Hauptnera,
na którym polscy artyści namalowali swoją kopię.

Na ołtarze
Oprócz portretów Hauptner otrzymywał intratne zamówienia
na obrazy o tematyce religijnej w okolicznych kościołach (m.in.
w podkoszalińskich Strzeżenicach i Sławnie) oraz w przebudowanej koszalińskiej farze.
I właśnie historia koszalińskiego płótna okazała się niezwykła:
podobno artysta nadał twarzy anioła rysy swojej córki, co miało
wzbudzić kontrowersje wśród wiernych. Drugą kontrowersją
była wycena pracy artysty, wynosząca 1275 talarów, co było
wówczas kwotą kolosalną, równą 10-letniej nauczycielskiej
pensji i odpowiadającą dzisiejszej sumie ok. 175 tysięcy złotych!

Dlaczego tak się stało, można tylko spekulować. Być może jednym z powodów były elementy stroju rzymskich żołnierzy, bowiem Hauptner namalował ich w tzw. pikielhaubach, czyli charakterystycznych pruskich hełmach z dekoracyjnym szpikulcem.
Ostatecznie wspaniale odrestaurowany obraz Hauptnera powrócił do wnętrza koszalińskiej katedry. Zawisł początkowo wysoko
na bocznej ścianie nawy głównej, by po ostatnim remoncie znaleźć miejsce na tylnej ścianie bocznej nawy północnej.

Obraz wisiał w centralnym miejscu ołtarza przez niemal 90 lat.
W 1945 r. zniknął bez śladu, a na jego miejscu pojawił się inny,
będący kopią obrazu „Niepokalane Poczęcie Maryi” hiszpańskiego malarza Murillo, namalowaną przez dwóch polskich artystów:
Stanisława Jarockiego i Jana Łoszyńskiego.

Ferdinand Hauptner pracował jako nauczyciel koszalińskiego
gimnazjum przez 32 lata. Zmarł w Kołobrzegu 16 czerwca 1876 r.
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Weronika z dumą nosi dres reprezentacji Polski.

Tenisowa nadzieja ma 12 lat
Autor: Anna Zawiślak | Fotografie: Marcin Betliński

Trenuje niemal każdego dnia, sześć razy w tygodniu, w czwartki nawet dwa razy. Na kort
w Koszalinie dojeżdża ze Świeszyna, zazwyczaj z mamą lub tatą, czasem przywozi ją dziadek,
a w niektóre dni zabiera się z przyjaciółką z kortu Oliwią. Ma dopiero 12 lat, a już jest w narodowej
kadrze tenisa. Właśnie wróciła z Irlandii, gdzie wraz z innymi tenisistami reprezentowała nasz
kraj. Weronika Gnyś mówi, że gdyby nie tenis, pewnie bardzo by jej się nudziło. W ciągu 4,5 roku
regularnych treningów wypracowała swój styl gry i charakter. Choć dopiero się rozpędza, determinacji pozazdrościć jej może niejeden dorosły zawodnik.
Pierwszy raz na korcie stanęła w wieku siedmiu lat. Zaczęło się od
półkolonii tenisowej i zajęć w grupie. Tenis tak bardzo spodobał się
Weronice, że chciała trenować więcej i więcej. Dość szybko zaczęła
brać udział w lokalnych turniejach, a jej sportowa dojrzałość imponowała trenerom i innym zawodnikom.

Weronika dopowiada: - Od rodziców dostałam medalik z napisem
„never give up” (nie poddawaj się) i to jest mój talizman, który zawsze
zabieram ze sobą na ważne zawody. Nawet jak nie mam już miejsca
w bagażu, to zawsze uda mi się wcisnąć między rakiety jakiegoś pluszaka, wtedy mocniej czuję obecność mamy, taty. Moja starsza siostra Dominika zawsze pomaga mi dobrać ciekawy strój, gdy gdzieś
jadę, bo lepiej zna się na stylu niż ja.

Od początku trenerem Weroniki jest Andrzej Astapczyk z TenisPRO
Koszalin. Zauważył w niej motywację i pracowitość, której często
brak tak młodym osobom. Nieocenieni są również zaangażowani
rodzice. Marta Gnyś, mama Weroniki, choć ze sportem nie ma wiele
wspólnego mówi, że całą rodziną wspierają córkę na każdym kroku,
choć głos trenera jest najważniejszy. – Po naszej stronie są codzienne dojazdy na treningi, obecność na zawodach. Tenis to nie jest tania
dyscyplina, ale widząc takie zaangażowanie Weroniki, trudno byłoby
po prostu odpuścić. Ja technicznie nie znam się na tym sporcie, choć
i tak wiem już więcej niż te kilka lat temu. Weronika lubi i potrzebuje
naszej obecności podczas ważnych zawodów, więc często jeździmy
nawet całą rodziną – mówi pani Marta.

Na pytanie kogo podpatruje w wielkim tenisowym świecie, Weronika tajemniczo odpowiada, że jej wielką inspiracją jest Maja Chwalińska. To 21-letnia reprezentantka Polski z Dąbrowy Górniczej, która
na koncie ma sukcesy w turniejach singlowych i deblu. – Dlaczego
tak kibicuję Mai? Bo w pewnym sensie jest podobna do mnie, nie
z wyglądu – śmieje się Weronika – a ze stylu gry i sylwetki.
Mama, Marta Gnyś, wspomina: - Z Mają Chwalińską mamy fantastyczną przygodę. Kiedy Werka tak ciągle opowiadała o Mai, postanowiłam napisać do tenisistki, że ma tu na Pomorzu wierną fankę
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w postaci naszej córki. Maja zaprosiła Weronikę na wspólny trening do
Dąbrowy, udzieliła jej kilku wskazówek, szczególnie w kwestii rozciągania się przed i po treningu. Byliśmy na wspólnym obiedzie, a na pożegnanie Maja podarowała Weronice swoją rakietę i kadrową, tenisową
sukienkę. Zauważenie przez tak uznaną zawodniczkę Weroniki, wspólny
trening sprawił, że jej determinacja do dalszych treningów wskoczyła na
zdecydowanie wyższy poziom.
Z pewnością za jakiś czas przed rodziną Gnysiów ważna decyzja dotycząca dalszej drogi sportowej córki: zostać w Koszalinie i trenować dalej,
czy szukać wyzwań w szkołach mistrzostwa sportowego. Na razie myśl
tę odkładają w czasie i wsłuchują się we wskazówki dotychczasowego
trenera.
Poziom gry, na jakim znalazła się Weronika, zaczął wymagać wprowadzenia odpowiedniej diety, czyli tak zbilansowanych posiłków, aby miała
ona siłę do gry i codziennych treningów. Tak intensywne uprawianie
sportu wymaga również okresowych wizyt u fizjoterapeuty. Porażki
przepracowuje we własnym gronie, choć jak podkreślają mama i trenerzy, dwunastolatkę wyróżnia niezwykłe opanowanie i koncentracja.

Z trenerem Andrzejem Astapczykiem

Tenis to zdecydowanie dla Weroniki coś więcej niż rekreacja. Dobry
wiatr, jaki spływa na młodych sportowców po sukcesach Igi Świątek,
pozwala mierzyć wyżej i marzyć śmielej.
Marta Gnyś mówi: - Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby Weronika nie
chciała iść na trening, to szybciej ja mówię jej „Może jesteś zmęczona,
masz katar, zostań dziś w domu”, ale o tym nie ma mowy. Córka ma
wsparcie w szkole i swojej wychowawczyni i choć sporo opuszcza zajęć,
oceny ma bardzo dobre. Jej najlepsza przyjaciółka trenuje w tym samym
klubie i często stają wspólnie na korcie. Czy coś traci tak angażującymi
treningami? Z moich obserwacji wynika, że tylko zyskuje. Weronika jest
bardzo zorganizowana i odważna. Stała się śmiała i pewna siebie. W klubie tworzą paczkę zawodników, z którymi z przyjemnością spotyka się
na korcie i z radością wspólnie jeżdżą na turnieje.
Trenerzy polskiej kadry w tenisie z ciekawością patrzą na rozwój
i ogromne postępy, jakie robi ta młoda jeszcze zawodniczka. Czy miałaby to być tylko przygoda, czy pomysł na całe życie? Weronika bez cienia
zastanowienia mówi: „Chcę w to iść i spróbować swoich sił na najważniejszych kortach świata”.

Z mamą, Martą Gnyś
I
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Kolejne całoroczne atrakcje
w mieleńskim Dune Beach Resort
Autor: Andrzej Mielcarek | Fotografie: Alla Boroń

Symulatory gry w golfa oraz jazdy samochodem rajdowym, z których od niedawna
można korzystać w Dune Beach Resort, pozwalają doświadczyć sportowych emocji bez opuszczania wnętrza apartamentowca. Korzystanie z nich mocno wciąga,
bo oba dają bardzo realistyczne odczucia uczestnikom zabawy. Poza rekreacyjną,
mogą one mieć jednak również funkcję edukacyjną, gdyż przy wsparciu fachowych
instruktorów można zarówno poznawać zasady gry w golfa, jak i doskonalić technikę prowadzenia samochodu.
Magdalena Ziętek, dyrektor zarządzająca Dune Beach
Resort, tak relacjonuje pierwsze dni działania Strefy Symulatorów Dune Golf & Racing: - Byliśmy ciekawi, która
z propozycji wzbudzi większe zainteresowanie: golf czy
sportowe auta. Zakładaliśmy, że pewnie popularniejsza
okaże się wirtualna jazda po torach samochodowych,
a tymczasem więcej uwagi przyciąga golf.

okolicznościowe, albo po prostu sympatycznie spędzić
czas i się zrelaksować. Od samego początku zakładaliśmy zastosowanie najnowocześniejszych dostępnych na
rynku urządzeń, i tak się stało. One gwarantują, że goście
Strefy wychodzą z niej z pełną satysfakcją i ochotą na kolejną wizytę.
„To nie jest, jak golf, to jest golf”

A dlaczego w ogóle powstała Strefa Symulatorów? - Naszą intencją było stworzenie miejsca rozrywki całorocznej
dla gości w każdym wieku. Ze Strefy Symulatorów może
jednocześnie korzystać kilka osób: rodzina albo grupa
przyjaciół. Można w niej urządzić kameralne spotkanie

Barbara Britzen, instruktorka gry w golfa, na co dzień
współprowadząca gospodarstwo agroturystyczne i klub
golfowy Alte Farm w podkołobrzeskim Rusowie, nie ma
wątpliwości, że symulator jest doskonałym narzędziem
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Laicy i gracze w różny sposób patrzą na pola golfowe. Tym pierwszym podobają się zazwyczaj takie z otwartą przestrzenią, płaską
powierzchnią i długą perspektywą. Drudzy wolą, kiedy na polu jest
dużo przeszkód, naturalnych utrudnień i dlatego na dużych polach
zachowuje się istniejące zadrzewienie, kępy krzewów, oczka wodne,
łachy piasku. Im trudniej, tym więcej frajdy, uważają doświadczeni
golfiści. Takie warunki odwzorowane są w symulatorze dostępnym
w Dune Beach Resort. Można więc „zamówić” grę na którymś z najsłynniejszych pól świata – takim, na którym grywa na przykład legendarny Tiger Woods.

nauki gry w golfa. Po sezonie albo przy bardzo złej pogodzie można
dzięki niemu odbywać regularne lekcje.
Piłeczkę uderza się jak na prawdziwym polu. Za plecami gracza
ustawiony jest TrackMan, czyli urządzenie śledzące ruchy zawodnika i parametry lotu piłeczki. Dzięki niemu na ekranie z przodu
można śledzić lot uderzonej piłki. Wszystko jest bardzo realistyczne.
TrackMan rejestruje kąt uderzenia, użytą siłę, prędkość lotu. Można
ćwiczyć każdy element techniki gry.
Pani Basia opiekuje się strefą golfową od strony merytorycznej.
Mimo młodego wieku jest doświadczoną trenerką, swoje umiejętności wyszlifowała w niemieckich ośrodkach golfowych.

Golf jako dziedzina sportu w naszym kraju stopniowo zyskuje na
popularności. Jednak jeśli chodzi o liczbę golfistów, Polska jest na
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szarym końcu listy krajów europejskich. Barierą jest mała liczba dostępnych pól (około dziesięciu 9-dołkowych i dwa razy tyle 18-dołkowych).

I

sko 200 mięśni. Naprawdę można się zmęczyć. Ale to jest dobre
zmęczenie, relaksujące, wyciszające. Jest też stereotyp, że to sport
elitarny i drogi. Błąd. Wcale nie trzeba kupować sprzętu, by zacząć
grać. Zawsze można go wypożyczyć albo kupić używany.

Barbara Britzen komentuje: - W Niemczech, gdzie dorastałam
i uczyłam się gry, tyle pól znajduje się w samej okolicy Monachium,
a w całym kraju jest ich ponad 720. Najwięcej zaś ma ich Wielka Brytania, bo ponad 1200. Na świecie systematycznie gra w golfa około
60 mln osób, istnieje około 40 000 pól. To pokazuje, jaki potencjał
ma golf w Polsce.
Dlaczego u nas jest tak mało miejsc do gry? - Założenie pola to długi i kosztowny proces. Murawa musi się rozrosnąć, odpowiednio
ukorzenić. Używa się różnych gatunków trawy w różnych rejonach
pola. Również strzyże się ją na różne sposoby, pozostawiając gdzieś
dłuższą, gdzieś krótszą, od czego później zależy to, jak zachowuje się
piłeczka. Ale nie trzeba wyjść na trawę, żeby grać w golfa. Z równym
powodzeniem można ćwiczyć za pomocą symulatora. Pozwala on
wybrać określone warunki pogodowe, siłę i nawet kierunek wiatru.
Naprawdę „to nie jest jak golf; to jest golf” – zapewnia trenerka.
I dodaje: - W golfie piękne jest to, że mogą w niego grać osoby
w każdym wieku. Miałam uczniów, którzy zaczynali mając 3-4 lata,
ale pracowałam również z osobami po dziewięćdziesiątce, które
potrafiły być na polu każdego dnia. Laicy sądzą, że golf to „spacerek”. Tymczasem trzeba wziąć pod uwagę, że runda gry w golfa trwa
około 5-6 godzin i w tym czasie pokonujemy nawet 10 km. Co rusz
wykonujemy ruch znany jako swing, przy którym uruchamiamy bli-
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Każdy może poczuć adrenalinę F1

Ale przede wszystkim jest to świetna zabawa.

Symulator wyścigowy to wspaniała zabawa pozwalająca poznać techniki jazdy sportowej oraz tajniki prowadzenia wybranego modelu auta.

Oczywiście nikt nie rodzi się mistrzem kierownicy. Dlatego w Dune
Beach Resort pojawił się Fabian Giziński, który jest instruktorem automobilowym. Jak zapewnia Magdalena Ziętek, jest on pasjonatem
sportowej jazdy i umie zarażać innych tą pasją. W razie potrzeby służy gościom Strefy Symulatorów fachowymi radami i wskazówkami.

W Strefie Symulatorów Dune Golf & Racing swoich sił można spróbować, wybierając jeden z wielu samochodów, kilkunastu torów
oraz rajdowych odcinków specjalnych. „Jeździ się” przy tym w różnych warunkach pogodowych i na różnych typach podłoża.
Magdalena Ziętek, dyrektor zarządzająca Dune Beach Resort, mówi:
- Zastosowaliśmy jeden z najdoskonalszych dostępnych obecnie
w Europie symulatorów, gwarantujący odczucia z jazdy identyczne,
jak z prowadzenia prawdziwego samochodu. Założyciele firmy, która
go wyprodukowała, byli kierowcami rajdowymi. Urządzenie zaprojektowali dla samych siebie. Zawiera ono w sobie wszystkie elementy, mające zastosowanie w aucie rajdowym. Można wybrać tryb jazdy
po dowolnie wybranym torze wyścigowym, również Formuły 1, albo
trasę rajdową w terenie. Symulator może również służyć do nauki
jazdy – na przykład kiedy ktoś przygotowuje się do egzaminu na prawo jazdy. Tym, którzy już prawo jazdy posiadają, umożliwia trening
jazdy w trudnych warunkach. Dzięki dokładnemu odwzorowaniu realnych warunków da się popróbować szybkiej jazdy na mokrej albo
oblodzonej nawierzchni, wchodzenia w ostre zakręty, awaryjnego
hamowania albo hamowania w jakichś ekstremalnych warunkach.
Wiadomo, że to symulator, jednak podkreślam: odczucia, jakie powstają, są identyczne, jak z prowadzenia prawdziwego auta. Da się
więc wyrobić pożądane nawyki albo wyćwiczyć właściwie reakcje.

Frajda na godziny
Strefa Symulatorów działa codziennie, wystarczy zrobić rezerwację.
Można wynająć jedno ze stanowisk lub od razu całą Strefę i mieć
pełny komfort. To jest bardzo praktyczne rozwiązanie, jeśli wybieramy się w grupie albo rodzinnie. Można korzystać z symulatora wyścigowego na zmianę, kiedy inne osoby rozgrywają partię golfa albo
korzystając z wygodnej kanapy po prostu rozmawiają.
Pani Magdalena Ziętek komentuje: - Wstęp do Strefy Symulatorów Dune
Golf & Racing może być znakomitym prezentem urodzinowym lub z innej
okazji. Sympatycznie czas w niej może spędzić wspólnie nawet 8-10 osób.
Istnieje możliwość skorzystania z baru i zamówienia napojów.
Warto przypomnieć, że w Dune Beach Resort działają już inne
elementy służące relaksowi Gości. Są to: strefa Wellness, a w niej
basen wewnętrzny, jacuzzi, sauna i siłownia. Zapraszają również
dwie restauracje o zróżnicowanym menu, to znaczy Dune Beach
Restaurant i Dune Brasserie & Bar, a od czerwca do jesieni słodkościami kusi kawiarnia Dune Café.

Rezerwacje: +48 535 545 100 | symulatory@dunebeachresort.com

Zapach chleba budzi mieszkańców.
Drzewiańska na Unii już otwarta.
Autor: Anna Zawiślak | Fotografie: Nikola Moskal

Pięćdziesiąt lat na lokalnym rynku piekarniczym to nie tylko znakomity wynik, ale
przede wszystkim ciężka praca kilku pokoleń. Piekarnia Drzewiańska to tradycyjne, rzemieślnicze podstawy i nowoczesne modele sprzedażowe. W lutym piekarnia otworzyła
kolejny punkt, tym razem w CH Vendo Park przy ulicy Holenderskiej 72. W Drzewiańskiej na Unii można nie tylko kupić chleb, ale napić się kawy i zostać na słodki deser. To
miejsce już polubili mieszkańcy Koszalina.
I
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Chciałoby się zanucić „pięćdziesiąt lat minęło jak jeden dzień…”,
ale prawda jest taka, że te pięć dekad to kawał historii i setki
tysięcy wypieczonych bochenków chleba. Piekarnię Drzewiańską w 1971 roku założył Wacław Chodkowski w Drzewianach
– stąd nazwa. Dziś piekarnię prowadzą synowa pana Wacława,
Małgorzata Chodkowska wraz z córką Alicją Zienkiewicz i synem Pawłem Chodkowskim.

I

rzewanie, wyrabianie i ręczna praca prawdziwych rzemieślników-piekarzy to gwarancja sukcesu. – Tato prowadził piekarnię
bardzo tradycyjnie. Żadnych linii produkcyjnych, półfabrykatów, tylko naturalne składniki, klasyczny piec, foremki i łopaty.
Przejmując piekarnię, nadając jej bardziej współczesnego ducha,
w technologii samego wypieku nie zmieniliśmy absolutnie nic.
Nasze chleby wypiekane są klasyczną metodą, od początku do
końca przez naszych piekarzy. To oni łączą składniki, wyrabiają,
ważą, formują i pieką. Czasem ktoś się dziwi, że nasze wypieki
nie są identyczne, ale przecież to ręczna robota, a nie produkcja
taśmowa – mówi Małgorzata Chodkowska.

Życie samo zadecydowało o kontynuacji rodzinnej tradycji. Małgorzata, z wykształcenia pedagog, związana z dziennikarstwem
i produkcją telewizyjną, zaczęła prowadzić piekarnię, kiedy teść
udał się na zasłużoną emeryturę. Na pomoc przyszły dzieci,
choć Alicja po studiach z resocjalizacji miała zupełnie inne życiowe plany. Mogło się również wydawać, że Paweł po ukończeniu
stosunków międzynarodowych w Szczecinie i filologii rosyjskiej
szybko nie wróci do rodzinnego miasta. A jednak ich wspólna
energia i świeże pomysły tchnęły drugie życie w piekarnię z tradycjami.

Klienci najczęściej kupują chleb razowy z foremki lub okrągły
oraz chleb drzewiański. Ten sam smak od dziesiątków lat przyciąga smakoszy z całego miasta i okolic. Ale piekarnia oferuje
dużo więcej. Na szczególną uwagę zasługuje chleb dla diabetyków o obniżonym indeksie glikemicznym oraz o obniżonej zawartości glutenu. Prozdrowotne właściwości ma również chleb
czystoziarnisty, sprzedawany na wagę, składający się dosłownie
z samych ziaren. Kromka takiego chleba syci i zapewnia sporą
dawkę błonnika, tak niezbędnego do pracy naszych jelit. Zupeł-

Mąka, woda, naturalny zakwas i sól – oto cały przepis na dobry
chleb według pana Wacława Chodkowskiego. Mieszanie, doj-
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nie wyjątkowy jest chleb orkiszowy cieszący się coraz większą
popularnością. Jest on wypiekany w 100 procentach z mąki orkiszowej, sprowadzanej z młynów na południu Polski. Czuć to
w smaku, strukturze i walorach prozdrowotnych.

I

metodami. To w Drzewiańskiej na pewno się nie zmieni – gwarantuje Alicja Zienkiewicz. – Dla nas bardzo ważny jest zawód
piekarza i praca ludzkich rąk. Na przestrzeni tych wszystkich
pięćdziesięciu lat spod skrzydeł Drzewiańskiej wyszło blisko
300 czeladników. Zawód piekarza wypiera nowoczesna technika, jednak my pozostajemy wierni naszym tradycjom, zależy nam
na tym, aby chleb smakował tak samo, jak piekł go nasz dziadek
i jak teraz jedzą go nasze dzieci.

Właściciele Piekarni Drzewiańskiej bacznie obserwują rynek.
Wsłuchują się w potrzeby i gusta swoich klientów, ale wychodzą również z własnymi autorskimi propozycjami. – Bazujemy na
naturalnych składnikach, od mąki po kremy do ciast. Wspólnie
z technologami opracowujemy takie produkty, które możemy
wykonać w naszych piekarniach tradycyjnymi rzemieślniczymi

22 lutego w CH Vendo Park tuż przed Tłustym Czwartkiem, piekarnia otworzyła kolejny punkt: Drzewiańska na Unii. Tym miej-
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scem w szczególności opiekują się Alicja i Paweł. Datę otwarcia
piekarni wybrali nie przypadkowo – Tłusty Czwartek to święto
piekarzy i ich najważniejszy dzień w roku. – Kiedyś w Tłusty
Czwartek nasza babcia szła do fryzjera z samego rana, a później
stawała za ladą, aby cały dzień sprzedawać smażone na bieżąco
pączki. To był nie tylko miły, słodki czwartek, ale sprawdzian dla
całej załogi – opowiada Alicja.
Drzewiańska na Unii to nie tylko typowy sklep piekarniczy. Oferta została specjalnie powiększona i rozbudowana.
Oprócz szeregu znanych i lubianych rodzajów pieczywa
i słodkich bułeczek oraz ciast deserowych i ciasteczek pojawiły się wypieki wytrawne w formie precli, croissantów,
pasztecików i zapiekanek. Zakupić tu można także tosty
i kanapki grillowane, idealne na śniadanie do pracy czy szybki lunch.
Drzewiańska na Unii to przede wszystkim wygodny lokal. Są tu
stoliki z krzesełkami i rewelacyjny ekspres do kawy. Zapach świeżo palonych ziaren i pieczywa wypełnia całe pomieszczenie.
Brzmi idealnie, prawda? Można przystanąć tu na chwilę, napić się świeżo wyciskanego soku, kawy, herbaty i skosztować
słodkich ciast, czy wracając do czasów dzieciństwa, spróbować
bloku czekoladowego. Na miejscu są też lody i desery lodowe,
a niedługo, jak tylko pozwoli pogoda, przed Drzewiańską na Unii
pojawią się stoliki.

I

Nowo powstałe CH Vendo Park wypełniło się sklepami, mieszkańcy przyległych osiedli Unii Europejskiej i Jamna mają teraz
miejsce, w którym mogą załatwić wszelkie sprawunki. CH Vendo Park docenili także mieszkańcy odleglejszych dzielnic miasta
za wygodny i przestronny parking.
Drzewiańska na Unii ma sporo planów. W przyszłości planuje
poszerzyć ofertę śniadaniowo-lunchową o kilka ciepłych propozycji. Na półkach pojawią się też nowe rodzaje pieczywa, choć jak
mówi nam pani Małgorzata Chodkowska – każdy punkt ma swoje
ulubione smaki. – Od otwarcia minęło zaledwie kilka tygodni, pilnie słuchamy naszych klientów i obserwujemy, na co decydują się
najczęściej, chcemy też ich zaskakiwać nowymi wypiekami. Drzewiańska na Unii to punkt czynny od godziny 7 do 20 w tygodniu,
w soboty zamykamy o 19. Te godziny to zarówno dobry czas na kanapkę przed pracą, lunch, zakupy w drodze do domu, ale i czas na
coś słodkiego do kawy na popołudnie czy wieczór.
Smak chleba z Drzewian zachwycił kiedyś Edwarda Gierka, a dożynkowe wypieki dziewięćdziesięciu siedmiokilowych chlebów
doprowadziły pana Wacława ze wsi pod Dobrzycą do Koszalina
na pięćdziesiąt lat. Dziś mieszkańcy nadal Drzewiańską cenią, ustawiając się w długie kolejki przed piekarniami. Wypieki oparte na
tradycyjnych recepturach i naturalnych składnikach są nie do podrobienia. Droga na skróty w tym przypadku nie opłaca się, szczególnie dla klientów ceniących sobie dobre jakościowo produkty.

Drzewiańska na Unii
CH Vendo Park, Koszalin, ulica Holenderska 72
Czynna: pn. – pt. 7.00-20.00; sob. 7.00-19.00

Szkoła, z której Kołobrzeg jest dumny
Autor: Elżbieta Puc | Fotografie: archiwum oraz R. Gauer, M. Żukowski, A. Węgłowski.

Idea utworzenia tego miejsca pojawiła się już w 1945 roku. Początkowo miało tu być
Liceum Rybackie, jednakże wówczas nie rozpoczęło ono swojej działalności. Dopiero
1 marca 1967 roku na mocy rozporządzenia ministra żeglugi zostało powołane do życia
Technikum Rybołówstwa Morskiego, które świętuje właśnie jubileusz 55-lecia.

Zorganizowanie szkoły powierzono ówczesnemu dyrektorowi Zasadniczej Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Darłowie
– Stanisławowi Szymańskiemu, a jej tymczasową siedzibą
stał się budynek byłego hotelu „Bałtyk”. W tych pomieszczeniach miały być biura, kancelaria oraz internat, natomiast
uczniowie mieli uczyć się w dwóch salach lekcyjnych Liceum
Ogólnokształcącego przy ul. Długiej (obecnie Łopuskiego).
Szkoła powstawała „w biegu”, stąd kilkuletnie prowizorki.
Ze względu na zaplanowaną liczbę przyjętych uczniów do
pierwszej klasy - 80 osób, utworzono dwa oddziały: jeden
internacki, złożony z uczniów spoza Kołobrzegu, drugi miejscowy dla absolwentów kołobrzeskich szkół podstawowych
– w każdym po 40 osób.

uczniów. Po dwóch tygodniach pracy organizacyjnej i remontowo – porządkowej internat był gotowy do zakwaterowania chłopców z różnych stron Polski. Na parterze mieściły
się biura szkoły i nieduża świetlica, na I piętrze – pokój do
nauki własnej, pokoje dla wychowawców, izolatka, magazyn
i biblioteka, na II i III piętrze – 10 pokojów czteroosobowych.
Rok szkolny uroczyście zainaugurowano bez opóźnień i zaczęto kompletować przyszłą kadrę dydaktyczną. Pierwszego września 1967 roku w niewielkiej sali w internacie
rozpoczęto pierwszy rok szkolny. Młodzież przydzielono do
poszczególnych klas i wydano jej mundury wypożyczone
z Zasadniczej Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Darłowie.
Nazajutrz chłopcy przemaszerowali w „czwórkach” z ulicy
Giełdowej do „ogólniaka”, po drodze wzbudzając nie lada
sensację. Mieszkańcy Kołobrzegu zaakceptowali istnienie
szkoły i TRM szybko zyskało powszechną sympatię.

15 sierpnia 1967 r. kierownik internatu – Krzysztof Fiodorow,
przejął budynek po hotelu i wraz z nowo przyjętymi pracownikami adaptował obiekt internatu do przyjęcia pierwszych
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100 km od Kołobrzegu

I

W roku 1968 uczniowie szkoły odbyli pierwszy rejs oraz
pierwsze praktyki na kutrach rybackich. W roku 1969 w pomieszczeniach Biblioteki Miejskiej zorganizowano stołówkę
dla uczniów TRM-u. Szkoła zyskała też nową powierzchnię użytkową w barakach po Zasadniczej Szkole Budowlanej przy ul. Kamiennej. Prace adaptacyjne trwały ponad
rok.

W roku szkolnym 1968/69 przyjęto 80 nowych uczniów. Szkoła
podwoiła swoją liczebność: powstały 4 klasy, a warunki internackie
pozostały bez zmian.
Z powodu braku miejsca w internacie, szkoła wynajęła stancje w pobliżu ul. Giełdowej, za które płaciła. Wszystkie zajęcia ogólnokształcące odbywały się nadal w LO. Doszły nowe przedmioty zawodowe.
Zgodnie z dydaktyką nauczania, należało zorganizować warsztaty
szkolne. Część zajęć odbywała się w piwnicach ówczesnego Studium Nauczycielskiego oraz w warsztatach Zasadniczej Szkoły Mechanicznej, a zajęcia z sieciarstwa – w PPiUR „Barka”.

W czerwcu 1970 roku szkoła pożegnała dyrektora Stanisława
Szymańskiego. Jego następcą został nauczyciel matematyki
Jan Dzionk. Szkoła dysponowała dwoma internatami – przy
ul. Kamiennej i ul. Giełdowej. Zatrudniono nowych nauczycieli
i wychowawców.
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„Navigare necesse est” to motto przyświecające uczniom Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu, którego mury opuściły
setki późniejszych kapitanów i oficerów marynarki. Absolwenci szkoły odnajdywali się zresztą w wielu zawodach
technicznych i nie tylko.

Rok 1971 przyniósł zmianę warunków pracy. Szkoła otrzymała
tymczasową własną lokalizację w części Szkoły Podstawowej nr 5
i prawo do korzystania w niej z sali gimnastycznej. W tymże roku
przyznano także długo oczekiwaną, obecną lokalizację szkoły przy
ul. Arciszewskiego. Znalazły się również fundusze na jej budowę
i rozpoczęto prace budowlane. Niektóre z nich w ramach czynów społecznych wykonywali uczniowie. Pierwsi absolwenci opuścili szkołę
w maju 1972 roku, a od września zmieniono profil nauczania i utworzono nowe specjalności: nawigacyjno-połowową i mechaniczną.

W 1992 roku szkoła świętowała 25-lecie i z tej okazji odbył się
pierwszy zjazd absolwentów.
Przeobrażenia gospodarcze, w tym prywatyzacja, dotknęły również
sektora morskiego. Czując nowe trendy w ekonomii i przyszłym
zatrudnieniu jej absolwentów, szkoła zmieniła autorski program nauczania w klasach nawigacyjnych. Zaprzestano kształcenia nowych
roczników dla potrzeb rybołówstwa, a nastawiono się na przyszłą
wszechstronność zawodową i zaczęto kształcić techników nawigatorów. Ponadto uruchomiono nową specjalizację: Technikum Ochrony
Środowiska, w którym po raz pierwszy rozpoczęły naukę dziewczęta.

Wrzesień 1973 roku był przełomowym dla wszystkich. Oddano do
użytku nowy internat, mogło w nim zamieszkać 288 osób. Szkoła została skoszarowana i skończyły się słynne wędrówki. Prace przy budowie trwały jednak aż do czerwca 1974 roku. W tymże roku został
oddany do użytku budynek, szkoła otrzymała sztandar, a uczniowie
złożyli pierwsze uroczyste ślubowanie.

Od roku 1993 szkoła zmienia swoją nazwę i od tej pory, aż po dzień
dzisiejszy, funkcjonuje jako Zespół Szkół Morskich. 11 października 1997 roku szkoła obchodziła 30-lecie, w tym dniu poświęcono
i wręczono szkole nowy sztandar.
31 sierpnia 2002 roku na zasłużoną emeryturę przeszedł Kazimierz
Świdnicki. Nowym dyrektorem został Lech Pieczyński, a na wicedyrektorkę powołano Jolantę Żbikowską.

W roku 1975 ze stanowiska dyrektora odszedł Jan Dzionk, a na jego
miejsce powołany został Maciej Zientala. W 1976 roku powstało Policealne Studium Radiokomunikacji Morskiej. Na wydział ten przybyło 15 słuchaczy z Wietnamu. W następnym roku przybyła druga
grupa Wietnamczyków, tym razem 18. Inną grupą obcokrajowców
uczących się w ZSM byli młodzi Nigeryjczycy.

Szkoła przechodzi kolejne przemiany. Zostają otwarte nowe kierunki
- technik spedytor, technik turystyki morskiej, technik eksploatacji
portów i terminali oraz technik logistyk. Zmieniający się rynek pracy
powoduje także zmiany w edukacji, dlatego obecnie szkołą kształci
w trzech kierunkach – mechanicznym, nawigacyjnym i logistycznym.
Od września tego roku poszerzy ofertę - pojawi się specjalizacja
„technik elektroautomatyk okrętowy”.

28 lipca 1976 roku zwodowano statek dla szkoły – trawler przetwórnię m/t „Admirał Arciszewski”. Również w tym roku szkoła reorganizuje się i zmienia nazwę na Zespół Szkół Rybołówstwa Morskiego.
W październiku 1977 roku szkoła uroczyście obchodziła jubileusz
10-lecia. W tymże roku podniesiono banderę na szkolnym statku
i pierwszych 54 uczniów wyruszyło w długi rejs na łowiska afrykańskie. Na potrzeby szkoły zakupiono pierwsze jachty MKM „Płowce”,
„Grunwald”. W 1979 roku dyrektor Maciej Zientala wraz z grupą
nauczycieli wyjechał na kontrakt do Angoli, gdzie organizował średnią szkołę morską, podobną do kołobrzeskiej placówki. Na krótko,
bo tylko do 1 września 1980 roku, jego następcą został Aleksander
Dobrowolski, a od 1 września 1980 roku do 1 września 2002 roku
funkcję dyrektora szkoły sprawował Kazimierz Świdnicki.

Dyrektor Lech Pieczyński stawia na modernizację placówki, dzięki
czemu absolwenci odnajdują się na dzisiejszym rynku pracy. Na mocy
porozumienia ze Strażą Graniczą biorą oni udział w programie szkolenia granicznego, odbywają długoterminowe praktyki morskie u zagranicznych armatorów, zdobywają doświadczenie na pokładach promów
Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, Polskiej Żeglugi Morskiej, Chipolbrok i Unity Line. Na co dzień kształcą się na nowoczesnych symulatorach map
elektronicznych, zdobywają wiedzę w pracowni symulatorów siłowni
okrętowych oraz w pracowni symulatora nawigacyjno-manewrowego.
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SZEROKI WYBÓR DODATKÓW
DO TORTÓW I CIAST

Tort weselny

barwniki, ranty cukiernicze,
masy cukrowe, ozdoby,
podkłady, toppery,
opakowania cukiernicze.

jedna z najsłodszych
i najchętniej fotografowanych
przez gości chwil przyjęcia
weselnego.

rzecz_tortowa_koszalin
/rzecz.tortowa

Rzecz Tortowa
Koszalin, ul. Sikorskiego 4A
tel. 884 32 33 44

pracowniatortowmonikarudnicka
pracownia_tortow_rudnicka

732 55 88 44

www.monikarudnicka.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Koszalinie: „Żeby pasja stała się zawodem”
Autor: Andrzej Mielcarek

Z roku na rok coraz więcej osób chcących zdobyć konkretny, potrzebny na rynku pracy
zawód wybiera studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. Spośród
33 istniejących w Polsce podobnych uczelni należy ona do grona najlepszych, bo jako
jedna z zaledwie czterech systematycznie zdobywa laur „Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości”, a wraz z nim każdorazowo dodatkowy milion złotych na nowoczesne wyposażenie. Oferuje kształcenie o charakterze praktycznym, a jej absolwenci nie mają
najmniejszych kłopotów ze znalezieniem pracy w wyuczonym zawodzie.

Wspomniany konkurs „Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości” od czterech lat organizuje Ministerstwo Nauki
i Edukacji. W każdej z poprzednich edycji koszalińska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa była laureatką.
W konkursie brane są pod uwagę trzy kryteria: poziom
zatrudnienia zawodowego absolwentów, poziom uzyskiwanego przez nich wynagrodzenia oraz brak negatywnej
opinii ze strony Polskiej Komisji Akredytacyjnej strzegącej poziomu nauczania w polskich uczelniach. Co ważne,
wszystkie dane służącej ocenie ministerstwo uzyskuje
od instytucji niezależnych, co wyklucza uznaniowość i jakąkolwiek stronniczość.

Dr Jan Kuriata, profesor PWSZ, od 10 lat rektor Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Nauka w PWSZ odbywa się w komfortowych warunkach

PWSZ w Koszalinie istnieje od 2009 roku. Od 10 lat jej rektorem
jest dr Jan Kuriata, prof. PWSZ, który mówi: – Odwiedzający nas
goście są zaskoczeni wyposażeniem uczelni. Rzeczywiście mamy
najnowszy sprzęt, który wiernie odtwarza warunki przyszłej pracy
naszych studentów i pozwala im wyćwiczyć konieczne umiejętności. Jeżeli chodzi na przykład o pielęgniarstwo, dysponujemy nowoczesnymi szpitalnymi łóżkami, wanną do mycia chorych wraz
z przenośnikiem, fantomami wiernie odtwarzającymi funkcje życiowe i reakcje człowieka oraz wszelkimi akcesoriami pielęgniarskimi. Odwzorowujemy więc z wielką wiernością realne warunki
pracy. W naszym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych, które służy nie tylko studentom pielęgniarstwa, ale również
ratownictwa medycznego i innym, mamy wyposażenie na najwyższym światowym poziomie. Nie boję się takiego stwierdzenia.

Duża część sprzętu została zakupiona dzięki wysokim notom
uzyskiwanym przez uczelnię w ministerialnym konkursie
„Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”
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Zajęcia z pielęgniarstwa. Fantomy najnowszej generacji odtwarzają
funkcjonowanie i reakcje ludzkiego organizmu.
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Kierunki kształcenia w PWSZ w Koszalinie
(bezpłatne studia dzienne)
1. Fizjoterapia (pięcioletnie studia magisterskie)
2. Bezpieczeństwo narodowe
3. Dietetyka
4. Kosmetologia
5. Pedagogika
6. Pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia, czyli licencjackie)
7. Pielęgniarstwo (studia drugiego stopnia, czyli magisterskie)
8. Ratownictwo medyczne
9. Sport. Fitness, wellness i SPA
10. Wychowanie fizyczne
Dodatkowo: administracja oraz pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna (pięcioletnie studia magisterskie) – po
uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki

Bezpieczeństwo narodowe - nowy popularny
kierunek edukacji w PWSZ

Zabiegi kosmetologiczne wykonywane są za pomocą
nowoczesnego sprzętu i profesjonalnych preparatów

dentki i studenci mają do dyspozycji kosmetyki, preparaty i sprzęt
najnowszej generacji. Na dietetyce mogą wykorzystywać drogie
specjalistyczne oprogramowanie pomagające analizować parametry zdrowia człowieka i dobierać najwłaściwszy sposób żywienia. Głównie z myślą o kierunku „wychowanie fizyczne” budujemy
halę sportową, która poprawi warunki studiowania.
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie można studiować stacjonarnie i niestacjonarnie. Uczelnia dysponuje
własnym akademikiem, przy czym każda osoba spoza Koszalina
może liczyć w nim na miejsce. Pokoje mieszczą się w dwóch standardach. W pierwszym chodzi o takie, gdzie łazienki i kuchnia są
wspólne (na korytarzu). W drugim, o standardzie podwyższonym,
pokoje mają własną łazienkę, są wyposażone w telewizor i lodówkę.

Fizjoterapia

Zgodnie z ogólnymi przepisami na stypendia naukowe może liczyć 10 proc. studentów osiągających najlepsze wyniki podczas
egzaminów. Do tego dochodzi rozbudowany system stypendiów
socjalnych dla osób z mniejszymi dochodami.

Fantomy naśladujące funkcjonowanie ludzkiego organizmu kosztują setki tysięcy złotych. Jeżeli chodzi zaś o rehabilitację i fizjoterapię, to dysponujemy urządzeniami o wysokim zaawansowaniu technicznym, których nie mają nawet specjalistyczne ośrodki
w Koszalinie. To wszystko sprawia, że nasi absolwenci opuszczają
mury uczelni uzbrojeni w odpowiedni poziom kompetencji.

– Jaki kierunek jest najbardziej popularny? – pytamy profesora
Kuriatę. - Królują pielęgniarstwo, fizjoterapia i kosmetologia. To
są trzy kluczowe kierunki tzw. okołomedyczne. Doliczyć do nich
trzeba jeszcze ratownictwo medyczne. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się bezpieczeństwo narodowe i nowy kierunek „sport, fitness, wellnes i spa”, który przygotowuje do pracy
w sanatoriach, hotelach, ośrodkach spa, ale także w siłowniach

Jak podkreśla prof. Jan Kuriata, zakupy nowoczesnego sprzętu
finansowane są w dużym stopniu z grantów będących nagrodami
we wspomnianym ministerialnym konkursie: - Kierunek kosmetologia również oferuje naukę zbliżoną do realnych warunków. Stu-
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Ratownictwo medyczne należy do kierunków dających absolwentom pewność zatrudnienia

i innych miejscach rekreacji. To jest zdecydowanie przyszłościowy kierunek w naszej części Pomorza, bo przybywa apartamentowców i hoteli wyposażonych w zaplecze fizjoterapeutyczne
i odnowy biologicznej. Warto zaznaczyć, że wielkim powodzeniem wśród studentów cieszą się niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, czyli na poziomie magisterskim.
PWSZ w Koszalinie stara się o uruchomienie dwóch nowych kierunków. Od decyzji ministerstwa zależy, czy zaoferuje pięcioletnie studia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
oraz trzyletnią administrację, kończącą się tytułem licencjata.
– Co roku analizujemy, skąd pochodzą nasi nowi studenci – relacjonuje Rektor Jan Kuriata. – Wychodzi, że jesteśmy atrakcyjni
dla osób z całego Pomorza Środkowego. Czekamy na wszystkich, którzy chcą zdobyć porządne wykształcenie zawodowe,
bo ono daje szansę na dobrą przyszłość. Było w przeszłości
wiele tak zwanych modnych kierunków, których ukończenie
po czasie okazywało się stratą czasu. My oferujemy konkretne
przygotowanie, jeśli ktoś chce zostać pielęgniarzem, ratownikiem medycznym, kosmetologiem.

Zajęcia podologiczne

Studia niestacjonarne w PWSZ w Koszalinie:
1. Bezpieczeństwo narodowe
2. Pedagogika
3. Sport. Fitness, welness i SPA
4. Wychowanie fizyczne

Większość nauczycieli akademickich w PWSZ legitymuje się
stopniem naukowym doktora, doktora habilitowanego, jest
również kilku profesorów. Kadra przygotowania zawodowego
to dobrze przygotowani praktycy. Część zajęć praktycznych odbywa się w hospicjach, szkołach, szpitalach. Praktyki odbywały
się nawet w okresie nasilonej pandemii koronawirusa.

5. Pielęgniarstwo – studia pomostowe
6. Pielęgniarstwo (studia drugiego stopnia, magisterskie)
7. Administracja - po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki
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Baśń sceniczna „Za króla Ćwieczka”:
ręce same składały się do braw
Fotografie: Tomasz Majewski

Oto relacja z przedstawienia (ze sceny i zza kulis), które miało premierę 3 kwietnia br.
na estradzie Centrum Kultury w Koszalinie. Spektakl wyreżyserowała Ewa Turowska,
a wystąpiło w nim 50 aktorów-amatorów – w większości przedsiębiorców zrzeszonych
w koszalińskim oddziale Północnej Izby Gospodarczej oraz podopiecznych Akademii
Artystycznej Turowskich.
Pierwotnie premierę zaplanowano na listopad ubiegłego roku. Niestety, nasilenie pandemii i związane z nim obostrzenia sanitarne
pokrzyżowały te zamiary, ale nie zniweczyły efektów wielu tygodni prób. Ostatecznie premiera i kolejne przedstawienia „Za króla
Ćwieczka” zostały pokazane w pierwszych dniach kwietnia br.

ciusia Grzybowskiego oraz dalszy rozwój młodych talentów
należących do Akademii Artystycznej Turowskich w Koszalinie.
Pełne rozmachu i znakomitej muzyki widowisko „Za króla
Ćwieczka” pokazano po raz pierwszy w obozie jenieckim w Woldenbergu. Poza autorem piosenek i dialogów, kompozytorem
i pisarzem Władysławem Turowskim, w przedsięwzięciu wzięły udział aktorskie sławy, a wśród nich m.in. Kazimierz Rudzki,
wówczas również więzień obozu.

Całe przedsięwzięcie miało szczytny, charytatywny cel. Pieniądze pozyskane z cegiełek (zastępujących bilety wstępu) wsparły
podopiecznego Fundacji Pokoloruj Świat, ciężko chorego Ma-
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Oflag Woldenberg (dzisiejszy Dobiegniew) należał do stosunkowo
łagodnych – jeśli chodzi o warunki pobytu – miejsc izolacji polskich
oficerów, żołnierzy Września 1939 roku. Jeńcom wolno było realizować pasje, uczyć się nawzajem, wystawiać przedstawienia. Mało
tego, prowadzili oni nawet własny cyrk!
Spektakl – pełen humoru, ale i tęsknoty za dawnym, dostatnim życiem – wystawiony był pierwotnie jako teatr kukiełkowy. Fragmenty koszalińskiego przedstawienia pojawiły się w filmie „Władysław
Turowski. Życie już takie jest” wyprodukowanym przez Akademię
Artystyczną Turowskich i Fundację Ogród i Warsztat.
Władysław Turowski urodził się w wielkopolskim Kępnie. Miał
wykształcenie muzyczne, został dyrygentem i kompozytorem.
W 1945 roku w ramach akcji przesiedleńczej trafił do Koszalina,
gdzie podjął pracę w tworzonym oddziale Polskiego Radia. Jest autorem słów i kompozytorem muzyki do hymnów Kępna („Piosenka
jubileuszowa”) i Koszalina („Pieśń o Ziemi Koszalińskiej”). W Kępnie
jest patronem ulicy, w Koszalinie – ulicy i parku.
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Twórcy spektaklu:
Reżyseria: Ewa Turowska
Choreografia: Attabeira German de
Turowski, Bernadetta Durbacz
Aranżacja muzyczna:
Maciej Osada-Sobczyński
Role główne: Król – Adam Szałek,
Wanda – Michalina Radiun /Julia
Monkiewicz, Maciuś – Tymoteusz Mzyk /
Szymon Stasiak, Smok – Kuba Grabski,
Kot Czaruś – Rafał Wołyniak, Szambelan
– Radosław Czerwiński, Prządka –
Małgorzata Chodkowska.
Rycerze: Drzazga – Joanna Urban,
Pasibrzuch – Michał Próchnicki,
Moczymorda – Maja Ignasiak,
Krzyżak – Grzegorz Kruk.
Kucharze: Patyk – Grzegorz Mynio,
pozostali – Magdalena Pelc,
Wiktoria Glomb, Martyna Serocka,
Julia Monkiewicz, Polina Boldryeva.
Krasnale: Koszałek – Katarzyna Glomb,
Opałek – Anna Łagodzicz-Pilarska,
Śmiałek – Mikołaj Bihun/Szymon
Stasiak; pozostali: Basia Michalska,
Martyna Kędzierska, Pola Paszkiewicz,
Urszula Zielińska, Wiktoria Glomb, Zuzia
Monkiewicz, Laura Paszkiewicz, Antek
Pilarski, Zosia Nowak, Polina Bildryeva.
Akrobatki: Ola Kleczkowska,
Maja Malinowska, Wiktoria Nowik.
Damy dworu: Beata Barów,
Benita Wernic, Jolanta Lebiedź,
Aneta Balwierz-Michalska,
Halina Kozak, Ewa Konfisz,
Marta Żebrowska, Magdalena
Borzyszkowska, Elżbieta Żbikowska,
Anna Kamińska.
Dworzanie: Szymon Stasiak, Dariusz
Jegier, Marek Jeleń, Bartłomiej Lisaj,
Mirosław Malina, Łukasz Prorok.
Oświetlenie: Dudek Technika
Estradowa
Nagłośnienie: Jarosław Wilczek,
Marek Karoń
Prezentacje multimedialne:
Marcin Świerczyński
Inspicjentki: Małgorzata Mackiw,
Dorota Majewska
Prowadzenie, inspicjent, sufler:
Sylwia Purta
Koordynatorki przedsięwzięcia:
Joanna Urban, Katarzyna Glomb,
Małgorzata Chodkowska
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Medycyna regeneracyjna,
czyli zabiegi małoinwazyjne
Czy skórę można odmłodzić tak, aby wyglądała naturalnie? Tak, jeśli tylko zastosuje się zabiegi, z których
słynie medycyna regeneracyjna. Stanowią one coraz chętniej wybierane metody odmładzania skóry
twarzy, nie tylko ze względu na dobre i naturalne efekty, ale i z uwagi na bezpieczeństwo.
Zabiegi te zarówno odmładzają, jak
i opóźniają proces starzenia. Zdolność do
naturalnej odbudowy tkanek cyklicznie
się zmniejsza. Dlatego warto działać już
od 25. roku życia, kiedy nasza skóra zaczyna się starzeć. Profilaktyka anti-aging
może skutkować znacznie lepszym stanem skóry w przyszłości, ale zabiegi te są
wskazane dla osób w każdym wieku.

- Swoim pacjentom polecam również zabieg JALUPRO Super Hydro, będący unikalną formułą zawierającą wysokie stężenie dwóch molekuł kwasu hialuronowego,
kompleks 7 aminokwasów oraz 3 peptydy,
które wzmacniają więzadła twarzy, regenerują i poprawiają strukturę poduszek
tłuszczowych, przywracając młody wygląd
twarzy – dodaje.

Regeneracyjna medycyna
estetyczna

Kolejnym tego typu zabiegiem jest Nucleofill. Ta metoda biostymulacji skóry zawiera
polinukleotydy, które pobudzają skórę do
odbudowy w trzech kierunkach: stymulują proces wytwarzania kolagenu typu I
i elastyny, co powoduje zagęszczenie skóry
i jej uniesienie, działają antyoksydacyjnie
i nawilżająco. Natomiast podawany drogą
iniekcji atelokolagen Linerase stymuluje
produkcję nowych fibroblastów, odmładzając skórę. Jak przystało na produkt odbudowujący skórę nowej generacji, jest to
preparat bioaktywny, który nie wywołuje

Zabiegi regeneracyjne dają znakomite
efekty, dlatego opanowały kliniki medycyny estetycznej na całym świecie.
Przeznaczone są dla osób, które chcą poprawić wygląd swojej skóry, uzyskując jak
najbardziej naturalne efekty
— Medycyna regeneracyjna wykorzystuje
naturalne mechanizmy odtwarzania tka- dr n. zdr. Elżbieta Młyńska-Krajewska
nek. Procesy regeneracyjne stymulowane są w sposób małoinwazyjny i bez sztucznych substancji. W ich
przypadku ryzyko pojawienia się reakcji alergicznych zostało
praktycznie obniżone do zera. Co istotne, odmłodzenie jest tutaj
efektem pośrednim, wynikającym przede wszystkim z poprawy
jakości skóry — tłumaczy dr Elżbieta Młyńska-Krajewska.
Hity medycyny regeneracyjnej
Jednym z najbardziej wszechstronnych i najchętniej wybieranych
zabiegów regeneracyjnych jest mezoterapia igłowa, polegająca
na iniekcyjnym podawaniu koktajlu substancji aktywnych w głąb
skóry. Efektem jest dogłębne nawilżenie skóry, choć nie mniej
ważna jest tu stymulacja fibroblastów do produkcji nowego kolagenu i elastyny. Za pomocą odpowiedniego preparatu, dobranego przez specjalistę, osiąga się natychmiastowy efekt wypoczętej
skóry, jej rewitalizację, a także wygładzenie zmarszczek, redukcję
fotouszkodzeń czy blizn potrądzikowych.
Jednym z takich zabiegów jest Sunekos®. Połączenie kwasu hialuronowego i opatentowanej sekwencji 6 aminokwasów, które
stymuluje regenerację macierzy pozakomórkowej, a konkretniej
– wytwarzanie elastyny oraz kolagenu. – Zabieg działa wielokierunkowo, jednocześnie nawilża, wygładza zmarszczki i zapewnia
efekty wolumetryczne. Sunekos® sprawdza się w rewitalizacji
nie tylko twarzy, ale i szyi, dekoltu, dłoni, ramion, skóry pod kolanami czy ud. Preparat jest na tyle delikatny, że można go wykorzystać nawet do redukcji cieni pod oczami – mówi dr Młyńska
-Krajewska.

reakcji alergicznych.

Komórki macierzyste i osocze bogatopłytkowe
Dużą popularnością w medycynie regeneracyjnej cieszy się metoda komórek macierzystych – CGF, innowacyjna terapia, wykorzystująca komórki macierzyste pacjenta oraz czynniki wzrostu
pozyskiwane z krwi. Jedne jak i drugie synergicznie tworzą i regenerują komórki skóry. Fenomenem komórek macierzystych
jest niebywała zdolność adaptacji do dowolnych komórek, wśród
których się znajdują, a czynniki wzrostu pobudzają proces odnowy i rewitalizacji. Mechanizm działania jest zatem naturalny, całkowicie bezpieczny, bez ryzyka alergii czy powikłań.
- Inną metodą jest stosowanie osocza bogatopłytkowego. Krew
pobrana od pacjenta zostaje umieszczona w wirówce celem
wyizolowania osocza z płytkami krwi. Uzyskany produkt wstrzykuje się pacjentowi jak w klasycznej mezoterapii. Płytki krwi
zawarte w osoczu bogatopłytkowym produkują specyficzne
czynniki wzrostu, które pobudzają procesy regeneracji tkanek,
wspomagają procesy tworzenia nowych naczyń krwionośnych,
aktywują komórki macierzyste, pobudzają fibroblasty do tworzenia kolagenu. Skóra staje się gładsza i bardziej elastyczna – tłumaczy dr Młyńska-Krajewska.
Wachlarz zabiegów medycyny regeneracyjnej jest obszerny,
z możliwością dedykowania ze względu na wiek i oczekiwania
pacjenta.

Kołobrzeg ul. Fredry 15 A 
tel.: 94 353 81 65
Rzęskowo k.Gryfic ul. Topolowa 1
tel.: 787 503 008

/ chirurgiaplastycznakrajewski
/ klinikikrajewscy
www.chirurgiaplastycznakrajewski.pl

Rejestracja
telefoniczna:
94 314 00 03
602 776 267

GABINETY
SPECJALISTYCZNE
PRACOWNIA USG
- DOPPLER
- JAMA BRZUSZNA
- TARCZYCA
- SZYJA
- WĘZŁY CHŁONNE
- PŁUCA

ECHO SERCA
HOLTER EKG
HOLTER CIŚNIENIOWY
TESTY SKÓRNE I PŁATKOWE
SPIROMETRIA

PEDIATRA PULMONOLOG Grażyna Stanisławska
PEDIATRA ALERGOLOG Aleksandra Nogalska
CHIRURG DZIECIĘCY Jerzy Niesłuchowski
INTERNISTA PULMONOLOG Lidia Sławińska
KARDIOLOG Agata Pawelska-Buczeń
KARDIOLOG Krzysztof Jarząbek

NEUROCHIRURG Michał Tarnowski
ORTOPEDA Piotr Kaczkowski
ORTOPEDA Krzysztof Buczeń
ORTOPEDA (również dziecięcy) Michał Walczak
NEUROLOG Adriana Ziemiańska-Gadomska
LARYNGOLOG Edward Bauer
LEKARZ REHABILITACJI MEDYCZNEJDorota Hornung

RADIOLOG Marta Jamróz
RADIOLOG Hubert Sekular
RADIOLOG Katarzyna Stanisławska
RADIOLOG Bartłomiej Rękawiecki
RADIOLOG Marcin Kiszka
RADIOLOG Justyna Pietroń
Zapraszamy na konsultacje
ORTOPEDY (również dziecięcego) - lek. med. Michała Walczaka
Jest rezydentem ortopedii i traumatologii narządu ruchu
oraz asystentem w Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

RADIOLOGA - Dr n. med. Katarzyny Stanisławskiej
Konsultacje z zakresu neuroradiologii zabiegowej, w szczególności:
tętniaki mózgu i naczyniaki mózgu. Katedra Radiologii Ogólnej
i Zabiegowej Katedra Neurochirurgii i Neurotraumatologii Uniwersytet
Medyczny w Poznaniu

Stan-Med Rejestracja: 94 314-00-03, 602-776-267, Koszalin ul. Staszica 8a, www.stanmed.pl
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Jak zapanować
nad samooceną?
Autor: Sylwia Hille-Jarząbek

Badacze od dawna próbują ustalić, dlaczego jedni ludzie postrzegają swoją samoocenę jako wysoką, a inni jako niską. Co powoduje, że z pozoru podobnie ukształtowane osoby, z podobnym
wykształceniem, z podobną historią rodzinną, z podobnym doświadczeniem życiowym i zawodowym, postrzegają siebie skrajnie różnie w kontekście samooceny. Możemy na nią spojrzeć na
dwa sposoby: jak oceniamy siebie w danych życiowych sytuacjach i jak nasza samoocena zmienia się w czasie pod wpływem różnych wydarzeń z naszym życiu.
Jedno jest pewne: każdy z nas ma jakąś samoocenę. Choć mówimy
o samoocenie wysokiej albo niskiej, należy podkreślić, że niska samoocena jest nadal samooceną pozytywną.
Jako ludzie zawsze postrzegamy siebie w kontekście sprawczości,
a innych w kontekście moralności, co też powoduje, że pomimo niskiej
samooceny nadal oceniamy swoją osobę pozytywnie.
Prezentując w gabinecie terapeutycznym swoją sytuację oraz problem niskiej samooceny, zawsze przedstawiamy kontekst wydarzeń
negatywnych, które spowodowały jej zaniżenie. Mówimy: „Starałem
się, a jednak straciłem pracę” albo „Zostałam porzucona, chociaż byłam dobrą żoną”.
Podświadomie konstruujemy naszą wypowiedź w taki sposób, ażeby
ochronić nasze wewnętrzne Ja (self). Ma to związek ze zjawiskiem autoweryfikacji rozumianej jako zachowanie spójności pomiędzy tym co
o sobie myślę, a tym co mogę o sobie myśleć w związku z nowymi informacjami na swój temat. Przy czym należy zaznaczyć, że wybieramy
na swój temat te informacje pozytywne i negatywne, na które mamy
wpływ. W sytuacji, kiedy nie mamy kontroli nad negatywnymi informacjami na swój temat, będziemy je odrzucać, celem ochrony swojej
samooceny.
Wydawać by się mogło, że po uzyskaniu negatywnych informacji
na swój temat uruchomimy działania zaradcze, mające na celu realną zmianę, czy też naprawę negatywnej informacji na własny temat.
Jednak tak się nie dzieje. Wolimy chronić nawet fałszywie pozytywny
obraz swojej osoby niż podejmować pracę nad zmianą negatywnego
obrazu, który mógłby zaburzyć nasze postrzeganie samego siebie.
Taki proces nazywamy właśnie autoweryfikacją.

Autorka jest terapeutką pracującą w nurcie Terapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, studentką ostatniego
roku psychologii Uniwersytetu SWPS. Prowadzi w Koszalinie
gabinet terapeutyczny. Kontakt pod nr tel. 798 666 497 lub
e-mail sylwia.hillejarzabek@gmail.com

Innym ciekawym zjawiskiem jest autowaloryzacja. Poszukujemy korzystnych dla nas informacji na swój temat porównując się do innych,
interpretując wydarzenia w sposób pokazujący nas w korzystnym
świetle, stając się bohaterami swoich własnych opowieści.

Niemniej jednak pacjentami gabinetów psychoterapeutycznych najczęściej są osoby z niską samooceną, czy też samooceną zaniżoną.
Uwięzieni w pułapce negatywnych przekonań na swój temat bardzo
często latami obracają się wkoło niczym chomik w kołowrotku. Po
latach niskiej samooceny są już tak zmęczeni, że podjęcie walki o samodzielne przerwanie błędnego koła niskiej samooceny wydaje się
niemożliwe.

Pojawia się pytanie czy wysoka samoocena jest zawsze dobra, a niska
samoocena jest zawsze zła? Nie. Należy zaznaczyć, że obydwa rodzaje samooceny przynoszą korzyści i straty. Wydawać by się mogło, że
ludzie z wysoką samooceną są w korzystniejszej sytuacji, są „skazani na
sukces”. I tak, i nie. Na pewno wysoka samoocena pomaga w szybszym
wdrażaniu swoich pomysłów, planów; osoby z wysoką samooceną charakteryzują się też wyższą wiarą w siebie. Nie, ponieważ wysoką samoocena może też utrudniać procesy autonaprawcze. Trudno naprawić
coś co, w naszym mniemaniu jest doskonałe, prawda?

Sporo pacjentów zgłasza się również do gabinetów psychiatrycznych,
gdyż permanentnie niska samoocena zamienia się często w depresję.
Jak zatem można mówić o korzyściach z niskiej samooceny?
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Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży
Centrum Medycyny Pracy
Psychoterapeuci rozważając temat niskiej samooceny bardzo często zadają sobie pytanie, co daje niska samoocena, a co odbiera, oceniając w ten
sposób nastawienie pacjenta do wdrażania zmian w jego życiu. Przykładem korzyści może być chronienie osób z niską samooceną przez najbliższych - np. nie zwracamy jej uwagi, bo wiemy, że będzie zaraz płakać.
Co możemy zatem zrobić, ażeby poprawić naszą samoocenę? Czy to jest
w ogóle możliwe? Oczywiście. Przede wszystkim należy uznać, że niska
samoocena nie bierze się znikąd. Jest to pewien proces, często rozwijający się już od dzieciństwa, będący sumą naszych doświadczeń. Wszystkie
wydarzenia, relacje, warunki życiowe, zawierane przyjaźnie, środowisko,
w którym się wychowaliśmy, to czego doświadczaliśmy przekłada się na
sposób, w jaki nasza samoocena się ukształtowała. Nasze doświadczenia
związane z krytycyzmem, karaniem, brakiem chwalenia, brakiem zainteresowania, ciepła czy też doświadczenia związane z odrzuceniem przekładają się na ocenę własnej wartości konstruując, tak zwaną kwestią
kluczową, czyli to co my myślimy na swój temat.
I tak pomimo zdobywanych w życiu kolejnych szczebli kariery, budowaniu własnej rodziny, gdzieś tam z tyłu głowy kołatać nam się będzie myśl:
jestem nie dość dobry, jestem głupi, jestem bezwartościowy. Choć nie
myślimy o sobie tak cały czas, to kluczowe kwestie na swój temat budują
naszą strategię działania oraz pakiet życiowych zasad, którymi będziemy
się w życiu kierować, ale pod którymi zawsze będzie kryć się lęk. „Muszę
być lepsza niż inni, inaczej nikt się ze mną nie będzie liczyć. Jak będę mówić co myślę, ludzie nie będą mnie akceptować” itd. Stajemy się mistrzami
przewidywania zdarzeń pełnych lęku.

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

Kiedy już zdamy sobie sprawę, że temat niskiej samooceny nas dotyczy,
to jest ten moment, kiedy możemy zacząć wprowadzać zmiany. Od czego
zacząć? Zapraszam do ćwiczenia.

Badania sanitarno-epidemiologiczne
Porady z zakresu medycyny pracy
Szczepienia ochronne

1. Określ kluczową kwestię, która wpływa na to, jak siebie oceniasz („np.
jestem gorsza od innych”, „jestem nadwrażliwy”).
2. Zbuduj bazę swoich zasobów. Wypisz na kartce wszystko to, co umiesz,
co potrafisz, w czym jesteś dobry. Każdą nawet najdrobniejszą rzecz. Najważniejsze - zacznij pisać, listę możesz poszerzać, kiedy tylko przyjdzie ci
coś do głowy.

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

3. Obserwuj siebie, we wszystkich sytuacjach, kiedy wyzwoliła się w tobie kluczowa kwestia. Zapisz te sytuacje, a potem opisz, jakie emocje ci
towarzyszyły. Co czułeś/czułaś?
4. Określ jakie samokrytyczne myśli pojawiły się w tym momencie – na przykład „nigdy nic nie osiągnę”, „inni są po prostu lepsi”. Zastanów się, jak twoje
samokrytyczne myśli wpłynęły na twojej zachowanie w opisanej sytuacji.

KOLONOSKOPIA
GASTROSKOPIA
REKTOSKOPIA

5. Zbuduj bazę alternatywnych myśli, które pokażą, że to co pomyślałeś
w opisanej powyżej sytuacji na swój temat nie jest prawdą.
6. Recepta – stwórz plan działania. Zastanów się, jak się czujesz teraz, gdy
znalazłeś alternatywne myśli. Przeanalizuj, które z tych myśli cię wspierają i motywują do działania, a które dają tobie poczucie sprawczości. Co
możesz zrobić w przyszłości, ażeby skorzystać z tego doświadczenia.

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

Proszę pamiętaj też Czytelniku, że praca nad samooceną wymaga zmian
i potrzebuje czasu. Daj sobie ten czas. Nie spiesz się, nie ponaglaj. Może
potrzebny jest ci tylko tydzień, być może miesiąc, a może potrzebujesz
roku. Wszak pracowałeś na swoją samoocenę przez całe życie. Zmiana to
proces, a jej czas jest kwestią indywidualną. Zawsze możesz też zwrócić
się o pomoc do specjalisty. Pamiętaj, ty decydujesz.

reklama

Dla zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat pracy nad samooceną polecam książkę Melanie J.V Fennell „Przezwyciężanie niskiego
poczucia własnej wartości”.

Koszalin ul. Okulickiego 24a
tel. 94 340 70 83, kom. 602 661 651,
698 077 284, 698 077 285
clinika@przychodnia-clinica.pl
www.przychodnia-clinika.pl
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Praktyczny idealista Wiesław Koluch,
twórca stylu walki i stylu życia
Autor: Marek Zagalewski | Fotografie: archiwum Wiesława Kolucha

Indonezyjczycy i Mongołowie, którzy już go znają, dobrze wymawiają nazwisko Wiesława
Kolucha i nazwę jego sztuki walki – koluchstyl. Dla nowicjuszy zachodnich to koluchstajl,
dla rosyjskojęzycznych kolusz, a polscy zawodnicy mówią po prostu, że „jadą na kolucha”.
Różność nie dziwi: stworzony przez dawnego podopiecznego Mariana Tałaja koluchstyl
łączy miliony ludzi w 65 krajach. Sławi Polskę i jest czysty, dlatego Wiesław Koluch, mimo
wizyt Arabów z Dubaju, nie sprzedał im stylu.
100 technik i 3 palce

Są dwie odmiany: sportowa – w parterze na macie, i bojowa – samoobrona z wykorzystaniem kija czy noża. Pierwsza
wersja, znacznie bardziej popularna, to jedyna polska sportowa sztuka walki.

Koluchstyl integruje zawodników judo, zapasów, ju-jitsu,
sumo, sambo, mma, graplingu, bjj, karate, taekwondo. Mają
okazję poszerzać kontakty, doświadczenia i horyzonty. Stosują 100 technik, z czego 20 jest autorstwa pana Wiesława,
a 80 pochodzi z pozostałych stylów. Ale wszystkie bezpieczne. Weźmy dźwignię na palce ręki: uchwyt minimum za
trzy. – Jeden czy dwa łatwo wyrwać. A zawodnicy do 16 lat
w ogóle nie mogą stosować dźwigni i duszeń – nie mają jeszcze wyczucia, kiedy odpuścić – wyjaśnia mistrz.

W białych skarpetkach
Walczy się w małym kole. Bez ciosów i rzutów, wyłącznie
w parterze, przez co styl uchodzi za najmniej kontuzjogenny.
O zwycięstwie decyduje przerolowanie rywala, wyniesienie
za koło, unieruchomienie na 10 sekund lub jego poddanie
się jeśli nic z tego nie zajdzie, zdecydują sędziowie. Ubiór to
koszulka, spodnie od judo lub karate i pas sztuk walki, a z racji
higieny - również białe skarpety. Czy beżowe nie byłyby dość
higieniczne? Przeciwgrzybiczo by były, ale na białych od razu
widać brud, więc częściej są zmieniane.

Idź z Bogiem, człowieku
Nie chodzi o to, żeby komuś dołożyć – ta zasada koluchstylu
dotyczy też sfery prywatnej. – Szedłem ze znajomym, gdy

I

94

I

I

ludzie

I

W 2023 roku Koszalin mocno zaznaczy się na mapie koluchstylu, bowiem odbędą się tu mistrzostwa Polski. – Zajmą
się tym Czarek Wojniusz, mój przedstawiciel na Koszalin, od początku w kluchstylu, i Jacek Ponurko – zaprasza
Wiesław Koluch. – Oczywiście w hali Gwardii, której pozostaję wierny.

na ulicy popchnął mnie jakiś podpity – opowiada Wiesław Koluch.
– Kolega już gościa chwycił, ale go powściągnąłem, a tamtego pożegnałem: „wybacz, idź z Bogiem”. Zdarza mi się poza matą stanąć,
ale w 99,9 proc. w obronie. Jeżeli przy nocnym lokalu jacyś skaczą
po leżącym, muszę ich rozpędzić.
Skąd pieniądze?
Na początku Wiesław dopłacał z zarobków. Nadal to czyni, lecz
największymi sponsorami są obecnie firmy, w których jest doradcą
– Krex i Energo; dochodzą dotacje podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego (Wiesiek przeniósł się z Koszalina do Białegostoku).
W takich krajach jak Gruzja, Mongolia, Litwa czy Indonezja koluchstyl wspierają ministerstwa sportu.
Na straży czystej duszy
Koluchstyl na igrzyskach – ta perspektywa średnio pociąga twórcę
stylu: – Warunkiem jest pięć mistrzostw świata w danej dyscyplinie,
mieliśmy trzy, czwarte w Ułan Bator wciąż są przekładane z powodu
pandemii. Ale nie dążę do olimpizmu na siłę. Gdzie wchodzą w grę
takie instytucje jak FIFA czy tutaj MKOl, pojawiają się boczne pieniądze, układy, korupcja i w efekcie profanacja. A chodzi o czystą
rywalizację. Wyszkoliłem ponad 2.000 samych instruktorów, ci zaś
miliony zawodników. To już idzie własnymi torami, ale czuwam nad
czystością zasad. I nie chcę, żeby korporacje odebrały nam duszę.

W 2014 r. powstała Światowa Organizacja Koluchstylu, której
przewodzi Wiesław Koluch, a honorowym prezydentem jest gigant
zapasów, Ukrainiec Aleksandr Miedwied’, trzykrotny mistrz olimpijski i siedmiokrotny świata. – W Polsce, kto się interesuje sportami walki, wie o nas, ale bardziej jestem rozpoznawalny za granicą
– przyznaje pan Wiesław. Poznała go nawet sklepowa w Dżakarcie:
„moja siostra uczy się w pańskiej akademii, dziękuję!”.

Swego nie znamy

Skąd ten fenomen?

W 2005 r. na kongresie sumo w Japonii Wiesław Koluch dostrzegł:
swoje sporty walki mają Japończycy, Koreańczycy, Francuzi, Brazylijczycy, a my nic, tak odważni i bojowi. I stworzył koluchstyl. Po
pierwszych mistrzostwach Polski w 2009 walki Wiesława przeszły na inne kontynenty. Mongołowie są piekielnie mocni fizycznie, koluchstyl ma tam wsparcie prezydenta. Ale to w Indonezji są
trzy Akademie Koluchstylu i sport ten jest w programie nauczania
szkół, a odmianę bojową ćwiczą służby na Borneo.

To dyscyplina atrakcyjna dla młodzieży, lecz bezpieczna. Nie wymaga nakładów technicznych i na sprzęt osobisty. Jednak było coś
jeszcze. – Jigoro Kano, wychodząc od ju-jitsu, stworzył judo mając
22 lata. Ja miałem łatwiej – porównuje Wiesław Koluch. – Byłem
już 42-letnim psychologiem i doświadczonym w świecie biznesmenem, szanowanym zawodnikiem, trenerem i działaczem, miałem
kontakty i znajomości. To mi pozwoliło przystąpić z planem, rozmyślnie. Dobierałem szlachetnych, kreatywnych pasjonatów.
Arabowie z kwitkiem
Do Wiesława Kolucha przybywali emisariusze z kilku krajów, ale
już trzy razy z Dubaju (Emiraty Arabskie). Koluchstyl jest rozwojowy i byłby dla szejków prestiżowy, oczywiście zmieniliby nazwę.
Za prawa do stylu proponowali najwięcej. Niektórzy znajomi dziwili się: „no wiesz, tyle forsy, coś nowego byś stworzył”. – Jestem
patriotą – tłumaczy Wiesław Koluch. – Poza tym nie sprzedaje się
dziecka.
Tałaj stanął mu na drodze
Medalista olimpijski w judo Marian Tałaj jako pierwszy otrzymał
honorowo 3 dany w koluchstylu. Za co, skoro nie uprawia? – Bo
stanął na mojej drodze – wyjaśnia Wiesław, który trenował pod
okiem koszalińskiego mistrza w latach 1981-87. – Dla mnie jest jak
starszy brat. Miałem 14 lat, gdy przyprowadził mnie do niego tato.
„Lichy jakiś”, ocenił ojciec rozmiary trenera. „Tato, tu chodzi o technikę”, przekonałem ojca. Dzięki Marianowi wiem, jak się zachować
w parterze, na czym oparłem formułę koluchstylu. No i jest to bardzo szlachetny człowiek.
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Marian Tałaj o Wiesławie Koluchu
– Mimo siedemdziesiątki wciąż należę
do trenerów czynnie uczestniczących
w zajęciach, demonstruję. Wtedy tym
bardziej, więc bywało, że rzuciłem Wieśkiem
o matę; był trochę lżejszy niż teraz, ale
w końcu mam wśród wychowanków trzech
mistrzów Polski w wadze ciężkiej. Słuchał
się. Muszę przypomnieć, że na młodzieżowej
spartakiadzie w Poznaniu wygrał z Rafałem
Kubackim (znanym poza medalami
olimpijskimi jako Ursus z „Quo vadis” –
dop. aut.). Miło, gdy w życiu wiedzie się
zawodnikom, których prowadziłem. Wiesiek
jeszcze nie wie, ale 24 kwietnia znowu się
spotkamy, bo jadę z moimi judokami na
spartakiadę do Białegostoku.

Domek na jajkach
Podlasie, Kaniuki nad Narwią, według spisu 139 kobiet i 137 mężczyzn w 40 domach. Sami prawosławni. Od ornamentów chałup
odbija stylizowany dworek z kręgami feng-shui – to letni dom
Koluchów. Do zaprawy na podłogi gospodarz dodał jaja, bo znoszą promieniowanie. Na wierzchu terakota o szczególnej nazwie
Tybet – to właśnie medytując w tybetańskiej jaskini na wysokości
5.200 m n.p.m. już pierwszej nocy Wiesław usłyszał wewnętrzny
głos: „po co przyjechałeś tutaj, cała prawda leży w tobie”; wtedy
zaczęło w nim kiełkować, a konkretny pomysł na koluchstyl skrystalizował się wkrótce na wspomnianym kongresie sumo w Japonii.

Nagradza szlachetnych

Obok dworku piramida

Wiesław Koluch jest pomysłodawcą, projektantem i z żoną Kasią
fundatorem medalu Serce Ziemi dla pomagających innym i planecie.
Medal nadaje międzynarodowa kapituła co dwa lata w liczbie 7 – to
odniesienie do aż 7 dni pracy w tygodniu ludzi niosących pomoc.
Wśród laureatów Jurek Owsiak, Philip Bam z Kapsztadu – współpracownik Nelsona Mandeli i ONZ, znany z troski o pojednanie i niewidomych, oraz Ewa Błaszczyk, której fundacja Akogo stworzyła
program budzenia dzieci ze śpiączki i zbudowała Klinikę Budzik.

Ma 7,6 m wysokości, 12 x 12. Dół to beton i 12 kamieni na rogach,
góra drewniana, w środku krzesła i huśtawka. Obiekt wytwarza
pole energetyczne. 45 minut przebywania obok wystarczy, by
odreagować stresujący dzień. Seanse wewnątrz są silniejsze, na
początek do 20 minut. Zdarza się bowiem, że ktoś wychodzi jak
po paru napojach energetyzujących albo odwrotnie, słaniając się.
Przyjeżdżają głównie znajomi, żeby się wyciszyć, czasem z wodą,
by ją doenergetyzować. Właściciel rzadko wchodzi: – Już wystarcza mi, że na nią patrzę.

Idź srebro do złota

Polak i katolik, a dobry

Wszechstronny Wiesław Koluch zaprojektował 2 zegarki: Prezydencki (w białym złocie, pasek z aligatora) i Królewski (żółte złoto,
bransoleta). Mechanizmy ze Szwajcarii, ale koperty i montaż to
ręczna robota naszych mistrzów. Serie – 12 rocznie plus jeden na
rozwój koluchstylu. Są na indywidualne zamówienie, kupują biznesmeni i kolekcjonerzy; ceny – 65 i 109 tys. zł. W srebrze zaś są
koluchcoiny – monety z orłem i biało-czerwoną wstęgą na awersie,
na pamiątkę dla działaczy i sponsorów, część na sprzedaż.

„Dobry człowiek – jakby nasz”, mówią prawosławni o katoliku Koluchu w Kaniukach. Przypomina mu to rozpad Związku Radzieckiego, gdy jako biznesmen poprzez warszawską firmę polonijną
załatwił upadającej ukraińskiej fabryce czekolady ziarno kakaowe
z Wybrzeża Kości Słoniowej i Gujany Francuskiej, a potem nawet
eksportowe kontrakty z Kanadą. „On Polak, ale bardzo dobry człowiek”, uznali Ukraińcy.

Wiesław Koluch (55 lat, 189 cm, 129 kg),
wychowanek Mariana Tałaja. Z czasem do judo dorzucił
ju-jitsu i osiągnął 9 danów na 10 możliwych. Polski
prekursor sumo, europejski medalista w kat. ciężkiej
i open, potem trener – jego podopieczny Robert Paczków
został mistrzem świata; sędzia międzynarodowy
i wiceprezes Polskiego Związku Sumo. Twórca systemów
walki sportowej i bojowej koluchstyl (9 dan), prezes
Światowej Organizacji Koluchstylu i nauczyciel
instruktorów na seminariach na całym świecie.
Wiceprezes Światowej Organizacji Sztuk Walki.
Kierowca mechanik, ekonomista, kulturoznawca,
psycholog ze specjalizacją międzynarodową, ezoteryk,
homeopata, pisarz, podróżnik i biznesmen (wynajem
nieruchomości, ekskluzywna sprzedaż osobiście
projektowanych zegarków, doradztwo marketingowe
i personalne). Rozmawia w sześciu językach, w tym po
mongolsku i indonezyjsku. Nie angażuje się w politykę,
ale ma śmiały pogląd: przyszli politycy powinni
przechodzić obowiązkowe testy psychologiczne, żeby nie
było wynaturzeń, krzywd i wariatów u władzy.
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Jak zdumiał go dolar
Odwiedził 72 kraje, sportowo i badawczo: Tybet, pogranicze Nepalu,
Dolinę Królów w Egipcie. W Pekinie zbadał zespół pałacowy Zakazane Miasto pod kątem promieniowania energetycznego, przy okazji wyczuł miejsca, gdzie dokonywano egzekucji. – Czasem coś wstrząśnie,
spowoduje niepisane wrażenie lęku, niechęci, przygnębienia, żalu. Tak
to odczuwałem, a potem potwierdzał przewodnik – wspomina podróżnik i konkluduje: – Można przeżyć życie przerzucając kanały telewizji
albo z żywą ciekawością świata, gdy po każdym odkryciu też otwierają
się kanały – na nowe inspiracje. Wie pan, co mnie najbardziej zdumiało? Nie posągi Buddy i siedziby Dalajlamy, ale jeden dolar. Widziałem
biednych, którzy tyle mają, dzielą się i odczuwają radość.
Czy był najemnikiem?
Wiesław Koluch jest autorem książek „Sumo po polsku”, „Z pamiętnika
polskiego najemnika” (największy nakład), „Pierścień Atlantów i inne
sekrety zdrowia”, „Potrzeby psychiczne członków grup przestępczych”,
„Kadzidełka i inne sekrety zdrowia”, „Pierścień Mocy i ćwiczenia Koluch Chi” (z żoną). – Gdy na egzaminie magisterskim po psychologii
komisja spytała mnie, skąd znam potrzeby psychiczne przestępców
i czy byłem najemnikiem, podszedłem do drzwi, przekręciłem klucz
i oświadczyłem: „powiem, po czym was zabiję”; tylko przewodniczący,
choć niepewnie, zaczął się śmiać. Zaraz też wyjaśniłem, że wśród ludzi przychodzących do walk czy choćby na siłownię nie brak takich po
przejściach i to dzięki nim w pełnym zaufaniu dotarłem do kilku grup
przestępczych, choć zdarzało się, że mnie sprawdzano trzy razy podjeżdżając do miejsc spotkań i nie brakowało odzywek w stylu „a może
ty psem jesteś, doktorku?”.
Władca energii i czasu
Energię na bogactwo życiowe Wiesław czerpie z treningu, ale bardziej
z sukcesów wychowanków i stąd, że robi to, co lubi – wtedy nie czuje się zmęczenia. Ale czasu nie da się przechytrzyć emocją. A jednak
Wiesław zdąża, i to z małżonką, bo mają patent: – Rozumiemy się telepatycznie i wiemy, jak pracować. Nie uprawiamy pierdologii – „a może
tak, a może się nie uda…”. Jest pomysł, to jest decyzja, wszystko poukładane i bez toksyn, takich jak marnowanie czasu na nieważne kontakty i gadanie o niczym; mam robotę, a ktoś zawraca mi gitarę – przestań! To wymaga asertywności. Odrzucam wszystko, co nie zależy ode
mnie, nie rozpraszam się na rzeczy nierealne, nawet w myślach. W każdej minucie docierają do nas miliony bitów informacji, z czego większość zachwaszcza mózg, dezorientuje i dezorganizuje życie, a część
tych bitów to żywi ludzie – mówię „wybacz, nie mam czasu”. Można
przed bitami ochronić mózg i czas.
Wierni swej sile
Równo 40 lat temu 15-letni Wiesiek wygrał szkolne mistrzostwa Koszalina w siłowaniu się na rękę, za co dostał książkę o sile qi (energii
życiowej). Był już od roku judoką Tałaja, ale od tej chwili zaczęło się
szukanie.

reklama

Oprócz innych sztuk walki, w tym własnej, znalazł Katarzynę, z którą
ma Wiesława (31) i Stefana (28). Starszy to nr 1 na świecie w koluchstylu, ale że wciąż „zabierał” innym medale, ojciec wycofał go z walk,
żeby nie wyszło, że koluchstyl jest dla Koluchów. Katarzyna jest kinezjolożką (nauka o ruchu), nauczycielką reiki (uzdrawianie energią życiową) i sekretarzem generalnym Światowej Organizacji Koluchstylu. Mąż
z żoną ćwiczą wspólnie tai chi, co wzmacnia ich siłę qi – tę samą, o której Wiesiek przeczytał po siłowaniu się na rękę równo 40 lat temu.

Jerozolima

Najkrótsza droga do nieba

Autor: Ewa Karolina Cichocka

Mój pokój w sercu Jerozolimy był z widokiem na złotą Kopułę na Skale. Widziałam ją
codziennie, przez okno, poprzez suszącą się bieliznę, zbiorniki na wodę, druty i anteny.
Spotkanie ze starą Jerozolimą to zderzenie świętości z pospolitością, odległej historii
z teraźniejszością oraz religijności z… dewocją.
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Na ponad kilometrze kwadratowym, opasanym murami, mieści się święte miasto trzech monoteistycznych religii, a także
babizmu, bahaizmu i kilku pomniejszych wyznań. Liczne kościoły, synagogi i meczety funkcjonują pomiędzy sklepami,
piekarniami i warsztatami. Całość wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Z pewnością to miasto i jego mieszkańcy zapadają w pamięć.
W świętym mieście
Stara Jerozolima zbudowana jest z kamienia jerozolimskiego,
który nadaje miastu jednolitą, beżową barwę. Obejmuje ją blisko pięć kilometrów murów odbudowanych przez Sulejmana
Wspaniałego. Można w nich odnaleźć fragmenty z czasów biblijnych, rzymskich czy wypraw krzyżowych. Za nimi skupia
się religijne centrum świata - koncentracja wyobrażeń, historii
i tradycji. Dawka jest tak silna, że powoduje czasem u chrześcijan objawy syndromu jerozolimskiego.
Wąskimi uliczkami starego miasta - jak na arabskim suku,
przemieszczają się w pośpiechu ortodoksyjni Żydzi zdążający
pod Ścianę Płaczu, pątnicy z krzyżami, zmierzający przez Via
Dolorosa do Grobu Pańskiego, a wśród nich arabscy kupcy,
klienci i turyści. Od świtu muezin śpiewnie nawołuje do modlitwy, w dzień biją dzwony, a o zmierzchu słychać gregoriańskie
chóry. Nie ma chyba takiego miejsca na świecie, w którym tak
istotne jest wyznanie i gdzie tak różnorodnie ludzie obok siebie modlą się do swojego Boga.
Uliczki są wąskie, wyłożone kamieniem, wznoszące się stopniami w górę i opadające w dół, a komunikacja jest głównie
piesza. Czasem pędzą nimi wózki, napędzane siłą ludzkich
mięśni, wypełnione warzywno-owocowym towarem do sklepików, które usytuowane są głównie w arabskiej części miasta. W powietrzu mieszają się czasem aromaty palonej mirry,
wschodnich przypraw, smażonych falafeli z komunalnymi
odorami starego miasta. Po zmierzchu, kiedy znikają pątnicy
i turyści, wąskimi, pustymi i ciemnymi uliczkami wędrują koty,
poszukujące resztek ze spożywczych kramów. Jest trochę tak,
jakby cywilizacja została poza murami miasta.
W uliczkach, zakrytych przed słońcem dachami i płachtami,
pomiędzy knajpkami, kramami z dywanami, pamiątkami i dewocjonaliami, mieszają się wyznawcy, których łączy inny, ale
w sumie podobny religijny cel – modlitwa w świętym mieście.
Tu niemal każdy dzień jest ważny dla jakiejś religii. Obwiązują
zakazy i nakazy, dotyczące stroju i zachowania. Bezpieczeństwa strzegą liczne posterunki wojskowe z ostrą bronią. Palce
na spuście karabinów młodych żydowskich żołnierek i żołnierzy potęgują napięcie. Aby dostać się pod Ścianę Płaczu lub na
Wzgórze Świątynne, trzeba przejść kontrolę jak na lotnisku.
Bramy do Raju
Zwiedzanie miasta warto rozpocząć wędrówką murami miejskimi, gdzie wytyczono trasy turystyczne, z których można
spoglądać na dachy i podwórka w czterech dzielnicach: arabskiej, chrześcijańskiej, ormiańskiej i żydowskiej.
Do miasta prowadzi dziś siedem bram. Ruchliwa jest Brama
Jaffy od Zachodu, powstała na ruinach zamku Heroda, piękna i wielka zaś Brama Damasceńska, prowadząca do miasta
przez wielki wschodni bazar i w końcu mała – Brama Nowa,
wykuta niedawno na potrzeby komunikacji z rozrastającym się
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do kilku wyznań. Atmosfera we wnętrzu jest przejawem mieszanki religijności w różnych wymiarze.

wokół miastem. Na Górę Oliwną i Wchód można wyjść z miasta
przez Bramę Lwów, nazywaną też Bramą Św. Szczepana, a Brama
Gnojna, służąca kiedyś do wywozu nieczystości, prowadzi dziś do
żydowskiego kwartału miasta.

Od samego wejścia spotyka się wiernych klęczących przy Kamieniu Namaszczenia, symbolizującym rytuał namaszczenia olejami
ciała martwego Chrystusa. Wyznawcy nie tylko całują kamienną
płytę, ale polewają ją olejami i pocierają tkaninami.

Najbardziej tajemnicza jest ósma brama, nazywana Złotą, jedyna
która prowadziła wprost na Wzgórze Świątynne i została zamurowana przez władców osmańskich. Przed nią modlili się wcześniej
Żydzi, a muzułmanie tam chowali zmarłych. Zgodnie z Biblią, to
przez nią powróci Mesjasz w dzień sądu i tu ma odbyć się wedle
Koranu sąd Allaha nad światem.

Nie ma godziny w ciągu dnia, żeby chętni nie stali w kolejce do
odwiedzenia Grobu Pańskiego. Wejścia i porządku pilnują głośni
arabscy strażnicy. Aby wejść do grobowej groty, czasem trzeba
czekać kilka godzin. Podobnie, zawsze są chętni aby wejść na
skałę Golgoty, gdzie w kaplicy pod ołtarzem znajduje się otwór
w podłodze, przez który można dotknąć miejsca posadowienia
krzyża Chrystusa. Reszta kamiennego wierzchołka białej skały
widoczna jest przez szyby umieszczone w posadzce.

Golgota, czyli czaszka Adama
Z dużym wzruszeniem wstąpiłam do Bazyliki Grobu Świętego
z domniemanym miejscem męki, ukrzyżowania, złożenia do grobu
i zmartwychwstania Chrystusa. Za jego czasów ten obszar znajdował się poza obrębem miasta i był miejscem egzekucji złoczyńców. Pierwszą, o wiele większą świątynię od obecnej, wybudował w tym miejscu Cesarz Konstantyn w IV wieku. Na przestrzeni
wieków wielokrotnie była niszczona i odbudowywana. W jej
centralnej części prezbiterium mieści się edykuł z Grobem Pańskim, a nieopodal, kilka metrów wyżej, skała Golgoty, uważana za
miejsce posadowienia krzyża, na którym zmarł Chrystus, a przez
Żydów uznawana za grób biblijnego Adama. Dziś Bazylika należy
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W natłoku przejawów religijności, a czasem dewocji, trudno mi
było wydobyć z tego miasta autentyczność i skupienie. Odnajduję jednak atmosferę kontemplacji w blasku świec wśród mnichów
studiujących pismo w skromnej kaplicy nad kopułą krypty św.
Heleny. To klasztor etiopski z ascetycznymi eremami i małą kaplicą. Znajduje się na terenie dawnej świątyni Konstantyna, dziś
już poza terenem Bazyliki. To jakby miejsce pierwszych chrześcijan…

100

I

I

PODRÓŻE

Kontakt z miastem sprzed wieków odnalazłam też kilka metrów
pod powierzchnią dzisiejszych ulic, w Krypcie Narodzenia Maryi, czczonej dziś przez prawosławnych. Nieopodal bazyliki św.
Anny i sadzawki Betesda pod ziemią znajdują się wykute w skale
pomieszczenia antycznej siedziby z bijącym źródłem. Dziś domy
Jerozolimy stoją kilka metrów nad dawnym miastem, a tak jak te
groty wyglądały domy z czasów Chrystusa.
Mur Zachodni
Kontakt ze starym miastem Wschodu i tradycją można znaleźć też
pod Ścianą Płaczu, uznaną za fragment Drugiej Świątyni na górze
Moria, gdzie wcześniej przechowywano Arkę Przymierza. W noc szabatu obserwowałam Żydów, dla których to miejsce jest najbardziej
święte. Dopiero kolejnego dnia mogłam podejść do wielkich bloków
z beżowego kamienia, poukładanych kilkanaście metrów w górę i na
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podobną głębokość zasypanych w ziemi. Bloki ściany na wysokości
człowieka są ciemniejsze i śliskie, wygładzone milionami dotknięć rąk
pielgrzymów. Byłam przy ścianie w części przeznaczonej tylko dla kobiet, a przez szpary w płocie mogłam jedynie zajrzeć do męskiej części.
Obserwowałam kiwających się w modlitwie ortodoksyjnych Żydów
w błyszczących chałatach, sobolowych kapeluszach i w powiewających na wietrze tałesach. Modlili się, przytulali do ściany, szeptali
modlitwy, cierpliwie przywiązywali rzemieniami na czole i ręce tefilin,
czyli małe, skórzane pudełeczko ze spisanymi fragmentami Tory. Czasem także łączyli się z rodzinami przez… komórki.
Doceniam możliwość dotknięcia skały i zatknięcia osobistych
pragnień w szczelinie między blokami. Kiedy zapisanych karteczek jest już za dużo, są zabierane przez rabina i zakopywane na
Górze Oliwnej. Podobnie jak żydówki obok mnie, wycofywałam
się tyłem z szacunku dla miejsca.

Góra Moria

nia Bogu syna Izaaka przez Abrahama. Wedle muzułmanów, to
stąd Mahomet wstąpił do nieba, a grota znajdująca się pod skałą, nazywaną Studnią Dusz, jest dla nich miejscem oczekiwania
dusz zmarłych na sąd ostateczny. Pozostało mi tylko oglądanie finezyjnych błękitnych i turkusowych arabesek i kufickich
znaków, stanowiących zewnętrzne dekoracje budowli w blasku
kopuły.

Przez Most Mughrabiego, kilkanaście metrów nad Ścianą Płaczu,
niemuzułmanie mogą wejść na Wzgórze Świątynne. Strażnicy
zwracają uwagę, aby nie okazywać sobie żadnych gestów bliskości i nie trzymać się za ręce. Nie wchodzą tam jednak Żydzi,
aby nie zadeptać stopami świętego świętych. To tu stała najpierw
ich Świątynia Salomona, a potem druga Świątynia, których ślady
z pewnością kryją się pod ziemią. Nigdy jednak nie prowadzono
na tym terenie regularnych prac archeologicznych, na które nie
zgadzają się muzułmanie.

Pod murami Wzgórza Świątynnego od Wschodu biegnie Dolina
Cedronu, uznawana w kręgu religii judeo-chrześcijańskiej za biblijną dolinę Jozafata, gdzie nastąpi Sąd Ostateczny. Stąd zbocze
pomiędzy Górą Oliwną, a murami wzgórza pokryte jest grobowcami czekającymi na koniec czasów. Żydzi chowani są tu od blisko
trzech tysięcy lat, aby być jak najbliżej w dniu, w którym pojawi
się Mesjasz. Ale to wyjątkowe miejsce pochówku jest dostępne
tylko dla najbogatszych…

Na terenie wzgórza znajduje się ogromny meczet Al-Aksa i złota Kopuła na Skale, która kryje czubek góry Moria. Nie udaje mi
się jednak ich zobaczyć. To miejsce sporu palestyńsko-żydowskiego, niedostępne dla niemuzułmanów, a zarazem ofiarowa-
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Niby chwasty,
a jednak jadalne
Autor: Adam Różański

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby o każdej porze roku zbierać dary natury do wykorzystania w kuchni!
Jak z ogólnie dostępnych, często pogardzanych roślin przygotować wykwintne dania, pokazuje
najnowsza książka Piotra Ciemnego opublikowana przez Wydawnictwo Znak.

Autor podpowiada, jak poszukiwać dzikich ziół; z których chwastów
można przygotować sezonowy wartościowy napar; które rośliny dostępne są przez cały rok. Wyjaśnia, czy niedojrzałe owoce i kapary
można wykorzystać podczas gotowania. Tłumaczy również, które
dary natury mają właściwości lecznicze i pomagają zadbać o zdrowie.
W książce Piotra Ciemnego znajdujemy nie tylko pomysłowe i nowoczesne przepisy na każdą porę roku, ale także przydatne opisy
roślin. Dzięki niej odkrywamy tajniki pracy prawdziwego zielarza.
Jak prawidłowo rozpoznawać zioła? Gdzie ich szukać? Dlaczego warto
je zbierać? „Dzikie zioła sezonowo” to kompletny poradnik dla osób
zainteresowanych czerpaniem z natury bez względu na porę roku.
Piotr Ciemny jest twórcą inicjatywy oraz konta na Instagramie
„Chwasty od Kuchni”, regularnym gościem programów telewizyjnych i radiowych o naturze, ekologii i zielarstwie, a także pracownikiem duńskich restauracji nagrodzonych gwiazdkami Michelin: 108
i Alchemist. Sprawia, że hasło „znane rośliny w nieznanej odsłonie”
nabiera zupełnie nowego znaczenia.
Żeby dać Państwu wyobrażenie co do zawartości jego książki, publikujemy jej fragmenty.
Łopian większy (Arctium lappa)
Piotr Ciemny: „Dzikie zioła sezonowo. 60 przepisów na
zaskakujące potrawy z aromatycznymi chwastami w roli
głównej”. Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2022

Łopian to roślina rzadko wykorzystywana i – moim zdaniem – obecnie niemal zapomniana – pisze Piotr Ciemny. - Może chodzi o to, że
im większe chwasty, z tym większym dystansem do nich podchodzimy? A tutaj mamy dodatkowo kłujące kuleczki, rzepy, które nie dają
człowiekowi spokoju. Jak to jednak zwykle bywa, to właśnie niedoceniane dzikie zioła oferują nam dużo dobrego, od korzeni po liście.
W przypadku łopianu niestety musimy wyczuć idealny moment na
zbiór, ponieważ gdy zakwitnie, cała roślina staje się mocno goryczkowata, a w drugim roku wzrostu łodygi robią się zdrewniałe i puste
w środku. Dlatego radzę szukać go wiosną, i to wczesną, bo właśnie
wtedy możemy wykorzystać łopian w kuchni jako smaczny i oryginalny składnik.

Gdzie szukać? Jest pospolity na niżu, w górach można go spotkać
w niższych partiach. Możesz się na niego natknąć na skraju lasu,
łąkach, przydrożach; rośnie na dobrej jakości glebach. Jest rośliną
ruderalną, więc często obrasta pustostany. Drugoroczny łopian łatwo zauważyć, ze względu na jego rozmiary. Godne uwagi: jest to
roślina dwuletnia, hemikryptofit. Działa przeciwzapalnie, jest bogaty
w kwas foliowy, a także w witaminy A, C i K, wapń, magnez, potas,
fosfor, cynk i żelazo. Wykorzystywano go do oczyszczania krwi i leczenia dolegliwości skórnych. W Japonii, w Chinach i na Jawie uprawia się go jako warzywo. Korzeń łopianu zbiera się zwykle jesienią
pod koniec pierwszego roku wzrostu rośliny lub w drugim roku, na
wiosnę, przed wypuszczeniem pędów. Warto oznaczyć miejsce,
w którym rośnie łopian, aby wczesną wiosną wiedzieć, gdzie wykopać korzeń i zbierać młode liście z łodygami.

Jak rozpoznać? Chyba każdemu na spacerze przyczepił się do ubrania kwiat łopianu większego. Dexter (mój pies) często wraca z takimi
kuleczkami na łapach, a to dla mnie znak, że w okolicy rośnie łopian.
Jego liście przypominają te rabarbaru; jednoroczna roślina sięga do
kolan, dwuletnia bywa wyższa ode mnie i osiąga do 2m wysokości.
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Łopian większy ma jadalne liście, łodygi i korzenie.
Młode liście mają delikatny neutralny smak, starsze
nabierają lekkiej goryczki, w korzeniach dominuje
nuta ziemista. Roślina, którą można zbierać
przez cały rok, ale najsmaczniejsza jest przed
zakwitnięciem. Nazwy potoczne – łopuch, głowacz,
kostropień, topień, dziady.

Przepis na korzeń łopianu
z marchewką
Składniki:
korzenie łopianu większego – 300 g
ocet
marchew – 200 g
olej słonecznikowy – 3 łyżki
mirin – 1 łyżka
cukier – 1 łyżka
sos sojowy – 1 łyżeczka
nasiona marchwi zwyczajnej lub biały sezam – 1 łyżeczka
pikle z drzew liściastych albo chwastów (opcjonalnie)
Sposób przygotowania
Korzenie łopianu umyj dokładnie i pokrój na długie paski
(1 cm grubości), podobne do frytek. Gotowe przełóż do
wody z odrobiną octu i odstaw na 10 minut, aby się pozbyć
goryczki. Powtarzaj czynność dwa do trzech razy, aż woda
będzie czysta. Następnie umytą marchew pokrój na podobne paski i odstaw. Rozgrzej olej na patelni i wrzuć obsuszone kawałki łopianu. Przesmażaj, aż odrobinę zmiękną.
Następnie dodaj marchew i smaż z łopianem przez 5 minut
na średnim ogniu. Teraz jest idealny moment, aby dodać
mirin, cukier oraz sos sojowy, z których powstanie sos. Całość podduś chwilę i na koniec podsyp nasionami marchwi
zwyczajnej albo białym sezamem. Jako dodatek do tego
dania sprawdzą się również pikle z drzew liściastych albo
z chwastów.
Takie dania często nazywane są side dish. W Japonii podaje się je do ryżu przy okazji jedzenia zupy miso albo do
lunchboxu. Sam często gotuję kilka prostych dodatków do
dań plus produkt główny, tak aby każdy mógł sobie „poskładać” smaczny obiad. To, co zostanie, możesz zużyć do
innego obiadu albo zjeść na śniadanie bądź kolację.

Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)
Chyba nie ma osoby, która nie rozpoznałaby pokrzywy zwyczajnej. Często spotykam jednak ludzi mylących ją z jasnotą, którą można rozpoznać
po kwiatkach u nasady liści i po tym, że nie parzy. Kwiatostan pokrzywy
przypomina małe koraliki na gałązkach.
Pokrzywa zwyczajna osiąga od 40 do 160 cm wysokości (ale zdarzają się
okazy nawet trzymetrowe!). Liście są owłosione od spodu, podobnie jak
łodyga, i zakończone ząbkami jak piła do cięcia drewna. Kwiatostan przypomina kłosy, które dzięki dużej ilości światła powiększają swoją objętość
i stają się sprężyste. Można ją pomylić z pokrzywą poziewnikolistną, która
ma węższe i dłuższe liście, miękko owłosione łodygi i nie parzy w dotyku.
Gdzie szukać? W lasach łęgowych, czyli takich, które rosną blisko zbiorników wodnych i rzek. Sam trafiłem kiedyś na łąkę blisko Wisły, gdzie pokrzywy przerastały mnie o dobre 10 cm (mam 189 cm wzrostu), było ich
bardzo dużo i rozsiewały w powietrzu przepiękny aromat. Pokrzywa jest
rośliną ruderalną, która lubi rosnąć przy opuszczonych budynkach, na nasypach kolejowych, wszędzie tam, gdzie w krajobraz ingerował człowiek.
Ponadto jest rośliną pospolitą, spotkać można ją więc również na skraju
lasu, obrzeżach pól czy w ogrodach.

Przepis na chłodnik z kiszonych
białych szparagów z pokrzywą
Składniki (5 porcji):
białe szparagi – pęczek
cebula biała – 1 szt. (duża)
seler naciowy – 1 szt.
por – 1 szt.
oliwa z oliwek – 2 łyżki
bulion warzywny – 800 ml
zakwas z kiszonych szparagów – 200 ml
kwaśna śmietana – 100 ml
młode liście pokrzywy pospolitej – 50 g
masło – 1 płaska łyżka
czosnek – 1 ząbek
fiołki wonne – do dekoracji
sól i pieprz – do smaku
Sposób przygotowania
Często bywa tak, że na koniec dnia na targach zostają warzywa, których nikt nie chciał kupić. Mnie kiedyś udało się znaleźć w ten sposób lekko poobijane dwa pęczki białych szparagów. Jeden zakisiłem,
a z drugiego zrobiłem chłodnik – coś podobnego do bułgarskiego tarratora, tylko zamiast ogórków dodałem szparagi i pokrzywę.
Na początek obierz białe szparagi ze skórki (ogonki na końcu zostaw), a następnie pokrój je do główek,
zostawiając je do dekoracji zupy. Cebulę, seler naciowy oraz białą część pora pokrój na średniej wielkości
kostkę. W garnku rozgrzej 2 łyżki oliwy, wrzuć pokrojone warzywa, przesmaż je – powinny być lekko rumiane. Gdy będą gotowe, zalej je bulionem oraz dodaj zakwas. Gotuj, aż warzywa staną się miękkie. Następnie
zmiksuj całość na gładką masę i przecedź przez sito. Do chłodnej już zupy dodaj kwaśną śmietanę i posiekane młode liście kwietniowej pokrzywy. Główki szparagów, które ci zostały, podsmaż na niewielkiej ilości
masła z czosnkiem, solą i odrobiną świeżo mielonego pieprzu. Dodaj do zupy jako chrupiący i smaczny
akcent. Udekoruj danie dzikimi kwiatami.

Do wykorzystania są liście, łodygi, kwiaty. Smak/zapach – orzechowy, orzeźwiający, jeśli
są to młode listki. Stare liście zawierają kryształy węglanu wapnia (cystolity), które są
szkodliwe dla nerek. Nazwy potoczne – parzenica, pokrzywa parząca, zgajka, koprucha.
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Przepis na sałatkę ziemniaczaną z korzeniem cykorii i chrzanu
Składniki:
ziemniaki – 1 kg
kalarepa – 1 szt.
rzodkiewka – pęczek
łodygi i liście chrzanu pospolitego – 5 szt.
cebula – 1 szt.
majonez – 100 g
musztarda – 1 łyżka
sok z cytryny – do smaku
korzeń chrzanu pospolitego – 1 szt.
koperek – połowa pęczka

Sposób przygotowania
Umyj warzywa i obierz wszystkie z wyjątkiem ziemniaków. Nie wyrzucaj
liści kalarepy i rzodkiewki, przydadzą się do sałatki. Ziemniaki ugotuj do
miękkości, tak jak do sałatki jarzynowej. Ostudź je i obierz. Liście kalarepy,
rzodkiewki i chrzanu oderwij od łodyg i posiekaj na większe kawałki, a łodygi na bardzo drobną kostkę. Rzodkiewkę oraz kalarepę pokrój na średniej wielkości kawałki. Cebulę obierz, pokrój w kostkę, posól, aby puściła
soki.
Wszystkie warzywa umieść w misce. Dodaj majonez, musztardę i odrobinę soku z cytryny, aby podkręcić smak. Zetrzyj korzeń chrzanu. Wszystko
dokładnie wymieszaj, dodaj posiekany koperek. Możesz dodać do tej sałatki także inne wiosenne chwasty. Będzie idealna jako dodatek do dań
gorących albo podawana solo.
Ciekawostka: jeśli chcesz, aby cebula była łagodniejsza w smaku (i dla
twojego żołądka), lekko ją posól i odstaw. Puści soki i łatwiej ją strawisz.
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Przepis na zupę z pistou z tobołków,
czyli soupe au pistou

Składniki:
cebula – 1 szt.
por – 1 szt.
seler naciowy – 1 szt.
macierzanka piaskowa – 1 gałązka
ziemniaki – 400 g
marchew – 2 szt.
cukinia – 1 szt. średniej wielkości
bulion warzywny – 2 l
fasolka zielona szparagowa – 200 g
groszek zielony świeży – 100 g
drobna fasola – 1 puszka
pistou z tobołków (przepis podajemy osobno)
– 1 łyżka na porcję
oliwa z oliwek – do smażenia
sól i pieprz – do smaku

Sposób przygotowania:
Na początku pokrój umyte wcześniej warzywa w kostkę albo w nieregularne kawałki, wybór należy do ciebie. Przygotuj duży garnek,
rozgrzej w nim oliwę z oliwek i zacznij smażyć
cebulę wraz z porem. Na tym etapie dodaj
również macierzankę piaskową, jeśli używasz
suszonej (jeśli masz świeżą, dorzuć ją pod sam
koniec gotowania). Smaż mniej więcej 5 minut,
następnie przełóż warzywa na talerz. W tym samym garnku przesmaż seler naciowy, ziemniaki, marchew oraz cukinię. Nie mieszaj za często,
daj warzywom złapać kolor. Gdy będą gotowe,
dodaj podsmażony wcześniej por z cebulą, zalej
całość bulionem warzywnym i gotuj na małym
ogniu przez 15 minut. W tym momencie dodaj
też fasolkę szparagową i świeży groszek oraz fasolę z puszki. Groszku oraz fasolki wcześniej nie
gotuj, ugotują się w zupie. Na koniec dopraw
zupę solą oraz pieprzem. Podawaj z makaronem i obfitą łyżką pistou.

Przepis na Pistou z tobołków polnych
Składniki:
czosnek – 2 ząbki
tobołki polne – pęczek
liście bazylii – 100 g
oliwa z oliwek – 100 ml
sól – do smaku
cytryna – sok z połowy owocu

Sposób przygotowania:
Do zrobienia pistou możesz użyć blendera albo moździerza; osobiście polecam ten drugi. Na początek wrzuć ząbki czosnku wraz z solą i ucieraj, aż uzyskasz kremową konsystencję. Następnie dorzuć tobołki polne, powoli dodawaj
bazylię, dolej odrobinę oliwy z oliwek, całość utrzyj. Dopraw solą oraz sokiem
z cytryny.
Ważne: pistou to francuski odpowiednik włoskiego pesto, prosto z Prowansji.
Do zrobienia tradycyjnego pistou nie używa się orzechów ani sera, chociaż
nowe wersje przepisów na ten przysmak wspominają o dodatku sera.
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Pieczemy na zakwasie własnej produkcji
Bez konserwantów
chleb | bułki | ciasta | kanapki
czynne poniedziałek-piątek: 8-18

Dowóz pieczywa na terenie na terenie Koszalina i okolic dwa razy w tygodniu
Le Four Manufaktura Chleba | +48 577460860 | Koszalin ul. Zwycięstwa 104
www.lefour.pl |
/lefourkoszalin
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MIXSTAL
Stawiamy na relacje, indywidualne
podejście i komfort kupujących
Autor: Anna Zawiślak | Fotografie: Zatrzymane Chwile / Katarzyna Łyczak

PPUH Mixstal to firma doskonale znana wśród lokalnych przedsiębiorców. To tu przyjeżdża się
po śrubki, nakrętki, podkładki, ale i po narzędzia, elektronarzędzia czy produkty związane z BHP.
Na rynku są już od 16 lat, w siedzibie przy ul. Mieszka I od ośmiu. Z pozoru męską branżę mocno w garści
trzyma Teresa Stangret. Los zdecydował za nią i po śmierci męża Mirosława Stangreta, założyciela firmy,
przejęła obowiązki i z sukcesem prowadzi działalność, z jaką wcześniej nie miała wiele wspólnego. Tę
moc czerpie z dobrych firmowych praktyk i od rodzinnej, zgranej grupy pracowników.

Wchodzącym do siedziby firmy w oczy rzuca się ład i porządek,
systemowe rozlokowanie produktów. Wszystko pod ręką, w intuicyjnym ustawieniu. Po prawej tak zwane elementy złączne,
czyli pręty, sworznie, ubrania i artykuły BHP. Po lewej: narzędzia
i elektronarzędzia.

się w kolejnych latach przedsiębiorstwa na tym terenie miały do
Mixstalu blisko. Ważny był także wygodny i duży parking oraz
komfortowa strefa biurowa i socjalna dla pracowników i odwiedzających hurtownię klientów. I to się udało. Swobodna i rodzinna
atmosfera skraca dystans, a fachowa obsługa sprawia, że klienci lubią nie tylko tu kupować, ale też wymieniać spostrzeżenia
o technologicznych nowinkach czy po prostu porozmawiać.

Choć asortymentu, mówiąc delikatnie, jest mnóstwo, to wszystko ma swoje miejsce i poruszanie się między regałami kipiącymi
od drobnych elementów sprawia przyjemność. Pomysłem założyciela firmy, pana Mirosława Stangreta było, aby jej siedziba
należała do koszalińskiej strefy ekonomicznej tak, żeby budujące

Hurtownia powstała w 2006 roku z inicjatywy Mirosława Stangreta. Pomagali mu i w pełni zaangażowali się Piotr Moskalczyk
oraz Arkadiusz Bałdyga. Na początku wynajmowali przestrzeń
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przy ulicy Szczecińskiej, swój sklep Mixstal miał również przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, jednak wielkim marzeniem była
własna siedziba. Kiedy w końcu w 2014 roku udało się otworzyć
hurtownię „na swoim”, cieniem na wszystkim położyła się choroba i śmierć właściciela Mixstalu.

firmy. Stanowimy zgrany zespół, znamy swoje mocne i słabsze
strony. Znamy swoje dzieci i wnuki. Spędzając tyle godzin wspólnie, jesteśmy dla siebie drugą rodzinę.
- Zawsze byłam aktywna, wspólnie z mężem mieliśmy wiele pasji. Narty, pływanie, no i łódka o nazwie „Matka”. Po cichu czekałam na emeryturę, kiedy czas biegłby w innym rytmie. Choć
mąż chorował, jego śmierć była dla nas ciosem. Gdyby nie to, że
z rozpędu stanęłam za sterami firmy, załamałabym się i byłabym
chyba innym człowiekiem – ze wzruszeniem opowiada pani Teresa. - Teraz przyświeca mi cel kontynowania jego dzieła. Musiałam natychmiast wziąć się w garść i od razu podejmować szereg
decyzji, z którymi zetknęłam się pierwszy raz. Miałam szczęście
do ludzi i do instytucji. W grę wchodziły przecież spore kredyty
i zobowiązania. Ogromne wsparcie miałam też w naszej załodze,
dzięki której nie straciliśmy nawet na chwilę poczucia stabilności.
Naszymi klientami od lat są te same firmy i odbiorcy indywidualni, więc znamy się doskonale. Ktoś z boku mógłby zapytać, na co

Bardzo szybko, w ciągu kilku godzin, trzeba było podjąć decyzję
o dalszych losach firmy. Zobowiązania kredytowe i świeże jeszcze
mury nowo powstałej siedzimy wymagały wiele pracy i zaangażowania natychmiast.
Teresa Stangret mówi: - Mąż i pracownicy chcieli, abym to ja zaczęła kierować hurtownią, a przecież marzyłam już tylko o emeryturze. Nie było czasu na zastanowienie. Nie mogę powiedzieć,
że przejęłam obowiązki, ja po prostu uczyłam się ich od nowa.
Sfera asortymentu, bezpośrednia praca z klientem - to była i jest
domena Arkadiusza i Piotra oraz naszych pracowników. Jest nas
w sumie dziewięcioro i większość pracuje od początku istnienia
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mi to wszystko, ale praca w Mixstalu uskrzydla. Cały czas mam
coś do zrobienia. W naszej bazie jest blisko 10 tysięcy klientów.
Nowości pojawiają się na rynku, a my reagujemy na potrzeby
naszych odbiorców – opowiada Teresa Stangret.
Złoty Orzeł Hurtownictwa 2021 właśnie trafił do siedziby
firmy. Jest to już piąte tego typu wyróżnienie dla Mixstalu
i zarazem wysoka ocena świadczonych usług przez klientów.
– Nagrody cieszą i mobilizują do dalszego podnoszenia poprzeczki. W naszej codziennej działalności stawiamy na relacje,
na indywidualne podejście i komfort kupujących. Nasza usługa
dowozu produktów do klienta cieszy się sporym zainteresowaniem, a to pozwoliło nam rozszerzyć rynek o ościenne gminy
i miasta. W dodatku dowóz jest w cenie, a to ważne w czasach
nieustannych podwyżek.
- Za Mirosławem kontynuuję też angażowanie się w lokalne inicjatywy, pomaganie potrzebującym. Jako firma zawsze chętnie
przyłączamy się do akcji charytatywnych – mówi właścicielka
Mixstalu, choć to tylko skromne słowa, patrząc na ogromną
ilość dyplomów z podziękowaniami.
Firma dla Teresy Stangret jest wszystkim, a jej energia wprost
zachwyca. Trzy razy w tygodniu basen, właśnie zakończyła sezon narciarski, a już za chwilę ma być wodowanie łodzi „Matka”
w mieleńskiej przystani i podróż do Portofino. Do tego z pasją
opowiada o swoich dzieciach i wnukach. W Mixstalu unosi się
dobry duch i kapitalna atmosfera, którą tworzy zespół pracowników. Gdyby komuś przyszło na myśl, że w hurtowni drobnych
metalowych elementów, narzędzi i roboczych ubrań wieje chłodem, jest w błędzie. Najlepiej sprawdzić to samemu.

PPUH MIX STAL
Koszalin ul. Mieszka I 18b
tel. 504 628 527
tel. 513 099 866
tel. 512 495 448

I

112

I

Na zajęcia ONLINE ,
nigdy się nie spóźnisz,
nawet jak dopiero wstałaś z łóżka...
Zwycięstwa 126, 75-602 Koszalin
arena.edunet@gmail.com

www.edu-arena.pl

+48 782 114 917
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Kto czyta, nie błądzi
Katarzyna Kubisiowska: „Vetulani. Piękny
umysł, dzikie serce”

Marek Krajewski: „Demonomachia”

Pierwsza biografia Jerzego Vetulaniego, wybitnego neurobiologa,
prowokatora, zwolennika legalizacji
marihuany do celów leczniczych.
2 marca 2017 r. został ranny w wypadku na przejściu dla pieszych. Nie
odzyskał już przytomności. Umarł
po pięciu tygodniach. Wcześniej mówił: „Warto żyć tak długo, jak długo
jesteśmy w stanie myśleć, jak długo
pracuje nasz mózg”. Kochał wprawiać
innych w osłupienie. Chociaż uważał, że „życie jest wrzodem na ciele
Wszechświata”, badał je, poznawał i uczył o nim. Vetulani związany był
z Krakowem: współtworzył Piwnicę pod Baranami i stał się jedną z legend tego miejsca, w krakowskim Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk rozwijał naukową karierę. Nikogo, kto się z nim stykał, nie
pozostawiał obojętnym. Studenci go uwielbiali, a świat nauki i podziwiał
i krytykował. A wszystko to zaczyna się w 1965 roku, gdy jego brat tonie podczas spływu kajakowego. Jerzy jest wstrząśnięty, ale właśnie ta
śmierć mobilizuje go do obrony doktoratu. Kariera naukowa rozpędzi się
w sposób imponujący. Wkrótce Vetulani zostanie jednym z najczęściej
cytowanych polskich naukowców w dziedzinie biomedycyny.

Znany autor kryminałów napisał książkę, której akcja dzieje się w Krakowie
przełomu XIX i XX wieku i wychodzi
poza losy policjantów Eberharda Mocka
oraz Edwarda Popielskiego.
Gimnazjalista Stefan Zborski nie może
pogodzić się z nagłą śmiercią ojca. Pragnie znaleźć odpowiedzi na dręczące go
pytania, których nie zdążył zadać mu za
życia. Choć nie wierzy w istnienie świata duchów, to jednak — pod wpływem
irracjonalnego impulsu — organizuje
seans spirytystyczny. Nieświadom mocy, w jaką podczas seansu wyposażyły go demony, Stefan rzuca klątwę na żydowskiego
chłopca. Szlomek w najmniej spodziewanych momentach wije się
jak wąż i wydaje z siebie wwiercające się w umysł kocie wrzaski.
Oto początek śledztwa w sprawie demonicznej. Rozmodleni Żydzi
z Podgórza i orgie artystów młodopolskiego Krakowa, siła rozumu
i moc wiary, niewinna miłość i bezduszne wyuzdanie. Na granicy
dwóch światów niedoszły egzorcysta Zborski szuka odpowiedzi na
pytanie: „Czy dybuki istnieją?”.

John Pomfret: „Pozdrowienia z Warszawy.
Polski wywiad, CIA i wyjątkowy sojusz”

Janusz Filipiak: „Dlaczego się udało. Filozofia
i strategie twórcy Comarchu”

Fascynująca opowieść o tym, jak u kresu
zimnej wojny rozpoczęła się współpraca
polskich tajnych służb i CIA. Współpraca
z Polską to „jedna z dwóch najważniejszych
relacji wywiadowczych, jakie kiedykolwiek
utrzymywały Stany Zjednoczone” – twierdzi były szef CIA, George Tenet. „Przez całą
pierwszą dekadę XXI wieku Polska pomagała nam się zmagać z niemal każdym poważnym problemem w polityce zagranicznej, jaki mieliśmy” – mówi były dyrektor CIA
Michael Sulick.
„Pozdrowienia z Warszawy” to historia sojuszu, który narodził się między ówczesnymi rywalami na początku lat 90. To
wtedy dawni komunistyczni szpiedzy w brawurowej akcji wywieźli z Iraku
sześciu amerykańskich dyplomatów. Od tamtej pory polski wywiad działał
w każdym miejscu, do którego Amerykanie nie odważyli się udać. Jak wyglądały szczegóły operacji „Przyjazny Saddam”? Czy gdyby amerykański rząd
słuchał polskich tajnych służb, rzeczywiście nie doszłoby do ataków 11 września? Co polskie władze wiedziały o działaniach CIA w Starych Kiejkutach?
Autor, John Pomfret, to wielokrotnie nagradzany dziennikarz, nominowany
do Nagrody Pulitzera. Przez 20 lat był korespondentem zagranicznym „Washington Post”, relacjonując przebieg wojen w Afganistanie, Bośni, Kongu,
Sri Lance i Iraku. Dwukrotnie wysyłano go do Chin – najpierw pod koniec lat
osiemdziesiątych donosił o protestach na placu Tiananmen, a potem, w latach
1997–2003, był szefem biura „Washington Post” w Pekinie. Przez cztery lata
pracował w Europie Wschodniej, w tym przez trzy w Warszawie.

W swojej autobiografii założyciel Comarchu pokazuje wielki biznes od kuchni:
opowiada, jak robiło się interesy w latach
90. ubiegłego wieku, dlaczego kupił Cracovię oraz jak udało mu się przekształcić
naukowy start-up w nowoczesną korporację opartą na wartościach i ludziach,
która zatrudnia obecnie ponad 6500 ekspertów, ma oddziały w ponad 30 krajach
i tworzy oprogramowanie dla międzynarodowych marek z list Fortune Global
500 oraz Forbes Global 2000.
Janusz Filipiak pisze między innymi: „Aby odnieść sukces, firma musi
po prostu zatrudniać tych, którzy mają wmontowaną w siebie chęć dobrej pracy. Którzy nie potrafią bezczynnie siedzieć. Którzy mają – jak to
określają nas pracownicy – comarchowe DNA: nie tylko są bystrzy, ale
także każdego dnia mogą pracować w stresie kreacji, koncentrując się
intelektualnie na swoich zadaniach, najczęściej związanych z wytwarzaniem software’u. Którzy mają serce do walki, do mentalnie obciążającego
kreatywnego myślenia. Dzisiaj dla Comarchu najgorszym pracownikiem
jest ten, który nie chce zarobić. Spółka bazuje na tym, że ludzie, którzy
w największym stopniu generują jej wartość (poprzez pozyskiwanie kontraktów i realizowanie projektów), mogą indywidualnie wyliczyć swoją
premię. To ich napędza. U nas nie ma korporacyjnych bonusów, uzależnionych od osiągania celów przez firmę. One w ogóle nie mobilizują. Premia
finansowa musi być bezpośrednio związana z indywidualną pracą.”
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Wypieszczona „Martwa natura”
Autor: Andrzej Mielcarek | Fotografie: Izabela Rogowska

Popis umiejętności aktorskich zapowiadał Zdzisław Derebecki, dyrektor Bałtyckiego Teatru
Dramatycznego, a jednocześnie reżyser i jeden z czworga wykonawców najnowszego przedstawienia
BTD, przed premierą komedii „Martwa natura”. Rzeczywiście, sztuka jest zagrana kapitalnie.

W malarskie małżeństwo wcielają się Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska i Wojciech Rogowski. Grają jak stare, dobre
małżeństwo… Występują ze sobą od lat. Grywali w sztukach
z dużą obsadą, wspólnie przygotowywali również autorskie,
kameralne spektakle. Tu pokazali, jakim sprawnym aktorskim
duetem stali się dzięki temu. Widać, że sami doskonale bawią
się, odgrywając role przecenianego malarza i niedocenianej
malarki.

Nie będziemy streszczać fabuły, bo popsulibyśmy Państwu
zabawę. „Martwa natura” to komedia z wątkiem kryminalnym
i zaskakującymi zwrotami akcji. Ciąg zdarzeń zasadza się na
motywie czworokąta, który w tym przypadku tworzą malarz,
jego żona – niedoceniona malarka, ich służąca oraz chciwy
marszand. Bohaterowie zaplątują się w morderczą sieć intryg.
Morderczą w dosłownym sensie. Zakończenie zaskakuje.
Tekst opracował Tomasz Ogonowski, dramaturg BTD. I to się
czuje, bo dialogi zawierają niuanse nawiązujące subtelnie do
najnowszych wydarzeń. Nawet służąca Katia mówi po polsku
tak, jak Ukrainka, która jeszcze do końca nie opanowała naszego języka. Nie ma tu żadnej drwiny, a zabieg wywołuje raczej
rozbawienie i rodzi sympatię do postaci.

Bardzo spójnie skonstruowane są obie pozostałe postacie
komedii. Zdzisław Derebecki w roli marszanda-geja nie wykonuje żadnego zbędnego gestu i doskonale zgrywa się ze
wspomnianą wcześniej parą.
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Bernadetta Burszta, która przed oczyma widzów
znajduje się najkrócej, również jest przemyślaną
postacią. Błyszczy zwłaszcza w końcówce spektaklu.
Dobrze, że „Martwa natura” trafiła na Małą
Scenę BTD, choć fakt że jej premiera przypadła
w Międzynarodowy Dzień Teatru prowokował
do wykorzystania sceny głównej. W przypadku
takiego przedstawienia bliskość widowni i miejsca
zdarzeń pozwala publiczności poczuć się niemal
uczestnikami intrygi.
I refleksja na koniec: omawiany spektakl świetnie
wypadłby w teatrze telewizji. Ale pewnie szans na
pokazanie go w postaci opracowanej przez ekipę
BTD nie ma. Szkoda, bo wstydu by nie było.
Autor sztuki, Joe DiPietro (rocznik 1961), należy
do najczęściej grywanych współczesnych amerykańskich dramaturgów. Najbardziej znanym jego
dziełem jest musical „Memphis”. Koszaliński spektakl, będący polską prapremierą „Martwej natury”, po raz pierwszy został pokazany 26 marca br.
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Nagrody kulturalne roku
Autor: Malwina Maj

Prezydent Koszalina podczas XII Gali Koszalińskiej Kultury 2022 wręczył po raz kolejny nagrody za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagrody za całokształt wieloletniej pracy artystycznej, twórczej oraz
działania na rzecz upowszechniania i promocji kultury otrzymały trzy
osoby.
Jadwiga Kabacińska-Słowik
Wraz z mężem, śp. Leonardem Kabacińskim, tworzyła koszalińską
Galerię na Piętrze, której oficjalne otwarcie miało miejsce 9 lutego
1991 roku. Dzięki zaangażowaniu i pracy właścicielki miejsce funkcjonuje z powodzeniem przeszło 30 lat. Integralną częścią Galerii na
Piętrze stała się Autorska Galeria Andrzeja Słowika. Jadwiga Kabacińska-Słowik przez 18 lat organizowała spotkania „Słowik w plenerze”,
które zbliżały plastyków, aktorów, muzyków; szeroki krąg koszalińskich artystów. W Galerii bywali wielcy polscy artyści współcześni:
Stanisław Fijałkowski, Leszek Rózga, Jan Dobkowski, Andrzej Gieraga,
Zygmunt Kotlarczyk, Erna Rosenstein.

Kadr z filmu „Papierosy”

Maja Markowska
Jej krótkometrażowy film dokumentalny „Papierosy” zdobył Grand
Prix za film niezależny na Imagenations Festival (Wrocław), nagrodę
w kategorii bohater na 10. Festiwalu Filmów Frapujących (Gorzów
Wielkopolski), wyróżnienie na Przeźrocza Festiwalu Filmowym (Bydgoszcz). Premiera filmu miała miejsce na 61. Krakowskim Festiwalu
Filmowym – film był nominowany do Złotego Lajkonika w konkursie
polskim. Brał udział w 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu
w Łodzi (udział w konkursie głównym) oraz miał pokaz podczas Millenium Docs Against Gravity (Warszawa). W filmie wykorzystane zostały utwory pochodzącego z Koszalina Bartosza Petersa oraz Marcina
Pierzchlińskiego z Białogardu. Plakat do filmu stworzył koszalinianin
– Maciej Mazurkiewicz (Druklin), a typografie do plakatu laureat Nagrody Prezydenta Koszalina, Łukasz Waberski.

Przez trzy dekady w Galerii miało miejsce ok. 200 wydarzeń, podczas
których eksponowano malarstwo, grafikę, rzeźbę, szkło, ceramikę
artystyczną, fotografię, tkaninę unikatową, wiklinę artystyczną, srebro unikatowe, performance, environment, instalacje, poezje. Ważne
miejsce w programie działania galerii zajmuje promocja młodych twórców. Szczególne znaczenie dla środowiska artystycznego naszego
miasta miały wystawy artystów Pomorza Środkowego. W Galerii na
Pietrze organizowane były aukcje charytatywne, spotkania autorskie,
pożegnania artystów, wigilie artystyczne.
Zenon Kasprzak
Ceniony w środowisku nauczycielskim dydaktyk i metodyk języka
polskiego, dziennikarz i podróżnik. Do Koszalina przyjechał jako dziecko wraz z rodzicami, w listopadzie 1945 roku. Po maturze w I Liceum
Ogólnokształcącym im. St. Dubois ukończył polonistykę na Uniwersytecie w Gdańsku. W II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława
Broniewskiego pracował do emerytury.

Błażej Babij
Pomysłodawca, organizator i dyrektor artystyczny festiwalu Koszalin Bass Fest!, nowego wydarzenia na mapie kulturalnej Koszalina, którego pierwsza edycja miała miejsce w dniach 9-11 września
2021 roku w Filharmonii Koszalińskiej. W ramach wydarzenia odbyły
się trzy koncerty, wzięło w nich udział 650 słuchaczy. Błażej Babij jest
też współorganizatorem i jednym z wykładowców warsztatów kontrabasowych Bass Baltica, organizowanych w Zespole Państwowych
Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie, pod patronatem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Bass Baltica to największe
warsztaty poświęcone tylko kontrabasowi, biorą w nich udział młodzi
kontrabasiści z całego kraju.

Jest autorem, współautorem i redaktorem wielu artykułów metodycznych publikowanych w specjalistycznych periodykach, autorem
książek poświęconych podróżom i wspomnieniom.
Krystyna Pilecka
Kanclerz Krajowego Bractwa Literackiego w Koszalinie, członkini
Związku Literatów Polskich, laureatka wielu konkursów literackich,
organizatorka spotkań kulturalnych. Działalność w zakresie upowszechniania kultury rozpoczęła w 1981 roku, w Klubie Koszalińskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”. Pierwszy autorski tomik poezji „Melodie rodzinnego domu” wydała w 1998 roku. Laureatka wielu
ogólnopolskich konkursów literackich. Autorka lub współautorka kilkunastu tomików poezji i książek dla dzieci.

A oto laureaci nagród I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie kultury
wśród dzieci i młodzieży.
Wiktor Dziedzic
Uzyskał tytuł Młody Artysta roku 2021. Ubiegłoroczny absolwent
ZPSM w Koszalinie, w klasie skrzypiec.

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury w kategorii osób dorosłych przypadły Mai Markowskiej i Błażejowi Babijowi.

I

118

I

I

K U LT U R A

I

Pracował z dr. Natanem Dondalskim. Koncertował z Orkiestrą Symfoniczną Czeskiego Radia w Pradze, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii
Podkarpackiej w Rzeszowie, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie. Występował w prestiżowych salach
koncertowych w Polsce, Czechach, Niemczech, Austrii, Szwajcarii.
Zdobywca wielu nagród, m.in. na Iscart International Music Competition (Lugano), International Mark Rothko Competition of Young Performers of Modern Music (Łotwa), International Music Competition
„Best Bartok Performance”, (Wielka Brytania) International Online
Instrumental Performance Competition. Zagrał koncerty z Danish
National Youth Ensemble, Kintai Music Festival Orchestra, na Hirschmann Meisterkurs Europe, w ramach perFORM Masterclass 2021.
Julia Chojnacka
Do września 2021 roku uczyła się w I klasie OSM I st. ZPSM w Koszalinie, w klasie skrzypiec Olgi Borowskiej, a następnie u dr. Natana Dondalskiego. Pracowała też z dr Kariną Gidaszewską. Od 1 września 2021
uczennica OSM II stopnia w Poznaniu. Jest laureatką ok. 100
polskich, europejskich i międzynarodowych konkursów, w wielu
zajęła I miejsce lub zdobyła Grand Prix. Stypendystka Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne
2020/2021. Przyjęta do Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci na
rok szkolny 2021/2022.

Plenerowa wystawa „(Nie)znane twarze Koszalina” przygotowana przez Archiwum Państwowe w Koszalinie

Kacper Krężołek
Uczeń ZPSM w Koszalinie. Pracuje pod kierunkiem Dariusza Schmidta
i Zbigniewa Dubielli. Zdobył: I miejsce oraz Grand Prix na I Nadmorskim Festiwalu Gitarowym w Gdyni, I miejsce w VIII Ogólnopolskim
Konkursie Gitarowym „Viva Gitarra” w Zielonej Górze, I miejsce
w Międzynarodowym Konkursie Music@e-Contest 2021.

Martyna Skuza
Od dziewięciu lat jest uczennicą ZPSM w Koszalinie. Jej artystycznym
opiekunem jest dr Natan Dondalski. Zdobyła Grand Prix na International Multi-genere Competition w Kazachstanie, I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych w Elblągu, I miejsce
w IX Międzynarodowym Konkursie im. Janiny Garści w Stalowej Woli,
I miejsce w Music and Stars Awards w Estonii. Stypendystka Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne w roku
2020/2021. Przyjęta do Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci na rok
szkolny 2021/2022.

Irmina Bączkowska
Uczennica ZPSM w Koszalinie w klasie skrzypiec dr. Natana Dondalskiego. Laureatka: Grand Prix oraz I miejsca na Międzynarodowym Konkursie skrzypcowym „Music & Stars Awards”, I nagrody
w 12th World Open Music Competition w Serbii, I nagrody w International Online Contest „Prometheus” we Włoszech, I nagrody w Great
Composer International Music Competition w Londynie, I miejsca
w International Sfogato Music & Arts Festival.
Zuzanna Mieczkowska
Uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w ZPSM
w Koszalinie, w klasie fletu. Pracuje pod kierunkiem Natalii Jewłoszewicz-Dziedzic. Zdobywczyni I nagród w: X International Competition
For Young Musicians „Citta Di Massa”, Iscart International Music Competition w Lugano, VIII Rome International Music Competition w Rzymie, I Konkursie Fletowym Online „Fleciki na start”.

Antoni Merecki
Od wielu lat uczęszcza na zajęcia gitarowe do Pałacu Młodzieży
w Koszalinie i rozwija się pod okiem Zbigniewa Dubielli. Zajął I miejsca
w III International Children’s and Youth Guitar Competition of Russian Music w Kaliningradzie oraz XIII Płockich Konfrontacji Gitarowych w Płocku, II miejsce na V Festiwalu Gitarowym na Zamku
w Golubiu-Dobrzyniu, III miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym „Viva Gitarra” w Zielonej Górze.

Lena Łobodziec
Uczennica ZPSM w Koszalinie, w klasie fortepianu. Pracuje pod
kierunkiem Ewy Gajdzis. Zdobyła I nagrody w: International Music
Competition „The Music if Eastern Europe” w Londynie, International Music Competition – The Music of Centuries „The Music of 20th
Century” w Londynie, The Music Competition Online 2021 w Vanves.
Borys Palonek
Uczeń IV klasy ZPSM w Koszalinie, w klasie fortepianu. Opiekun
artystyczny: Paweł Bortnowski. Laureat I miejsca (Złoty Wirtuoz)
w XII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Młody wirtuoz
– online” (Sanok-Warszawa), I miejsca w International Music Competition w Belgradzie, I miejsce w International Music Competition (sekcja fortepian, kategoria middle junior) w Belgradzie.
Nina Olech
Uczennica II klasy ZPSM w Koszalinie II stopnia, w klasie fortepianu.
Opiekun artystyczny: Ewa Gajdzis. Zdobyła: I nagrodę w International Music Competition – The Music of Centuries – The Music of 19th
Century w Londynie, I nagrody z wyróżnieniem w The Music Competition Online 2021 w Vanves, II nagrody w International Music Competition – Artist of the Year – season 2020/2021 w Londynie.
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stiwalu Wokalnym Polskiej Piosenki „Z piosenką przez dekadę” – lata
60. w Gdańsku oraz III miejsce na V Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej
Piosenki „Swego nie znacie” w Słupsku.
Duet Aniela Dąbrowska i Wiktoria Studzińska
Dziewczyny działają w Pałacu Młodzieży. Tworzą duet stworzony
przez pedagoga Zbigniewa Dubiellę w 2019 roku. Laureatki I nagrody w V Międzynarodowym Konkursie Gitarowym Renesans Gitary
„Nowy Akord 2021” (Homel, Białoruś). Zajęły III miejsce podczas
XIII Płockich Konfrontacji Gitarowych w Płocku.
Julian Merecki
Uczeń ZPSM w Koszalinie I stopnia w klasie waltorni. Pracuje pod
kierunkiem Piotra Arciszewskiego. Zajął I miejsce na IV Warszawskim Festiwalu „Miniatura muzyczna na instrumenty dęte, drewniane i blaszane”, I miejsce w XL Konkursie Młodego Muzyka w Szczecinku, III miejsce na V Akademii Młodego Waltornisty w Katowicach,
III miejsce w XXI Ogólnopolskim Konkursie Młodych Solistów w Jaworznie.

Koncert w ramach festiwalu Koszalin BassFest!

Barbara Osada-Sobczyńska
Uczennica IV klasy ZPSM w Koszalinie, OSM I st. w klasie fortepianu.
Opiekun artystyczny: Paweł Bortnowski. I miejsce (sekcja fortepian,
kategoria middle junior) podczas International Music Competition
w Belgradzie. Srebrny Wirtuoz w XII Międzynarodowym Konkursie
Pianistycznym „Młody Wirtuoz – online”, Sanok-Warszawa.

Szymon Gajdzis
Uczeń VI klasy OSM I st. ZPSM, w klasie perkusji. Opiekun artystyczny: Robert Kwiatkowski. Zdobył: I nagrodę na International Music
Competition – The Music of 18th Century w Londynie, II nagrodę
na International Music Competition „The Music of Eastern Europe”
w Londynie, II nagrodę w 1st International Online Competition „Inspiration” w Moskwie.

Ignacy Łajca
Uczeń ZPSM w Koszalinie, OSM I st. w klasie skrzypiec. Pracuje pod
kierunkiem Danuty Kaluty-Jakubowskiej. Jest laureatem I nagród w:
IV Ogólnopolskim Konkursie „Talenty skrzypcowe 2021”, International Music Association Gloria Artis in Vienna, International Festival
Online Competition Portugal Art Carnival w kategorii 12 lat skrzypce
solo oraz I miejsca na IV Ogólnopolskich Igrzyskach Skrzypcowych
w Zbąszyniu.

Michalina Łajca
Uczennica III klasy ZPSM w Koszalinie, OSM I st. w klasie fortepianu.
Pracuje pod kierunkiem Doroty Kuryło. Zdobyła: I nagrodę w International Festival Online Competition Portugal Art. Carnaval, II miejsce
(Srebrny Wirtuoz) w XII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym
„Młody Wirtuoz” w Sanoku, III nagrodę na International Music Association Gloria Artis in Vienna.

Laureaci nagród II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie kultury wśród
dzieci i młodzieży.

Antonina Sajek
Uczennica Zespołu Szkół Plastycznych im. W Hasiora w Koszalinie. Jej prace były prezentowane na wystawach organizowanych
przez Centrum Kultury 105 oraz w szkolnej galerii. Pracuje pod
kierunkiem Ingi Marciszuk-Mazur. Jest finalistką (z wyróżnieniem)
eliminacji centralnych XLV Olimpiady Artystycznej w sekcji historii sztuki (najwyższy w roku 2021 tytuł przyznany w konkursie)
w Warszawie.

Nikodem Kin
Uczeń Zespołu Szkół Plastycznych im. W. Hasiora w Koszalinie. Pracuje pod kierunkiem Katarzyny Gwardiak-Kocur. Zdobył: wyróżnienie
w XIII edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Young
man in XXI century” w Kownie; Złoty Medal na VII Międzynarodowym Biennale Fotografii Szkół Plastycznych (konkurs odbywa się pod
patronatem MKiDN).
Teatr Niesforny
Od 2018 roku działa w Pałacu Młodzieży, pod kierunkiem Elżbiety
Malczewskiej-Giemzy. Młodzież uczestniczy w działaniach happeningowych na rzecz środowiska lokalnego, prowadzi program „Pałacowy
Expres w TV Max”. Teatr zdobył II miejsce na XXI Festiwalu Małych
Form Teatralnych w Piasecznie za spektakl „...teraz”.

Maciej Karkoszka
Uczeń Zespołu Szkół Plastycznych. Pracuje pod kierunkiem Katarzyny Gwardiak-Kocur. Zdobył wyróżnienie w Konkursie Fotograficznym Mam oko na Politechnikę, II nagrodę w XV Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Świat w obiektywie – Przyroda wokół nas”
i II nagrodę w XV Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Świat
w obiektywie – Wydarzenia” (oba Kołaczkowo) zajął II miejsce
w IX edycji Konkursu Fotograficznego „Wokół nas – ludzie, miejsca,
sytuacje” w Koszalinie oraz III miejsce w VI edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Fotograficznego „Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny”
w Warszawie.

Natalia Matusiak
Pracuje pod kierunkiem Leny Charkiewicz w Pałacu Młodzieży. Finalistka IV edycji Międzynarodowego Konkursu Wokalnego „The
Golden Voice” w Krakowie. Zdobyła II miejsce na Ogólnopolskim Fe-

I

Krzysztof Zieliński
Uczeń V klasy ZPSM w Koszalinie, OSM II st. w klasie skrzypiec.
Opiekun artystyczny: dr Natan Dondalski. Zdobył: I nagrodę w letniej edycji konkursu World Open Music Competition w Belgradzie,
II nagrodę na 1st International Sfogato Stage Music Competition 2021
w Krakowie, II nagrodę w IV Ogólnopolskim Konkursie „Talenty
Skrzypcowe 2021” w Poznaniu.
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Wydarzeniem Kulturalnym Roku decyzją kapituły nagród prezydenckich stało się wydanie publikacji zatytułowanej „Nieznane twarze Koszalina. Miejsca, których już nie ma”. Organizator: Archiwum
Państwowe w Koszalinie
Wydanie książki było elementem obchodów 60-lecia działalności
Archiwum Państwowego (AP). Jego celem była prezentacja dziedzictwa dokumentacyjnego zachowanego w zasobie archiwalnym, popularyzacja i prezentacja walorów Koszalina i regionu. Promocja odbyła
się w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (KBP), 29 października 2021
roku. Wydawnictwo ma charakter albumowy. Prezentuje archiwalia
związane z nieistniejącymi już w mieście obiektami i miejscami. Zostało opracowane przez miłośników historii Koszalina: Dorotę Cywińską – starszego kustosza AP; Krzysztofa Urbanowicza – autora
artykułów i książek o Koszalinie, Zbigniewa Wojtkiewicza – kolekcjonera, przy udziale dr. Kacpra Pencarskiego – konsultanta merytorycznego, Mariusza Króla – opracowanie graficzne, Izabeli Rogowskiej –
zdjęcia muzealiów.
Druk i oprawę zrealizowała Pracownia INTRO – DRUK (publikacja
w całości została wykonana w Koszalinie). Nakład wyniósł tysiąc
egzemplarzy i został wyczerpany w ciągu miesiąca od daty promocji.
Ogromne zainteresowanie publikacją sprawiło, że podjęto decyzję
o dodruku. AP odnotowało również ogromną liczbę wejść na stronę internetową, gdzie umieszczono publikację do pobrania. Wydanie
publikacji poprzedzała rozbudowana kampania, w ramach której AP
zrealizowało wspólnie z Radiem Koszalin cykl filmów edukacyjnych
„Poznaj Koszalin” i wystawę plenerową przy Rynku Staromiejskim
„(Nie)znane twarze Koszalina”.

• zaopatrzenie ortopedyczne
i rehabilitacyjne,

Z kolei za Kulturalną Inicjatywę Roku uznano Festiwal Koszaliński
BassFest! (Organizator: Fundacja BassFest)

• profilaktyka zdrowotna,

Festiwal odbył się po raz pierwszy w dniach 9-11 września
2021 roku. Jego ideą jest prezentacja zróżnicowanych gatunków muzycznych oraz innych form scenicznej ekspresji, w których może być
wykorzystany kontrabas. W trakcie trzech festiwalowych dni wystąpili: Krzesimir Dębski, Zbigniew Wrombel, Tadeusz Sudnik w programie „Od Bacha do Hendrixa”, Krzysztof Rogacewicz w monodramie
„Kontrabasista” oraz zespół Neoklez. Warsztaty z uczniami Zespołu
Państwowych Szkół Muzycznych poprowadził Donat Zamiara. Festiwal zdobył laur Made in Koszalin w kategorii Kultura i Design

• artykuły medyczne
i pomocnicze,
• bielizna dla amazonek,
• peruki i turbany,
• podologia,
• wyroby kompresyjne.

Kapituła obradowała pod przewodnictwem
Krystyny Kościńskiej, w składzie: Bożena
Kaczmarek, Leopold Ostrowski, Izabela Wesołowska (przedstawiciele Komisji Kultury Rady
Miejskiej w Koszalinie); Elżbieta MalczewskaGiemza, Maciej Osada-Sobczyński, Mariusz
Rodziewicz, Łukasz Waberski (przedstawiciele
Rady Kultury przy Prezydencie Miasta), Dorota Pawłowska – dyrektor Wydziału Kultury
i Spraw Społecznych, Marzena Śmigielska –
kierownik Referatu Kultury i Sportu Wydziału
Kultury i Spraw Społecznych.
Wpłynęły 44 wnioski, z których kapituła
rozpatrzyła 43 (jeden nie spełniał wymogów).
Ogółem kapituła postanowiła przyznać
29 nagród.

ul. Konstytucji 3 Maja 14, Koszalin
600 516 559 | 94 7170717
biuro@medos-koszalin.pl

reklama

medos-koszalin.pl
www.medos-koszalin.pl
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Kwiaty i kolory – tęsknimy do lata
Oto kolejna odsłona projektu zaprzyjaźnionego z naszą redakcją teamu
modowo-fotograficznego. Panie postanowiły przeprowadzać kolejne
sesje w ciekawych miejscach w Koszalinie i okolicy. Tym razem jest to
przygotowująca się do sezonu letniego mieleńska kawiarnia Dune Cafe.
Wystrój lokalu opiera się na pastelowych motywach kwiatowych, przygotowanych przez Paulinę Leszczyńską, właścicielkę koszalińskiej kwiaciarni
„Wymarzone Wesele”.

Fotografia i koncept:
Natalia Snoch
Modelka:
Angelika Karabin
Makijaż:
Aleksandra Hliwa i Karolina Maciejewska
Kwiaty i dekoracje:
Paulina Leszczyńska („Wymarzone Wesele”)
Stylizacja:
Odessa_stylists
Manager sesji:
Karolina Maciejewska
Wnętrza:
Dune Cafe Mielno
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W SZPILKACH ZA KIEROWNICĄ

Kompaktowy SUV Mercedes-Benz EQB 300:
praktyczny, przemyślany, piękny
Autor: Andrzej Mielcarek | Fotografie: Marcin Betliński

Pani Ewa Krzymińska, właścicielka koszalińskiego butiku marki Gizia, podjęła się na
naszą prośbę przetestowania kolejnego „elektryka” z palety Mercedes-Benz. Model EQB
wypróbowała w jeździe miejskiej oraz na trasie Koszalin – Kołobrzeg. Przedstawiamy
jej ocenę, zachęcając naszych Czytelników do kontaktu z przedstawicielami dealera,
samodzielnego popróbowania jazdy tym kompaktowym SUV-em i porównania swoich
obserwacji z wrażeniami pani Ewy.
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Ewa Krzymińska mówi: - Nie byłabym kobietą, gdybym w pierwszej kolejności nie zwróciła uwagi na charakterystyczny kolor
auta, które trafiło w moje ręce. Jest nietypowy, w katalogu producenta został określony poetycko jako „szarość gór metalik”.
Przyciąga uwagę, ale również pozwala przypuszczać, że jest praktyczny. Kiedy na czarnym lakierze widać od razu nawet najmniejszą ilość kurzu, tutaj z pewnością tego kłopotu nie będzie.
- Druga rzecz rzucająca się od razu w oczy to charakterystyczna sylwetka – podkreśla nasza rozmówczyni. – Dość masywna,
ale wyważona, kojarząca się ze stabilnością i pewnością siebie.
Z pięknym przodem, który wyróżnia się na tle modeli spalinowych.
Pani Ewa nie miała wcześniej doświadczeń związanych z prowadzeniem samochodów napędzanych silnikami elektrycznymi,
więc zareagowała zaskoczeniem w momencie uruchomienia auta:
- Właściwie trudno się było zorientować, że jest ono przygotowane do jazdy, tak cicho pracowało! Również podczas jazdy w kabinie panowała cisza. Idealne warunki do słuchania muzyki albo
do rozmowy.
A pierwsze wrażenia po ruszeniu z miejsca? - To jest bardzo dynamiczny samochód - słyszymy w odpowiedzi. – Natychmiast
reaguje na dodanie gazu. Rusza bardzo płynnie. Niewiele czasu
trzeba, by wyczuć pedał przyspieszenia, który jest bardzo wrażli-
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wy. Zaskoczeniem dla mnie było urządzenie, które – jak się dowiedziałam - nazywane jest inwerterem, a dzięki któremu można odzyskiwać
część energii, kiedy musimy zwolnić albo hamować.

Przykładowo – model Mercedes-Benz
EQB można nabyć w programie Flexi
Leasing już od 1 369,17 PLN netto
miesięcznie (45% wstępnej wpłaty
leasingowej, okres leasingu 60
miesięcy, wykup pojazdu 25%).

Zjawisko, o którym mówi pani Ewa, ma bardzo praktyczny wymiar.
Nazywane jest rekuperacją. Energia, której użyliśmy wcześniej do
rozpędzenia pojazdu, podczas hamowania wraca w dużej części do
baterii, co pozwala przejechać większą liczbę kilometrów na jednym
ładowaniu. - Nie ma typowego dla aut napędzanych silnikami spalinowymi odczucia „luzu” – relacjonuje pani Ewa. -Hamujemy głównie za
pomocą silnika. To oczywiście zmienia styl jazdy, ale kiedy się po czasie przyzwyczaimy do tego, to można pół żartem pół serio powiedzieć,
że hamulec staje się zbędny. To oczywiście przesada. Ale rzeczywiście
można nauczyć się w ten sposób jeździć i oszczędzać energię elektryczną.
- Mercedesem EQB jeździ się bardzo wygodnie – mówi pani Ewa. – Kabina jest bardzo przestronna, za kierownicą siedzi się wysoko, a więc
mamy bardzo dobrą widoczność dookoła samochodu. Ja bardzo to cenię, bo czuję się wówczas bezpiecznie.
Jeśli mowa o kabinie, warto podkreślić, że mimo kompaktowych rozmiarów (długość 4684 mm, szerokość 1834 mm, wysokość 1667 mm)
model EQB może się pochwalić rzeczywiście bardzo przestronnym
wnętrzem. To zasługa długiego rozstawu osi, który wynosi 2829 mm.
Dzięki temu elektryczny SUV opcjonalnie przewozi nawet 7 osób,
przy czym trzeci rząd przeznaczony jest dla niewysokich pasażerów
(do 1,65 m wzrostu), czyli w praktyce dla dzieci. Foteliki dziecięce
da się bezproblemowo zamontować zarówno na tylnej kanapie, jak
i w ewentualnym trzecim rzędzie miejsc.
Pojemność bagażnika wynosi od 495 do 1710 litrów lub od 465 do
1620 litrów (odpowiednio, dla wariantu pięcio- albo siedmiomiejscowego przed i po złożeniu siedzeń). To sprawia, że EQB można porównać z kompaktowymi kombi.
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przed oczami kierowcy. Można je kontrolować bez odrywania
wzroku i spoglądania na panel wyświetlacza. Na pewno szybko
można się do tego rozwiązania przyzwyczaić i je polubić. Generalnie ogromne wrażenie robi wielki wyświetlacz, który służy
do dotykowej obsługi nawigacji i multimediów. Można się poczuć, jak w jakimś pojeździe przyszłości…

– Jak się zorientowałam, testowane auto posiadało chyba wszystkie możliwe do wyobrażenia sobie systemy wspomagania jazdy
– mówi Ewa Krzymińska. – Mercedes z nich słynie, a wszystko to
składa się na poczucie bezpieczeństwa. Samochód jest przy tym
bardzo ergonomiczny. Wszystko ustawia się elektrycznie: lusterka, fotel, kierownicę. Można więc wszystko idealnie dopasować do
konkretnego kierowcy. Nie miałam okazji wypróbować auta poza
asfaltową drogą, więc nie wiem, jak zachowuje się na nierównościach. Ale przypuszczam, że jest stabilny. Pozwala mi na to twierdzenie odczucie, jakie miałam, jadąc dosyć szybko przez wąskie
ronda. Samochód niezmiennie był bardzo stabilny. Prawdopodobnie dociążenie w postaci dużej, ważącej kilkaset kilogramów baterii
ma tu znaczenie i wspomaga dobre trzymanie się drogi.

Według informacji pochodzących od producenta, pełne naładowanie baterii wystarcza do przejechania nieco ponad
400 km. Czy tak jest w rzeczywistości? – Jeżdżąc w sposób
spokojny i zrównoważony na pewno potwierdzimy ten parametr – relacjonuje Ewa Krzymińska. – Siedząc za kierownicą
EQB można bawić się obserwowaniem, jak styl jazdy determinuje zużycie energii. Na pewno po dłuższym używaniu
tego samochodu można go doskonale poznać i jeździć bardzo
oszczędnie, co nie znaczy, że wolno. Ale muszę uprzedzić, że
wchodzenie na prędkość powyżej 120 km/h jest okupowane
dużym wydatkiem energii. Najekonomiczniejsza jazda poza
miastem to prędkość między 90 a 110 km/h, bez gwałtownych przyspieszeń i z hamowaniem silnikiem. W mieście zaś
nie warto ruszać z impetem spod każdych świateł. I bez tego
„elektryk” jest dynamiczniejszy od większości aut z silnikami
spalinowymi.

- Kiedy miałabym się domyślić, dla kogo ten samochód został zaprojektowany, z myślą o kim stworzony, to powiedziałabym, że
mogą to być równie dobrze młodzi rodzice albo osoby już dojrzałe, które cenią sobie komfort – uważa pani Ewa. - Jest to elegancki
SUV do wykorzystania w mieście lub na krótkie wycieczki poza
miasto. Powiedziałabym, że to samochód codziennego użytku.
Nasza rozmówczyni dodaje: - Bardzo praktyczne jest wyświetlanie się podstawowych parametrów jazdy na przedniej szybie

Zapraszamy do Autoryzowanego Salonu Mercedes-Benz Mojsiuk w Starych Bielicach k/Koszalina, ul. Koszalińska
12 (z uwagi na rozpoczętą przebudowę dotychczasowego obiektu salonu Mercedes-Benz Mojsiuk zapraszamy
do obiektu tymczasowego zlokalizowanego po prawej stronie dawnej krajowej „szóstki” po minięciu zjazdu do
Starych Bielic, jadąc od strony Koszalina) lub pod nr telefonu: 94/34 77 372
www.mojsiuk.mercedes-benz.pl
Szukaj nas na Facebooku: Mercedes-Benz Mojsiuk i Instagramie: mercedesbenz_mojsiuk
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Wzorcowy design
z napędem na cztery koła

Moc silnika: 530 KM
Prędkość maksymalna: 250 km /h
Przyśpieszenie: 4,6 s – 100 km/h
Średnie zużycie: 7,6l /100 km

Autor: Aneta Dolega | Fotografie: Bogusz Kluz

To bodajże jedyny albo jeden z niewielu samochodów, który trafił do paryskiego
Luwru jako przykład wzorowego wzornictwa przemysłowego. Range Rover, bo o nim
mowa to także pierwsza marka aut terenowych, która wpuściła kabriolet łączący
ponadprzeciętne właściwości terenowe z nietuzinkowym designem. Auto odniosło
spektakularny sukces – popyt przewyższał podaż, a pojazd wyznaczył nowe trendy
w motoryzacji. Jego dobra passa oraz popularność trwają do dziś.
Nowy Range Rover to kontynuacja tej tradycji. Nadal jest niezawodny
w jeździe po trudnym terenie, co zawdzięcza napędowi na wszystkie
koła (AWD), skrzyni rozdzielczej z dwoma zakresami prędkości oraz
elektronicznemu centralnemu mechanizmowi różnicowemu. Zawieszenie pneumatyczne umożliwia zwiększanie prześwitu, a maksymalna głębokość brodzenia w wodzie wynosi 900 mm. Przemieszczanie
się w takich warunkach ułatwia temu pojazdowi szereg systemów.
System Intelligent Driveline Dynamics może przenosić do 100%
momentu obrotowego na przednią lub tylną oś. Mechanizmy różnicowe z aktywną blokadą tworzą idealną bazę do działania systemu
Terrain Response, który automatycznie dostosowuje samochód do
nawierzchni i warunków. Układ kontroli przechyłów nadwozia Dynamic Response Pro pozwala na zwiększenie zakresu ruchu kół w te-

ren. Kolejnym doskonałym rozwiązaniem w Range Roverze w kwestii
komfortu jazdy jest układ czterech kół skrętnych. Przy niskich prędkościach układ skręca tylne koła w kierunku przeciwnym do kąta
skrętu kół przednich, co sprzyja zmniejszeniu promienia skrętu pojazdu. Dzięki temu przestronny i masywny Range Rover ma promień
skrętu zbliżony do samochodów miejskich. Przy wyższych prędkościach koła skręcają w kierunku tym samym co przednie, co pozwala
na szybszą i bardziej precyzyjną zmianę kierunku jazdy, a prowadzenie jest bardziej precyzyjne i przyjemne.
Range Rover oprócz swoich zdolności terenowych wyróżnia się także minimalistycznym designem, którego trzyma się od dziesięcioleci.
Charakter projektu pozwala, by nowoczesna sylwetka z wydłużonym
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Rafał Gibczyński
Kierownik Działu Sprzedaży
I Marketingu

tyłem w stylu „boat tail” nie była przesłaniana zbędnymi detalami.
Te elementy, które są niezbędne, są idealnie wpasowane w kształt
pojazdu: ukryte tylne lampy, wysuwane klamki i 23-calowe obręcze
kół. We wnętrzu odnaleźć można wiele wyjątkowych detali, jak ekskluzywne forniry czy ceramiczne elementy sterujące. Nowy model
Range Rovera to auto dla siedmiu osób. Siedzenia pokryto skórą
Semi Aniline, wyposażono w podgrzewanie, elektryczną regulację,
dedykowane gniazda USB i lampki. Auto wyposażone jest w system
audio Meridian Signature Sound System oraz funkcję aktywnego
wygłuszania hałasu, wykorzystującą głośniki zagłówkowe. Na przedzie atrakcyjnie i praktycznie prezentuje się 13,1-calowy ekran dotykowy i „pływający” wyświetlacz tablicy przyrządów. Pozwala to
na wygodną obsługę pokładowych systemów, m.in. systemu PiviPro
z bezprzewodową obsługą funkcji Apple Carplay i Android Auto. Dostępna jest także funkcja asystenta Alexa Auto.
Nowy Range Rover jest bardzo przestronny. Automatycznie składana
przesłona i wszechstronna podłoga przestrzeni ładunkowej czynią korzystanie z niej wygodniejszym, a zestaw Event Suite nadaje jej jeszcze
jedną funkcję — zapewnienia komfortowego obcowania z naturą.

Oczywiście jak każde auto terenowe Range Rover jest wzorcowy
pod względem bezpieczeństwa. Reflektory Digital LED1 z funkcją
Predictive Adaptive Front Lighting wykorzystują dane z systemu
nawigacji do przewidywania przebiegu drogi i zapewniania lepszej
widoczności. Opcjonalne lusterko wewnętrzne ClearSight2 pozwala
widzieć cały czas nieprzysłonięty niczym obraz sytuacji za samochodem. Będący funkcją kamery 3D widok ClearSight Ground View3
pozwala obserwować teren przez „przezroczysty” przód samochodu, a światła manewrowe rozświetlają nawierzchnię podczas parkowania w ciasnych miejscach. Wszystko to, by zapewnić bezstresową
i bezpieczną jazdę, niezależnie od warunków.
Range Rover to samochód, który dał początek nowej wizji luksusowych samochodów terenowych. Nieustająco wznosi wartości swojego przodka na najwyższy dotychczas poziom – zarówno w zakresie wzornictwa i luksusu, jak i zaawansowania technicznego. Więcej
informacji o najnowszym Range Roverze można uzyskać w salonie
Bońkowscy British Auto, samochód jest dostępny w korzystnym finansowaniu Arval.

Autoryzowany salon Land Rover i Jaguar w Szczecinie | Bo kowscy British Auto
Ustowo 58, 70- 001 Szczecin +48 91 852 34 00 | salon@british-auto.pl
www.british-auto.landrover.pl/contact-us |
/ JLRBonkowscy
Zapraszamy do naszego salonu i serwisu
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Fotografie: Nikola Moskal
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Przedsiębiorcy na kolacji
w Starym Koszalinie
Cykliczne Kolacje Biznesowe to już tradycja koszalińskiego oddziału Północnej Izby
Gospodarczej. Spotkania te służą integracji i nawiązywaniu nowych kontaktów. Marcowe odbyło się w Hotelu i Hostelu Stary Koszalin. Nowi członkowie Izby odebrali
certyfikaty członkowskie, zaprezentowano plany oddziału na najbliższy czas. Każdy
z uczestników kolacji miał okazję do krótkiej prezentacji swojej firmy. A wszystko odbyło się w klimacie PRL – począwszy od estetycznej stylistyki miejsca, przez odpowiednie menu wieczoru, po muzykę z tamtego czasu.
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Kulturalny obrachunek roku 2021
Cykliczna Gala Kultury jest okazją do nagrodzenia twórców najciekawszych wydarzeń minionego roku w Koszalinie,
ale również służy promocji wyjątkowego wydawnictwa, którym jest „Almanach Koszalińskiej Kultury” (piszemy o nim
osobno w dziale Wydarzenia, a o prezydenckich nagrodach w dziale Kultura). To swoista kronika stanowiąca dowód, że
wbrew twierdzeniom malkontentów sporo się w mieście dzieje i rodzą się w nim ciekawe inicjatywy. Tegoroczna Gala
była z pewnością wielkim triumfem Archiwum Państwowego w Koszalinie jako wydawcy oraz zespołu redakcyjnego
wydanego przez AP albumu „Nieznane twarze Koszalina. Miejsca, których już nie ma”. Szczególnie miło nam z tego
powodu, że swój udział w powstaniu tomu miało dwoje naszych współpracowników: Izabela Rogowska (fotografie)
i Krzysztof Urbanowicz (tekst). Powód do satysfakcji może mieć również pan Błażej Babij, muzyk Filharmonii Koszalińskiej, który wraz żoną wymyślił i zorganizował koszaliński festiwal muzyczny Koszalin BassFEST!.
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Tutaj nas znajdziecie
SALONY SAMOCHODOWE
- Auto Galeria, 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
- Dubnicki Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Renault
i Dacia, ul. Gnieźnieńska 81
- Grupa Cichy-Zasada, u. Gnieźnieńska 43a, salon Skody
- Grupa Cichy-Zasada, u. Gnieźnieńska 24b, salon VW
- Grupa Mojsiuk - Mercedes-Benz, Honda, Peugeot,
Citroën oraz Centrum Blacharsko-Lakiernicze,
Stare Bielice 128
- Grupa Polmotor, Stare Bielice 8B-1
- Toyota Jankowscy S. J., ul. Diamentowa 2
BIURA PODRÓŻY
- AGA HOLIDAY Biuro Podróży, ul. Piłsudskiego 88 A
- Biuro Podróży El Mundo, ul. Zwycięstwa 170/3
- Biuro Podróży ITAKA, Pasaż Milenium I p.,
ul. Domina 7/9
- Biuro Turystyczne TURYSTA Sławomira Małgorzata
Ignatowicz, ul. Andersa 2
- Exodos Biuro Podróży, ul. Kaszubska 6A
- Rainbow Tours, CH Forum, ul. Paderewskiego 1
- Rainbow Tours, Galeria Emka, ul. Jana Pawła II 20
- TUI Centrum Podróży, CH Forum, ul. Paderewskiego 1
INNE
- Air-Transfer.pl, ul. Zwycięstwa 87
- Bałtycki Teatr Dramatyczny, ul. H. Modrzejewskiej 12
- Centrum Kultury 105, ul. Zwycięstwa 105
- Centrum Kultury w Mielnie, ul. Chrobrego 45, Mielno
- Centrum Promocji i Informacji Turystycznej
Gminy Mielno, ul. Lechitów 23, Mielno
- Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Sianów, Plac pod Lipami 9
- Centrum Rozrywki MK Bowling, Galeria Kosmos,
ul. Okrzei 3
- EkoWodrol sp. z o.o. , ul. Słowiańska 13
- Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości,
ul. Zwycięstwa 42
- Galeria na Piętrze, ul. Dworcowa 8
- Galeria Sztuki, ul. Zwycięstwa 20-24
- Kospel S.A., ul. Olchowa 1
- Kospel S.A., ul. BoWiD 24
- Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
ul. Przemysłowa 8
- Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa,
ul. Zwycięstwa 126
- KPPD Biuro w Koszalinie, ul. Boh. Warszawy 5,
- Miejska Energetyka Cieplna, Dział Obsługi Klienta,
ul. Łużycka 25a
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
ul. Wojska Polskiego 14,
- MPS International Sp. z o.o.,
ul. Bohaterów Warszawy 30,
- Muzeum, ul. Młyńska 37-39
- Norman - Centrum Rehabilitacyjne, ul. Pomorska 28
- Polskie Radio Koszalin, ul. Piłsudskiego 41
- Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie,
ul. Piłsudskiego 6
- Regionalne Centrum Informacji Turystycznej,
ul. Dworcowa 11
- Teatr Variete Muza, ul. Morska 9
- Urząd Miejski w Darłowie, Plac T. Kościuszki 9, Darłowo
- Urząd Miejski w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7
- Urząd Miejski w Mielnie, ul. Chrobrego 10, Mielno
- Urząd Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 3
- Windhunter Academy , ul. Morska 18a
- Zbigniew Murzyn Galeria, ul. Dworcowa 6
RESTAURACJE, BARY, KAWIARNIE
- Bar Przerwa – Arcy Catering,
ul. Powstańców Wielkopolskich 8
- Bar Vittorio, Pasaż Milenium, ul. 1 Maja 22/4
- Bezalians, ul. Sikorskiego 4m
- Bistro LOFT7, ul. Jana z Kolna 7
- Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
- Cafe Arabica, ul. Śniadeckich 7A
- Cafe Mondo, Galeria Emka - I piętro, ul. Jana Pawła II 20
- Cafe Mondo, Rynek Staromiejski 13
- Centrum Smaku Maredo ul. Zwycięstwa 45

- 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 Forum, ul. Paderewskiego 1
- Kukuryku Lunch Bar, Plac Gwiaździsty 5/1
- Park Caffe, ul. Asnyka 11
- Petrykowska, ul. Zwycięstwa 135
- Powidoki Kawiarnia, ul. Piłsudskiego 4,
- Projekt Kuchnia, ul. Piłsudskiego 6
- Restauracja Biała Dama, ul. Chrobrego 26A, Mielno
- Restauracja Fregata, ul. Podgrodzie 1a
- Restauracja Studnia, ul. Mickiewicza 6
- Restauracja Viva Italia, ul. Skłodowskiej - Curie 1-3
- Sushi Moon, Pasaż Milenium, ul. Domina 9/4
- Toscana Pizzeria & Ristorante, Pasaż Milenium,
ul. Domina 5
KOSMETYKA, KOSMETOLOGIA, FITNESS
- Amadeus Fitness Klub, ul. H. Modrzejewskiej 40
- Biuro Avon, ul. Zwycięstwa 24b
- Park Wodny Koszalin, ul. Rolna 14
- Atelier Fortunata Aleksandra Górecka,
ul. Kubusia Puchatka 2
- Balans Fitness Klub, ul. Broniewskiego 2
- Beauty Manager Sandra Lewińska, ul. 4 Marca 29A
- Cosmedica Gabinet Podologiczny Katarzyna Kasprzak,
ul. Kościuszki 7
- Centrum Medyczno – Rehabilitacyjne Remedica,
ul. Śniadeckich 4
- Centrum Rekreacji Forma, ul. Rolna 14
- Dermalogica Klinika Medycyny Estetycznej Edyta
Słupczewska, CH Jowisz I piętro, ul. Zwycięstwa 40
- Genobeauty Gabinet Kosmetologii Estetycznej,
ul. Asnyka 12
- Instytut Pięknego Ciała, ul. H. Modrzejewskiej 13
- Koszalińskie Centrum Stopy Pro-Cosmetica,
ul. Spółdzielcza 5
- Pod Arkadami Salon Kosmetyczny,
ul. Księżnej Anastazji 8
- Salon Fryzjerski Aneta, ul. Odrodzenia 2,
- Salon Fryzjerski„Dorota”, ul. Piłsudskiego 18
- Salon Fryzjerski Piotr Pająk, ul. Harcerska 9 D
- Salon Urody Fantazja, Pasaż Millenium,
ul. Domina 1 lok. 5
- Salon Urody Jasminum, ul. Fałata 11F
- SKIN Centrum Kosmetologii, ul. Bogusława II 3a
- Strefa 3L, ul. Jana Matejki 1
- Studio BEA, ul. Lelewela 9
- Studio Fryzur Styl, Pasaż Millenium, ul. Domina 1 lok. 8
- Studio Kosmetologii Agata Zejfer, ul. Piłsudskiego 4
- Studio Urody Avangarda, ul. Zwycięstwa 173
- Studio Urody Brand, CH Forum, ul. Paderewskiego 1
- Studio Urody Brand, Galeria Emka ul. Jana Pawła II 20
- Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3,
ul. Św. Wojciecha 16
- TOP LASER Centrum Depilacji Laserowej,
ul. Jana z Kolna 20
- Zdrofit Klub Fitness, CH Forum, ul. Paderewskiego 1
- Pracownia Fryzjerska Monika Duda ul. Staszica 20a
(Zielony Zakątek)
GABINETY LEKARSKIE
- Adent Ortodoncja i Stomatologia, ul. 4 Marca 23G
- Artmed Chrostowscy - Gabinety Stomatologii,
Medycyny Estetycznej i Urologii, ul. Piłsudskiego 74
- BiM-med Centrum Medyczne, ul. Kościuszki 2
- Cliniq - Klinika Pięknej Skóry, ul. Spółdzielcza 7
- Dermalogica Klinika Medycyny Estetycznej Edyta
Słupczewska, CH Jowisz I piętro, ul. Zwycięstwa 40
- Gabinet Stomatologiczny Bogurscy, ul. Śniadeckich 27a
- Millennium-Dental 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
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- 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
- Przychodnia Clinika, ul. Okulickiego 24
- 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 NZOZ, ul. Staszica 8a
- Stomatologia estetyczna Snoch & Kucharczyk,
ul. Bajkowa 30
HOTELE, APARTAMENTY
- Baltic Korona, ul. Północna 27, Darłówko
- Baltic Star Apartment House, ul. Pogodna 6, Mielno
- Baltin Hotel & SPA, ul. Akacjowa 31A, Mielenko
- Blue Marine Mielno, ul. Gen. Maczka 32, Mielno
- Bog-Mar Apartamenty SPA, ul. Fredry 9, Kołobrzeg
- Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
- Dune Resort Apartamenty, ul. Pionierów 18, Mielno
- Hudson Pokoje Butikowe, Połczyńska 18
- Hotel Apollo, ul. Kąpielowa 11, Darłowo
- Hotel City, ul. Wenedów 3A,
- Hotel Delfin SPA & Wellness, ul. Darłowska 15, Dąbki
- Hotel Emocja SPA, ul. 6 Marca 16, Mielno
- Hotel Gromada Arka Lux, ul. Zwycięstwa 20-24
- Hotel Jan, ul. Słowiańska 24, Darłówko
- Hotel Lidia SPA & Wellness, ul. Dorszowa 3, Darłowo
- Hotel Medical SPA Unitral, ul. Piastów 6 Mielno
- Hotel Planeta, ul. Woj. Polskiego 4, Mielno
- Hotel Sport, ul. Sportowa 14
- Hotel Trawa, ul. Szczecińska, Stare Bielice 7a
- Hotel Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
- Marina Mielno, ul. Chrobrego 26A, Mielno
- Marina Royale, ul. Rybacka 16, Darłowo
- Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
- Polonez w Rymaniu, ul. Koszalińska 13, Rymań
- Royal Park Hotel & Spa, ul. Wakacyjna 6, Mielno
SKLEPY
- BLU Salon Łazienek, ul. Morska 33a
- Bokaro Salon Łazienek Koszalin ul. Gnieźnieńska 11
- Butik u Anny, ul. 1 Maja 44 (vis-a-vis LO Dubois)
- Cuksik Koszalińska Manufaktura Słodyczy,
ul. Wyszyńskiego 2
- Deni Cler, ul. Zwycięstwa 78
- Denimking.pl, ul. Mickiewicza 6
- Dom Handlowy SATURN Koszalin ul. Zwycięstwa 44
- IDEAgsm Premium Mobile, Pasaż Millenium,
ul. 1 Maja 14/2
- JANEX” Salon Oświetleniowy, ul. Przemysłowa 11a
- KOSMAZ, ul. Lniana 8
- Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
- Kwiaciarnia na Młyńskiej, ul. Młyńska 66-70
- Kwiaciarnia Tatarak ul. Traugutta 24
- Kwiaciarnia Emka ul. Zwycięstwa 185
- Natura Się Opłaca - sklep ekologiczny,
ul. Poprzeczna 1a/6
- 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
- Pracownia Florystyczna Dariusz Szwajcar,
ul. Zwycięstwa 249
- RAGAZZE, ul. Harcerska 9F
- Salon Elements, ul. Franciszkańska 22
- Studio Łazienek, Koszalin, ul. Mieszka I 13
- Tropex - Salon Meblowy, ul. Szczecińska 5
- ZONA Salon wyposażenia wnętrz, ul. Moniuszki 2
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
- Twój Dom - Nieruchomości ul. Kołłątaja 1B/F, Koszalin
- Galeria Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 160
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- Gołek Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 142
- Figura Development, ul. Grunwaldzka 14
- Indahouse.pl, ul. Bukowa 29A
- Invest Nieruchomości, Pasaż Milenium, ul. 1 Maja 14/2
- Koszalińska Agencja Nieruchomości Szczerbińscy,
ul. Bogusława II 3
- Lechbud Koszalin, ul. Podgórna 8
- PBO Piotr Flens, ul. Gnieźnieńska 74
- Przedsiębiorstwo Budowlane Kuncer Sp. z o.o.,
ul. Wąwozowa 15
- Urbanowicz S.C. Centrum Nieruchomości, ul. Andersa 2
KANCELARIE, BIURA ROZLICZENIOWE,
DORADCY PODATKOWI
- Kancelaria Podatkowa Constans,
ul. Wojska Polskiego 24-26
- Usługi Podatkowo - Księgowe Sława Pyrda,
Pasaż Milenium, ul. Wyszyńskiego 3/6
- Eksperci Finansowi TAGER, Pasaż Millenium,
ul. Domina 5/9 I piętro
- Jagiełło Biuro Podatkowe, ul. Szczecińska 25A/202
- Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Audytu Debet
Halina Kozak, ul. Grottgera 6
- Kancelaria Patentowa Aneta Balwierz-Michalska.
Pasaż Milenium, ul. Wyszyńskiego 3/6
KOŁOBRZEG
- BOKARO Salon Łazienek Kołobrzeg ul. Sienkiewicza 17F
- Interviol - sklep z wykładzinami i dywanami, Jasna 25
- Drewland , ul. Sienkiewicza 14
- Kamera Press, ul. Jasna 7
- 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,
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 159
- JANEX” Salon Oświetleniowy, ul. Sienkiewicza 12
- Restauracja„Pod Winogronami”, ul. Towarowa 16

Koszalin ul. Jana z Kolna 20
www.top-laser.pl
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