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Koszalin pokochał Emkę
od pierwszych zakupów

K R O w k a KOsza l INsk a
na
Ręcznie robio

• ręczna produkcja krówki,
• słodycze personalizowane,
• warsztaty tworzenia cukierków i lizaków,
• organizacja urodzin.

www.cuksik.pl
Koszalin, ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2
tel. 503 569 996
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Słowo od wydawcy
Foto: Agnieszka Orsa

l

ubię koszalińskie maje. Nie tylko dlatego, że
zieleń jest jeszcze taka świeża i że w tym apogeum wiosny najlepiej widać, jak zielone jest
nasze miasto – co samo w sobie jest przyjemne
i napawające dumą. Zwłaszcza wobec zachwytu
przyjezdnych naszym miejskim parkiem i lasem Góry Chełmskiej.
Naprawdę nam tego zazdroszczą.
Maj to również czas (zwłaszcza od paru lat można tego doświadczyć) szczególnego nasilenia w Koszalinie rozmaitych wydarzeń
kulturalnych i innych atrakcji. Zresztą to bogactwo wylewa się
również na koszaliński czerwiec. Juwenalia, Noc Muzeów, Noc
Archiwum, Dni Koszalina, koncerty – w tym fenomenalny Good
Vibe Festival. Po raz kolejny amatorzy skrzyknięci przez Fundację
Pokoloruj Świat (we współpracy z Centrum Kultury CK 105) wystawią duże show zatytułowane w tym roku „Statek Koszalin” (cykl
ten rozpoczęło „Wesele Jamneńskie” – grane w dwóch wersjach,
pamiętają Państwo?).
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Trochę po cichu (moim zdaniem szkoda, że tak cicho) wybrzmiał
17 maja br. w Teatrze Variete Muza musical wystawiony – a jakże
– przez amatorów, a zatytułowany „Mama mia” z muzyką zespołu
ABBA. Cel tego przedsięwzięcia był dobroczynny, związany z działalnością fundacji Pomocy Dzieciom Magia. A efekt – znakomity,
artystyczny i charytatywny, w czym największą zasługę ma młody
tancerz i choreograf Kacper Wojcieszek, pomysłodawca wydarzenia oraz jego reżyser. Na szczęście spektakl jest zarejestrowany
i być może da się go jeszcze obejrzeć, na przykład w Internecie.
A może zdarzą się jeszcze kolejne przedstawienia? Zobaczymy.
Jeśli się tak stanie, na pewno Państwa z wyprzedzeniem poinformujemy o tym, zachęcając do obejrzenia efektu bezinteresownej,
wielomiesięcznej pracy kilkudziesięciu osób.
Dla mnie maj to jeszcze jedno miłe odczucie – satysfakcji. Właśnie
mija sześć lat od momentu, kiedy zacząłem wydawać i redagować
„Prestiż”. Aż trudno uwierzyć, że to już sześć lat!
Jak Państwo widzą, magazyn się rozwija i niezmiennie pokazuje
Koszalin od jego lepszej strony. Realizuje swoje hasło przewodnie:
„Ludzie, pasje, sukcesy”. Dla mnie prywatnie stał się on główną treścią zawodowego życia i źródłem ogromnej satysfakcji.
Czasami jestem pytany, czy „Prestiżowi” w takiej formule nie zabraknie tematów? Na pewno nie zabraknie! Naprawdę w naszym
mieście spotykam takie mnóstwo ciekawych i pełnych pasji ludzi,
że często żałuję, iż „pojemność” gazety jest ograniczona a i „moce
przerobowe” tak małe.
Nie byłoby „Prestiżu” bez wielu z Państwa i Państwa zleceń reklamowych. Cóż, pismo jest bezpłatne, a więc jedynym źródłem
finansowania pozostają przychody z działalności promocyjnej. Jestem za to wsparcie niezwykle wdzięczny – zwłaszcza stałym klientom „Prestiżu”. Myślę, że robimy wspólnie coś dobrego.
Bardzo, bardzo dziękuję.
Andrzej Mielcarek
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Koszalin pokochał Emkę
od pierwszych zakupów

Na okładce: Julia i Hanna Telega
Foto: Agnieszka Orsa
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Wydarzenia

Alternatywa dla akademika lub stancji
w Poznaniu, a może inwestycja?
Osiedle Nadolnik Compact Apartments jest unikalnym przedsięwzięciem w skali kraju, realizowanym przez Grupę Partner. Projekt
zakłada rozłożoną na cztery etapy budowę ponad tysiąca smartApartamentów pod wynajem z myślą o studentach i absolwentach
startujących w dorosłe życie. Powstanie małe „miasteczko akademickie”, z pełną infrastrukturą i zapleczem usługowym oraz sportowym,
w którym zamieszkać może nawet ponad 2300 osób.

w

Poznaniu studiuje blisko 130 000 studentów,
co stanowi 1/6 mieszkańców miasta. Rok rocznie studenci i ich rodzice mają problem z wyborem stancji (miejsc w akademikach jest za
mało) lub kupnem mieszkania (pojawiają się
pytania: czy warto inwestować? A co jeśli syn czy córka po studiach dostanie pracę w innym mieście?).
Nadolnik Compact Apartments wychodzi naprzeciw tym problemom i proponuje rozwiązanie: dziesięć minut drogi od wyznaczającego granicę ścisłego centrum Ronda Śródka, powstaje
osiedle dedykowane młodym ludziom, z pełną infrastrukturą i zapleczem usługowym.
Do dyspozycji mieszkańców będą miejsca parkingowe oraz
podziemna hala garażowa, boksy rowerowe, miejsce na grilla, boiska itp. W każdym budynku znajdować się będzie pralnia. W ramach kompleksu powstaną lokale usługowe zaprojektowane pod
puby, sklepy i restauracje. W głównym budynku kompleksu znajdą się także salki dydaktyczne i czytelnia. Kompleks jest położony
na terenie Parku ks. Tadeusza Kirschke, który dwa lata temu został
zmodernizowany. Znajduje się tam siłownia miejska oraz miejsce
na piknik, a do ścisłego centrum prowadzą bezpieczne, biegnące
głównie przez park ścieżki rowerowe.
Ponieważ w apartamentach dominujący metraż to około 20
metrów kwadratowych, deweloper we współpracy z architektami
wnętrz zaproponował opcje wykończenia „pod klucz”, w ramach
których smartApartament urządzić można w taki sposób, by wygodną przestrzeń do życia znalazły w nim dwie osoby. Są to na
przykład składane do pionu łóżka, wysuwane stoliki, przesuwny
blat kuchenny. Oczywiście każdy lokal wyposażony będzie we
w pełni funkcjonalną kuchnię oraz łazienkę z kabiną prysznicową
lub wanną. W każdym smartApartamencie znajdować się będzie
balkon. Część lokali wyposażona będzie w antresolę. Okna dachowe pozwalają na wyodrębnienie na antresoli osobnego pokoju.
Dzięki tym „kompaktowym rozwiązaniom”, na 20 metrach można wygodnie mieszkać, a za niskim metrażem idzie oczywiście niska cena – w tej chwili, uwzględniając rabat dla pierwszych 20%
nabywców oraz zwrot podatku VAT, właścicielem smartApartamentu można stać się już za niecałe 130 000 zł.
SmartApartament to także bardzo dobra inwestycja kapitału.
Przewidywana stopa zwrotu inwestycji sięga 8,1% w skali roku – to
zdecydowanie więcej, niż najlepsza bankowa lokata. Doskonała
lokalizacja blisko centrum miasta, tereny rekreacyjne i dobra infrastruktura to gwarancja, że wartość inwestycji będzie rosła – jeżeli po skończeniu studiów młody człowiek zdecyduje się szukać
szczęścia poza Poznaniem, lokal może wynająć młodszym kolegom lub koleżankom.
www: projektnadolnik.pl
www.facebook.com/projektnadolnik/
sprzedaz@projektnadolnik.pl
tel: 48 519 345 211
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Wydarzenia

Radio Koszalin przygotowane do lata
Obchodzące w tym roku 65-lecie powstania Polskie Radio Koszalin nie planuje hucznego jubileuszu. Chce za to w programie, a także
poprzez organizowane i współorganizowane przez siebie wydarzenia podkreślać 100-lecie niepodległości Polski.

d

latego tradycyjny czerwcowy bieg, w którym uczestniczy zazwyczaj do 4 tysięcy osób,
w tym roku będzie „Biegiem dla Niepodległej”. Odbędzie się on 16 czerwca br.

na żywo. Aleksander Doba w ciągu całego dnia na antenie Polskiego Radia Koszalin będzie opowiadał o swoich wyprawach,
w tym o tej najważniejszej, która dała mu rozgłos na całym świecie
- mówi prezes PRK.

Jednocześnie, w dniach 15-17 czerwca, odbędzie się konferencja naukowa pod patronatem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
zatytułowana „Media masowe w treściach edukacji medialnej”.
Piotr Ostrowski, prezes i redaktor naczelny Polskiego Radia Koszalin, mówi: - Uczestnikami i prelegentami będą eksperci z całego kraju. Będziemy debatować nad tym, jak kształcić dziennikarzy,
żebyśmy nie mieli tych problemów, z którymi borykamy się obecnie, nie tylko w Koszalinie. Nie ma bowiem na rynku przygotowanych młodych ludzi, którzy mogliby
od średniego i starszego pokolenia
radiowców przejmować pałeczkę
pokoleniową.

Wśród wartych podkreślenia wydarzeń letnich jest jeszcze program zatytułowany „Radio Koszalin na Wakacjach”. - Wóz satelitarny pozwoli nam nadawać z rozmaitych zakątków regionu. W ubiegłym roku było to 80 relacji. W tym będzie ich pewnie podobna
liczba. Zaplanowaliśmy jeden tydzień „plenerowy” przed darłowskim festiwalem, a drugi po nim. Obie te tury będą miały związek ze stuleciem Polski Odrodzonej. Bazą pierwszej będzie wcale
nie nasz region nadawania, ale Będomin pod Kościerzyną, gdzie
znajduje się Muzeum Hymnu Narodowego – mówi Piotr Ostrowski.
- Mieszkał tam Józef Wybicki, pozostawił zachowany dworek. Opowiemy więc o legionach Dąbrowskiego,
o bataliach napoleońskich, ale także
o kształtowaniu się granic, w tym
również o tzw. wojnie palikowej,
czyli o tym, jak Kaszubi w 1918 roku
i przez niemal dwa następne lata
nocami przesuwali na północ słupki
tymczasowo wyznaczające granicę.

W ramach wspomnianej konferencji rozstrzygnięty zostanie
doroczny Konkurs Dokumentu
i Reportażu Morskiego. - Mamy
już zgłoszonych ponad 20 audycji, a więc będzie z czego wybierać
i co oceniać. Przewidujemy udział
ponad 30 reportażystów oraz panelistów prowadzących warsztaty reportażu – podkreśla Piotr Ostrowski.
- Kulminacyjnym momentem będzie
gala finałowa konkursu w hotelu
Meduza w Mielnie, kiedy zostaną
ogłoszone wyniki. Świadkami tego
wydarzenia będą szefowie rozgłośni
regionalnych Polskiego Radia, których będziemy wtedy gościć jako
uczestników wspomnianej wcześniej konferencji.
Jak co roku PRK włączy się w organizację letniego festiwalu „Bałtyk
Festiwal Media i Sztuka” w Darłowie.
- 14 lipca, w sobotę, organizujemy koncert Patrycji Markowskiej,
na który zapraszamy wczasowiczów i mieszkańców regionu. Tym
razem koncert nie odbędzie się pod festiwalowym namiotem, co
ograniczałoby liczbę słuchaczy, ale w plenerze – wyjaśnia Piotr
Ostrowski. - Na dokładkę po raz pierwszy estrada będzie ustawiona po zachodniej stronie kanału portowego. Dzięki współpracy
z burmistrzem Darłowa postawimy ją na terenie należącym do
dewelopera budującego kompleks Marina Royale. Tło będzie
ażurowe, dzięki czemu w trakcie koncertu będzie można podziwiać zachód słońca, a przez cały czas morze. Oczywiście pozostaje kwestia pogody, ale ostatnio mieliśmy szczęście i koncerty się
udawały, mimo że w tym okresie pogoda była zmienna.
Osobnym, istotnym elementem programu festiwalu będą spotkania z wybitnymi podróżnikami. Miasto Darłowo, organizator
festiwalu, zaprosi kilka znanych postaci, a Radio – samego Aleksandra Dobę, który opłynął świat kajakiem, mając już na karku ponad siedemdziesiąt lat. - Będzie to taki nasz „Klub Obieżyświata”

Mało kto wie, że w pobliżu Kościerzyny leżą urokliwe Skarszewy
i do nich również zajrzą reporterzy
Radia Koszalin. Jest to miejsce pełne uroku, z zachowaną starówką,
pochyłym ryneczkiem, jednym zachowanym skrzydłem Zamku Rycerzy Maltańskich. Skarszewy były
przez 200 lat, za czasów Królestwa
Pruskiego, stolicą województwa
pomorskiego. Nie Gdańsk mający
status wolnego miasta, ale właśnie
malutkie i urokliwe Skarszewy.
Ciekawostka: w obrębie starego
miasta jest sklep firmowy skarszewskiej mleczarni, gdzie można
kupić produkowane tam sery twarde konkurujące z parmezanem
i grana padano. - To jest fenomen, o którego istnieniu wie naprawdę niewielu Polaków – przekonuje red. Ostrowski. - Nie okupić się
w twarogi, sery i śmietanę ze Skarszew byłoby grzechem. Sery te
potrafią być sezonowane przez 3 lata i naprawdę potrafią smakować jak grana padano lub pecorino. Szczerze polecam. Jeżeli
chodzi o pamiątki ze Skarszew nie można ominąć sklepu z ceramiką marki Lubiana.
Warto wspomnieć jeszcze o jednym elemencie programowym
związanym ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę.
Chodzi o „Zaślubiny z morzem” - radiowy rajd od Kołobrzegu po
Gdynię, gdzie zaślubiny z morzem odbyły się po zwycięskiej kampanii generała Hallera. - Niezależnie od tego chcemy przed naszymi stałymi słuchaczami i turystami odpoczywającymi na wybrzeżu
odkrywać również Pojezierze Drawskie z Czaplinkiem, Połczynem
i całym obszarem Szwajcarii Połczyńskiej – zachęca Piotr Ostrowski.

DOMSTYL
największy salon
sprzedaży w regionie

OKNA - Oknoplast
BRAMY - WIŚNIOWSKI®, Hörmann
DRZWI - PORTA, Verte, Gerda, CAL, Interdoor, POL-SKONE,
Gipsy Kings, DRE, Intenso-doors, Asilo
PODŁOGI - Quick Step, Quick Step Livyn, BOEN, Balterio, Plastivan
Duofuse, Krono, JP PROMIS, Arbiton, Jawor-Parkiet, Wild Wood
ul. Morska 4b, 75-218 Koszalin
tel. 94 300 00 14, domstyl.koszalin@op.pl
www.domstyl.koszalin.pl

Salon czynny:
pon-pt: 9-18
sob: 9-14
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Szósty AKANT Good Vibe Festival
Za nami pięć edycji Good Vibe Festival: koncertów najbardziej obiecujących, ciekawych i nowatorskich wykonawców z kręgu muzyki
jazzowej, soul, funky, hip-hop i elektronicznej. Line up szóstej edycji nie zawodzi. Przez cztery dni (30 maja – 2 czerwca br.) na trzech scenach zagra siedmiu wykonawców, w tym niezwykły gość zagraniczny – saksofonistka, Nubya Garcia.

u

biegłoroczny Good Vibe Festival z wielu powodów można uznać za przełomowy. Z niszowej
niemal imprezy muzycznej organizowanej dzięki
uprzejmości klubów stał się jednym w najważniejszych wydarzeń muzycznych w Koszalinie, a dzięki
wsparciu patrona - Hirka Wrony - wieść o festiwalu rozniosła się
też po Polsce. Chciałoby się powiedzieć „w końcu", bo to, że pomysłodawca i organizator GVF, Mateusz Prus od pięciu lat zaprasza do Koszalina znakomitych muzyków, wiedzą wszyscy miłośnicy dobrych, nowych dźwięków. – W ubiegłym roku stało się wiele
rzeczy, które mnie zmotywowały, dodały mi skrzydeł i upewniły, że
warto to robić dalej – przynaje Mateusz Prus. – Zaraz po zakończeniu tamtej edycji, myślałem, kogo zaprosić na ten rok. Chciałem
pójść o krok dalej i zrealizować marzenie, jakie miałem od początku istnienia Good Vibe i postarać się o zagranicznego artystę. Najciekawszy i najbardziej nowatorski jest w tej chwili londyński rynek
muzyczny w Londynie i tam skierowałem swoje zainteresowanie.
Udało się i to z przytupem. Na otwarciu GVF w Filharmonii
Koszalińskiej po raz pierwszy w naszym kraju i na jedynym koncercie wystąpi sensacja brytyjskiej sceny jazzowej, saksofonistka,
Nubya Garcia. Artystka niedawno odebrała statuetkę za debiut
roku na gali Jazz FM w Londynie. Obecnie przygotowuje się do
tourne po Australii i nagrania drugiego albumu. W Koszalinie wystąpi z kwintetem w składzie: Sheila Maurice-Grey (trąbka), Joe
Armon-Jones (piano), Daniel Casimir (kontrabas), Femi Koloeso
(perkusja). Koncert Nubyi poprzedzi występ grupy Vibe Quartet,
młodego jazzowego składu z Katowic, który zajął drugie miejsce
w konkursie Hitch On Music Exchange w Krakowie (dawny Jazz
Juniors).
31 maja w klubie Jazzburgercafe wystąpi zespół Smutne Piosenki. Wokalistką formacji jest koszalinianka Iza Polit. Grupa wykonuje nastrojowe, lekko jazzujące kompozycje. Smutne Piosenki mają na koncie liczne sukcesy, m.in. na festiwalu FAMA 2017
i w zeszłorocznych eliminacjach do opolskich Debiutów. Biorąc
udział w Projekcie „5 zmysłów – Imaginarium", akompaniował takim artystom, jak Wojciech Waglewski i Novika. Premierę ich debiutanckiej pyty „Dziki Ogród” zaplanowano na 26 maja. Koncert
na GVF będzie promował wydawnictwo.

1 czerwca w Teatrze Variete Muza wystąpią funkowe zespoły
P.Unity oraz Jarecki. Ich koncerty są niezwykle żywiołowe. Składy
są rozbudowane o chórki i sekcję dętą. P.Unity po EPce „Mango” nagrał niedawno album, który obecnie jest w fazie postprodukcji i niebawem ukaże się na rynku. Zespół został zaproszony
przez Michała Urbaniaka na swój ostatni album Urbanator Days.
Jarecki to bardziej doświadczony artysta, który w tym roku wydał
niezwykle ciepło przyjęty przez krytyków i odbiorców album „Za
wysoko”.
Ostatniego dnia festiwalu, 2 czerwca w Teatrze Variete Muza
wystąpi skład The Blu Mantic x HAARPAGANS oraz Rosalie. Blu
Mantic to amerykański raper mieszkający obecnie w Warszawie.
Wraz z czwórką muzyków tworzących skład HAARPAGANS wydał
album „Rune”, który przynosi połączenie żywego grania z rapem
przywołujące skojarzenia z grupami takimi jak Digable Planets czy
The Roots. Rosalie to artystka, która przebojem wdarła się na polski rynek muzyczny. Jej album „Flashback” to z jednej strony hołd
kobiecemu r’n’b w stylu TLC a z drugiej podążanie za trendami
przypominającymi dokonania Keleli czy FKA Twigs. – Po raz pierwszy festiwalowi będą towarzyszyć warsztaty muzyczne – Mateusz
Prus. – Producent i dj, wielokrotny mistrz Polski i świata Hubert Tas
będzie uczył chętnych podstaw produkcji muzycznej, skreczu i DJ
-ingu. Warszatay są darmowe, otwarte dla wszystkich. Odbędą się
w siedzibie Fundacji „Nauka dla Środowiska".
Szczegóły: www.goodvibefestival.pl
Bilety na Akant Good Vibe Festival:
30 maja, godz. 20:00: Vibe Quartet, Nubya Garcia,
Filharmonia Koszalińska, 25 zł (II strefa) i 30 zł (I strefa)
na kupbilecik.pl oraz w kasie Filharmonii
31 maja, godz. 21:00, Smutne Piosenki, wstęp wolny,
Jazzburgercafe
1 czerwca, godz. 20:00, P.Unity, Jarecki,
Teatr Variete Muza,15 zł na GoOut.pl)
2 czerwca, godz. 20:00, The Blu Mantic x HAARPAGANS,
Rosalie, 15 zł (GoOut.pl)
Karnety na 1 i 2 czerwca w cenie 25 zł
dostępne w serwisie GoOut.pl.
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Nocne Archiwum nieaktowe
Noc Archiwów po raz pierwszy Archiwum Państwowe w Koszalinie zorganizowało w ubiegłym roku. Skoro swoje „noce” mają muzea,
a w Koszalinie także biblioteka, czemu nie otworzyć dla mieszkańców także tych mniej znanych magazynów, a przecież kryjących równie
wiele ciekawostek na temat miasta?

i

mpreza plenerowa ph. „Noc Archiwów 2.0 – Archiwum
nie tylko aktami wypełnione” organizowana jest w ramach Międzynarodowego Dnia Archiwów. Jak nazwa
wskazuje, ma nieco odczarować wizerunek Archiwum
Państwowego jako instytucji skupionej wyłącznie na
wertowaniu zakurzonych ksiąg i pokazać, że jest ona w dużej mierze także ośrodkiem kulturalnym. Program jest niezwykle bogaty:
będą spotkania, wystawy, koncerty, kulinaria, gry i atrakcje dla
maluchów.
– Koncepcją tegorocznego wydarzenia jest promocja archiwaliów nieaktowych: fotografii, filmów, nagrań dźwiękowych,
planów miast, map, wydawnictw będących w zasobie Archiwum
Państwowego w Koszalinie – mówi Joanna Woźniak, archiwista ds.
komunikacji społecznej. – Na zasób składa się wiele unikatowych
zdjęć, nagrań i publikacji, które są często jedynym źródłem do poznania historii narodowej, regionalnej czy rodzinnej.
Szczególnie polecamy archiwum muzyczne z Mariuszem Rodziewiczem, dziennikarzem, autorem bloga „GraMuzyka”, twórcą składanek „Z archiwum koszalińskiego rocka”, które dokumentują koszalińską scenę muzyczną od lat 80. Na płytach znajdują się utwory
zespołów tworzących w Koszalinie. Podczas Nocy Archiwów odbędzie się mini wersja giełdy płytowej „GraMuzyka”. Wydarzeniom
reklama

w archiwum muzycznym będzie towarzyszyła wystawa „Z archiwum
koszalińskiego rocka", która powstała z dokumentacji przekazanej
do archiwum przez założycieli zespołów Gdzie Cikwiaty oraz Ten
Dollars i fanzinów stworzonych przez Mariusza Rodziewicza.
Zachęcamy też do wzięcia udziału w konkursie genealogicznym „Wszyscy jesteśmy archiwistami rodzinnymi", który polega
na przesłaniu zdjęcia lub dokumentu z archiwum rodzinnego wraz z ciekawym opisem. Termin dostarczenia prac upływa
7 czerwca br. Szczegółowych informacji udziela Joanna Woźniak: tel. 94 3170 376, email: jwozniak@koszalin.ap.gov.pl.
9 czerwca br., godz. 18-24, teren Archiwum Państwowego
w Koszalinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2. Wstęp wolny.
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Dołącz do załogi „Statku Koszalin”!
W 2012 roku jednemu ze statków Polskiej Żeglugi Morskiej ze Szczecina nadano nazwę „Koszalin”. Jeśli dodać do tego ogromną ilość
zwyczajów, obyczajów i tradycji morskich, które mieszkańcy Pomorza powinni znać, to w naturalny sposób powstał pomysł na trzecie już
wielkie widowisko organizowane przez Fundację „Pokoloruj świat". Tym razem pod tytułem „Statek Koszalin, czyli rejs dookoła świata”.

o

rganizatorzy widowiska postanowili przypomnieć koszalinianom (i nie tylko), gdzie mieszkają i do jak bogatej skarbnicy tradycji mogą
sięgać, ucząc i opowiadając młodszym pokoleniom o zwyczajach morskich, które korzeniami
sięgają pradawnych czasów. – Obecnie rzadko sięga się do tej
tematyki, dlatego widowisko będzie nie lada atrakcją i wydarzeniem promującym region, pokazując jego przynależność do Morza Bałtyckiego – podkreśla Teresa Żurowska.
Opowieść rozpocznie się w Porcie Koszalin, dalej statek popłynie do wybrzeży Szwecji, poprzez Morze Śródziemne (Francja,
Grecja, Hiszpania), do Afryki i Morza Karaibskiego. Przepłynie
równik, trafi do Meksyku, by stamtąd powrócić do Europy – Irlandii, Wielkiej Brytanii i zawinąć z powrotem do Portu Koszalin.
W czasie podróży załoga statku – czyli wykonawcy i widzowie –
spotkają Syreny, piratów, poznają kulturę odwiedzanych, obejrzą
chrzest morski i wiele innych dziwów wprost z morskich głębin.
Wszystko w towarzystwie muzyki i tańca.

W realizację widowiska będzie zaangażowanych około 120
wykonawców – amatorów: koszalińscy przedsiębiorcy, samorządowcy, dziennikarze. Na scenie pojawią się zespoły muzyczne
i taneczne oraz chóry: Zespół Pieśni i Tańca Bałtyk, Studio Tańca
Pasja, Chór Politechniki Koszalińskiej „Canzona", Top Toys, Chór
Karpaty, Grupa JumpFire oraz Orkiestra Jarka Barowa. Nad całością czuwa ponownie reżyser Marcin Borchardt, autorem aranżacji muzycznych jest Jarosław Barów, scenografię zaprojektowała
scenografka Bałtyckiego Teatru Dramatycznego Beata Jasionek,
a inspicjentką jest Sylwia Purta. Realizację widowiska wspiera Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
Praca nad widowiskiem trwała od stycznia. Jest ogromnym przedsięwzięciem. Wstęp jest bezpłatny, ale w czasie
imprezy wolontariusze będą zbierać fundusze (cegiełki po
10 zł) na wsparcie finansowe Fundacji „Pokoloruj świat" i jej
podopiecznych, osoby chore na nowotwory. Warto więc być
nie tylko najweselszą, ale też hojną załogą Statku Koszalin.
„Statek Koszalin, czyli rejs dookoła świata”: 25 maja br., godz.18.00,
Hala Widowiskowo-Sportowa.
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Beksiński mniej znany
Choć rok 2018 jest dopiero na półmetku, wystawa „Zdzisław Beksiński. Od fotografii do fotomontażu" z pewnością będzie
w Koszalinie jedną z najważniejszych w tym roku. Jest też gratką dla miłośników twórczości artysty i osób, które znają wyłącznie
malarstwo Beksińskiego. Od 17 maja br. prace można obejrzeć w Bałtyckiej Galerii Sztuki (Centrum Kultury 105).

z

dzisław Beksiński malarstwu całkowicie poświęcił się w latach siedemdziesiątych. Na początku
twórczej drogi była jednak fotografia i to od niej
zaczęła się w latach pięćdziesiątych ubiegłego
wieku jego droga artystyczna. Jeszcze wcześniej
była architektura, którą w latach 1947-1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, a potem uprawiał zawodowo. Wówczas zainteresował się fotografią artystyczną, fotogramami i fotomontażem.
W Bałtyckiej Galerii Sztuki można obejrzeć 61 jeden fotografii z tamtego okresu. Większość bez tytułu, czarno-biała (poza
12 kolorowymi fotomontażami), kilka portretów, autoportretów.
Z łatwością można rozpoznać na nich nie tylko charakterystyczne
fascynacje twórcy, ale i zalążek jego mrocznych wizji i interpretacji świata rozkwitłych później na płótnie. To fotografia kreacyjna,
symboliczna, z punktu widzenia możliwości dzisiejszej cyfrowej
obróbki zdjęć nowatorska i imponująca.
Zdjęcia składające się na wystawę pochodzą z Muzeum Historycznego w Sanoku, rodzinnego miasta Zdzisława Beksińskiego,
posiadającego największą kolekcję dzieł artysty. Wystawa została
przygotowana z Agencją Zegart (kustoszem jest Jerzy Zegarliński). Starania o jej sprowadzenie do Koszalina trwały rok. Beksiń-

ski to kolejny po Edwardzie Dwurniku i Franciszku Starowiejskim
mistrz, który trafia do wnętrz Bałtyckiej Galerii Sztuki i nie ostatni.
Wystawę można oglądać do 10 czerwca. Wstęp jest wolny.
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Promenada prawie gotowa
Mieleńska promenada spacerowa znów będzie miała 3 km długości. Jej 400-metrowy odcinek, który ponad 30 lat temu zniszczył
potężny sztorm, jest właśnie odbudowywany. Prace potrwają do końca maja br. Już w czerwcu br. ciągiem spacerowym
rozpoczynającym się przy głównym zejściu na plażę w Mielnie będzie można przejść aż do Unieścia.

m

ieleńska Promenada Przyjaźni, bo tak brzmi
jej pełna nazwa, powstała w 1908 roku. Pierwotnie miała ona funkcję ochronną wobec
przybrzeżnych wydm – umacniała i zabezpieczała brzeg przed niszczycielskim działaniem fal morskich. Z czasem urlopowicze wypoczywający w Mielnie upodobali sobie to miejsce na spacery i tak już zostało.
W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku sztorm o wyjątkowej sile rozerwał wydmy, a wraz nimi promenadę. Wyrwa w budowli miała około 400 metrów długości.
Władze Mielna postarały się o wsparcie z funduszy unijnych
(koszt robót to 4 mln zł, dofinansowanie – ok. 1,7 mln zł) i przywracają promenadzie ciągłość. Zejścia na plażę od ulicy Orła Białego, Chmielnej i Mickiewicza w kierunku wschodnim zostaną połączone kładkami posadowionymi na stalowych palach, tuż przed
czołem wydmy. Same kładki łącznie będą miały ok. 300 metrów
długości. Dodatkowo zostaną wybudowane dojścia do plaży oraz

zejścia na nią przy ulicy Słonecznej i Pogodnej. Ma być również
wymieniona nawierzchnia na istniejącym odcinku promenady
o łącznej długości około 1350 metrów oraz odnowione ławeczki.
Oprócz kładek i nowej nawierzchni wykonane zostanie nowe
oświetlenie całości promenady. Pojawi się na niej nowy element:
tablice promujące atrakcje Mielna i całej gminy. Tablice będą
swoistą galerią prac, które wykona koszaliński artysta Tomasz „Cukin” Żuk.
Termin zakończenia prac przez wykonawcę przewidziany jest na
31 maja 2018 br. Oficjalne otwarcie odnowionego ciągu pieszego
nastąpi w czerwcu br., choć dokładna data jeszcze nie jest znana.
Zdaniem burmistrz Olgi Roszak-Pezały, promenada stanie się
ważnym elementem integrującym Mielno, bo będzie można nią
przejść od centrum Mielna aż do Unieścia, które od stycznia br.
stanowi osiedle nowo powołanego miasta, a nie odrębną miejscowość.
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Fashion Day III, czyli co projektują
koszalińscy studenci
O tym, że Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej jest wylęgarnią talentów, wiemy. Jednak wciąż za rzadko możemy oglądać
ich projekty. Okazja do tego nadarzy się 6 czerwca – odbędzie się wówczas trzecia edycja Fashion Day organizowana przez studentów
skupionych w The North Fashion.

o

rganizacja studencka The North
Fashion zainaugurowała działalność w 2013 roku przy Instytucie
Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Powstała, by wspierać
rozwój studentów kierunków związanych z projektowaniem ubioru, biżuterii i galanterii, ale także by
promować modę w przestrzeni miasta. Opiekunem
organizacji jest Sara Betkier, projektanta, absolwentka, a obecnie pracownik Zakładu Instytutu
Wzornictwa.
Od 2013 roku organizacji udało się zrealizować
kilka przedsięwzięć: wystawy w Koszalinie, Szczecinie i Pile, castingi dla modelek, warsztaty dla dzieci
i dorosłych, a także kilka pokazów mody, w tym dwie edycje Fashion Day (2014 – w Teatrze Variete Muza; 2015 – w City Boxie).
Po trzech latach studenci wracają do tego pomysłu, a trzecia
edycja imprezy towarzyszy jubileuszowi pięćdziesięciolecia Politechniki Koszalińskiej oraz dwudziestolecia Instytutu Wzornictwa.

reklama

Będzie okazją do przekrojowego przyjrzenia się
dokonaniom studentów, bo swoje prace pokaże
kilknaście osób.
– Pokaz będzie podzielony na części – wyjaśnia
Adrianna Wichrowska, przewodnicząca The North
Fashion. – Pokażemy projekty zaliczeniowe-semestralne, kreacje dyplomantów Pracowni Projektowania Ubioru i kolekcję wspólną koła ph. „Snow
Fashion", przygotowaną specjalnie na imprezę.
W sumie kilkadziesiąt modeli. Chcieliśmy wznowić
tę inicjatywę po trzech latach przerwy, bo nie tylko
pozwala pokazać naszą, młodych ludzi, aktywność
i twórczość, ale też same okoliczności jej realizowania były inspirujące, pokazy dobrze odbierane, ze
sporą publicznością. Mamy nadzieję, że teraz też tak będzie.
Pokaz odbędzie się 6 czerwca br. o godz. 18 w City Boxie na
Rynku Staromiejskim. Będzie mu towarzyszyć koncert koszalińskiego zespołu Pepper Groove.
Wstęp jest wolny.
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Masaż, relaks i uroda.
Nowe zabiegi w Parku
Wodnym Koszalin
Terapie na twarz to najnowsza propozycja Małego spa w Parku Wodnym Koszalin. Do tej pory w strefie wellness
można było skorzystać z szerokiej oferty masaży i innych zabiegów, ale przeznaczonych wyłącznie dla ciała. Nowe
zabiegi zaspokoją potrzeby osób ceniących naturalne metody dbania o urodę, łączenie relaksu z korzyściami
zdrowotnymi, a niechętnych wobec inwazyjnych zabiegów kosmetologicznych.
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k

iedy myślimy o masażu, kojarzymy go raczej
z ciałem – mówi Katarzyna Kużel. – Masaże
twarzy są niedoceniane, a szkoda, bo mają
mnóstwo ciekawych i pożytecznych zastosowań. Dlatego znalazły się w ofercie Małego spa
w Parku Wodnym. Jako jedyni w Koszalinie pracujemy wyłącznie
na kosmetykach formy Organique. Są naturalne, mają krótkie
składy bez parabenów, SLS-ów, innych szkodliwych substancji
i ulepszaczy, a więc są bezpieczne. Gama produktów jest bardzo
szeroka, a do tego słyną z pięknych zapachów, więc zabiegi mają
dodatkowy walor.

Masaże twarzy wspomagane organicznymi kosmetykami to
propozycja dla osób, które nie chcą bądź nie mogą korzystać
z oferty inwazyjnych zabiegów kosmetologicznych czy medycyny estetycznej. Idealne dla sympatyków produktów naturalnych,
alergików, osób z wrażliwą skórą. – Oczywiście, ich delikatniejsza
formuła zazwyczaj wymaga zastosowania serii, by utrwalić efekty,
ale zabiegi są bardzo skuteczne – zaznacza Katarzyna Kużel – Dzięki masażowi usprawniony jest przepływ limfy, a więc poprawia się
owal twarzy, redukują się zasinienia pod oczami, a poprawa jakości skóry jest najbardziej widoczna na drugi dzień po jej zastosowaniu.

Zabiegi, a właściwie terapie na twarz, zaczynają się od krótkiego masażu szyi, karku i przedramion. Przeprowadzane są na
siedząco, więc od razu pozwalają się odprężyć. Dopiero po tych
czynnościach specjalistki przechodzą do części głównej – usuwają
makijaż, dobierają odpowiedni piling, maskę i krem. – Bardzo dobrym rozwiązaniem jest maska nakładana na całą twarz, włącznie
z oczami i ustami – zachęca Katarzyna Kużel. – Jeśli nie mamy klaustrofobii, warto spróbować, bo te obszary wymagają szczególnej
troski, a często pomijamy je w pielęgnacji.

Każdy w najnowszej ofercie Małego spa w Parku Wodnym Koszalin znajdzie coś dla siebie. Wybór zabiegów i używanych w nich
preparatów jest bardzo duży. Są terapie nawilżające, łagodzące,
odżywcze, regenerujące, odmładzające, wzmacniające, napinające, rozjaśniające, z użyciem między innymi jagód goi, kwiatów
wiśni, dyni, żurawiny, koziego mleka. Przeznaczone są zarówno
dla skór młodych, potrzebujących wsparcia i nawilżenia, zmęczonych, skłonnych do podrażnień jak i dojrzałych. – Rewelacyjna
jest terapia „dyniowa", silnie nawadniająca, odpowiednia dla cer
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przesuszonych po zimie czy w wyniku przebywania w klimatyzowanych pomieszczeniach – poleca Katarzyna Kużel. – Świetna jest
też odmładzająca seria ze złotem koloidalnym, szczególnie do
zastosowania przed tzw. wielkim wyjściem czy terapie łagodzące
z aloesem albo kozim mlekiem dla pań z trądzikiem, popękanymi
naczynkami, cerą wrażliwą.
Przed zabiegiem klient jest konsultowany, pytany nie tylko
o problemy czy oczekiwania, ale też ewentualne uczulenia. Przeciwwskazań jest niewiele (ciąża, nowotwór, ciężkie choroby skóry
jak na przykład łuszczyca). Masaże wykonywane są w komfortowych, klimatycznych, kameralnych pomieszczeniach, bo przede
wszystkim służą, trzeba to podkreślić, odprężeniu. – Największy
nacisk kładziemy na manualną stronę zabiegu – podkreśla Katarzyna Kużel. – Wykonują je wysoko wykwalifikowane masażystki
i fizjoterapeutki. Cały czas uczestniczą w szkoleniach, poprzedzających wprowadzenie każdej nowej terapii. Zabiegi nie naruszają
powłok skórnych, a zatem nie powodują powikłań, nie wymagają
rekonwalescencji, a przy tym mają przystępne ceny od 50 do 150
zł. Trwają od 20 do 60 minut.
Małe spa czynne jest codzienne od 12.00 do 22.00 i znajduje
się w strefie Saunarium Parku Wodnego Koszalin, na pierwszym
piętrze.

Yuliia Sthefan

Jagoda Wdowiak

Przykładowe zabiegi na twarz:
Relaksacyjny masaż twarzy – masaż przywracający naturalny owal i napięcie mięśni. Regularnie stosowany zmniejsza
widoczność zmarszczek, napina skórę oraz nawilża ją.
Mleczny koktajl – terapia o właściwościach regenerujących i łagodzących. Przeznaczona dla cery suchej, wrażliwej,
skłonnej do podrażnień. Odżywczy i wzmacniający masaż
dla skóry wrażliwej.
Witaminowe odmłodzenie – nawilżająca terapia na bazie
jagód goji. Polecana do pielęgnacji skóry z oznakami starzenia, przemęczonej, wymagającej stymulacji i odnowy.
Złoty eliksir – terapia napinająco-rozjaśniająca; biologiczny lifting. Przygotowana z myślą o intensywnej pielęgnacji
dojrzałej skóry twarzy. Połączenie wyjątkowych składników
aktywnych i szlachetnych substancji bazowych, gwarantuje
kompleksowe działanie przeciwzmarszczkowe, nawilżające,
wygładzające oraz regenerujące.
Żurawinowy deser – ekspresowa terapia relaksująca dla
skóry dojrzałej. Terapia wzmacniająca oparta została na bogactwie owoców żurawiny. Zawierają one bardzo dużą ilość
witaminy C, witamin z grupy B, kwasów organicznych, mikro
i makroelementów, soli mineralnych oraz nienasyconych
kwasów tłuszczowych.

Katarzyna Kużel

Renata Różańska
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Koszalin
pokochał Emkę
od pierwszych
zakupów

Od początku jest czymś więcej niż tylko nowoczesnym miejscem robienia zakupów. Powstała przed 16 laty Galeria Emka na trwałe
zmieniła mapę handlową Koszalina. Stała się również swoistym centrum lokalnego życia. W jej murach dzieci i dorośli uczą się tańca
i języków obcych, odbywają się zajęcia rekreacyjne, swoje biura mają nieduże firmy. Galeria organizowała i organizuje rozmaite wydarzenia przyciągające uwagę nie tylko mieszkańców osiedla Północ i nie tylko koszalinian – odwiedzają ją również chętnie mieszkańcy
okolicznych miejscowości, a latem turyści. Po zeszłorocznym remoncie Emka nabrała na nowo blasku. Postanowiliśmy więc zaprezentować ją Państwu jubileuszowo, bo zbliża się 16. rocznica powstania galerii oraz pierwsza rocznica jej ponownego oficjalnego otwarcia
po zeszłorocznej gruntownej modernizacji.
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p

rzez długie lata Koszalin nie mógł doczekać się
pierwszej galerii handlowej. W końcu jednak
znalazło się grono lokalnych przedsiębiorców,
którzy połączyli siły i postanowili tę rynkową lukę
wypełnić. Inicjatywa była w pełni lokalna i lokalne
jej wykonanie. Począwszy od projektu, który przygotowała wtedy
już znana, ale mającą dopiero przed sobą największe sukcesy, koszalińska pracownia architektoniczna HS 99 (wypowiedź Dariusza
Hermana, architekta, jednego z projektantów Emki publikujemy
osobno).
Projekt architektoniczny został ukończony w 1999 roku, a 24
kwietnia 2001 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę

galerii. Po roku – 20 czerwca 2002 roku – odbyło się jej uroczyste
otwarcie.
Wiele osób pamięta jeszcze tamten czwartek. Od rana padał
deszcz, było bardzo zimno, pogoda nie zachęcała do wychodzenia z domu. Huczne otwarcie stało pod znakiem zapytania,
ale w okolicy godziny „0” do Emki zaczęły się zbliżać tłumy –
pieszo, samochodami i komunikacją miejską. W sumie 20 tysięcy osób!
W kolejnych trzech dniach galerię odwiedziło 70 tysięcy klientów. We wrześniu 2002 roku zanotowano natomiast odwiedziny
milionowego klienta. Byli to goście nie tylko z Koszalina, ale też
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z bliższych (Białogard, Darłowo, Sianów), jak i dalszych miejscowości (Kołobrzeg, Szczecinek a nawet Słupsk). To niezaprzeczalny
sukces, który nietrudno zrozumieć: dorośli zyskali centrum zakupów, młodzież centrum rozrywki. Miasto w końcu miało własną,
tętniącą życiem galerię handlową z prawdziwego zdarzenia. Na
zakupy, weekendowe spędzanie czasu z rodziną i wieczorny relaks.

Na trzech kondygnacjach powstały: sklepy, restauracje, punkty
usługowe, ale też – niedostępne wcześniej – kręgielnia, pub karaoke, dyskoteka i skałki wspinaczkowe. Galeria nie miała problemu
z pozyskaniem najemców: w pierwszym roku działalności wynajęte było 80 proc. powierzchni centrum i 70 lokali. W kolejnych
latach – setka.

Emka powstała w sercu największego osiedla w Koszalinie, zamieszkiwanego przez ok. 45 tys. osób (ok. 1/3 ludności Koszalina).
W wyjątkowej lokalizacji, o ważnym dla miasta znaczeniu historycznym – w 1991 roku odbyła się w tym miejscu msza celebrowana przez Jana Pawła II, od czego wziął nazwę plac nazywany od
tamtej pory zwyczajowo „placem papieskim”.

Otwarcie Galerii Emka w 2002 roku było jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Koszalina po okresie przemian ustrojowych. Nie ma w tym stwierdzeniu przesady, jeśli wziąć pod
uwagę fakt, że było to pierwsze na Pomorzu Środkowym centrum
handlowe, stworzone przez koszalinian, z wyłącznie lokalnym kapitałem. Zresztą wciąż jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych

Balonowy deszcz podczas Festiwalu Dmuchańców, fot. Akademia Rozrywki Bartosz Chrzanowski
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obiektów w mieście. Jej bryła po 16 latach wciąż urzeka uniwersalną i nowoczesną formą oraz rozplanowaniem przestrzeni.
Jako swego rodzaju kolebka koszalińskiej przedsiębiorczości,
Emka miała realny i wymierny wpływ na gospodarkę miasta. Wystarczy wspomnieć, że na początku nowego milenium bezrobocie
w Koszalinie wynosiło 20 procent. Emka dała miejsca pracy całej
rzeszy osób: sprzedawcom, ochroniarzom, sprzątającym, dostawcom, hurtownikom i wielu innym.
Przed rokiem galeria przeszła wielką metamorfozę. Zmienił się
jej wewnętrzny wygląd, pojawiły się nowe sklepy i wrażenie większej przestronności. Atmosfera pozostała ta sama. Emka niezmiennie jest miejscem, w którym po prostu przyjemnie jest bywać.
Jak już wspomnieliśmy, od początku istnienia działalność Emki
nie ograniczała się tylko do sfery handlu. Realizując zadanie zawarte w słowie „centrum”, poza centrum handlowym, była też centrum rozrywki, także tej z wyższej półki. Istotnym elementem jej
oferty niehandlowej były i są wydarzenia: koncerty, konkursy i loterie, wystawy, spotkania, imprezy charytatywne, pokazy mody. Na
przestrzeni minionych lat 16 lat było ich mnóstwo, bywały drobniejsze i bardziej spektakularne, wiele miało charakter cykliczny.
Warto przypomnieć niektóre z nich. W 2004 roku odbył się tutaj pierwszy finał konkursu Miss Galerii Emka, organizowany do
2016 roku. Uczestniczki reprezentowały nasz region na ogólnopolskich konkursach piękności, gościły na okładkach gazet (w tym
„Prestiżu”), brały udział w pokazach mody. W 2005 roku w Emce
miały miejsce Mistrzostwa Polski Karaoke, których zwycięzcy wzięli
udział w Mistrzostwach Świata. W 2009 roku Emka zorganizowała
wydarzenie, które okazało się prawdziwym hitem: letnie kino samochodowe, a w jego ramach projekcje 27 filmów pod chmurką.
Współpracowała z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, Koszalińskim Festiwalem Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”, Europejskim Festiwalem Filmowym „Integracja Ty i Ja”. Hucznie obchodziła swoje pięciolecie w 2007 roku, dziesięciolecie w 2012 i przed

rokiem piętnastolecie. Urodzinom zawsze towarzyszyły wydarzenia artystyczne, loterie, wyprzedaże. Na scenie muzycznej Emka
gościła wykonawców koszalińskich, m.in. Kasię Cerekwicką, Darię Zawiałow, uczniów szkoły muzycznej, zespoły działające pod
skrzydłami miejskich placówek, ale też artystów jazzowych i alternatywnych: Simple Acoustic Trio, Kubę Badacha, Czesława Mozila
ze swoją duńską formacją Tesco Value i wielu innych.
Hitem wśród tegorocznych atrakcji była prezentacja części
motoryzacyjnych zbiorów koszalińskiego kolekcjonera Krzysztofa
Hendzla. Kilkadziesiąt zabytkowych samochodów, motocykli, rowerów a nawet pojazdów specjalnych przyciągnęła do Emki tysiące gości. Relacjonowali oni później swoje wrażenia w mediach
społecznościowych, zachęcając do wizyty w galerii kolejne osoby.
Podczas ubiegłorocznej modernizacji budynek Emki gruntownie został odnowiony od środka i dostosowany do wysokich
standardów obowiązujących na rynku. Unowocześniono systemy odpowiadające za wygodę i bezpieczeństwo klientów (m.in.
instalacje przeciwpożarowe, wyjścia ewakuacyjne). Powstały dodatkowe klatki schodowe i taśmy ruchome, odnowiono toalety.
Większość lokali została wyremontowana, a część z nich, jak na
przykład Rossmann, SANO czy RTV Euro AGD przeszły całkowitą
metamorfozę. Dzięki maksymalnie podniesionym sufitom, wysokim witrynom oraz starannie dobranemu oświetleniu sklepy oraz
powierzchnie wspólne wyglądają teraz elegancko i nowocześnie.
Co bardzo ucieszyło klientów – powstała wyjątkowa strefa
restauracyjna (tzw. food court), w której można pysznie zjeść.
Aranżacja tej przestrzeni nawiązuje do klimatu plażowego: jasne
drewno, prawdziwe żeglarskie liny, marynistyczne dekoracje, industrialne lampy i falujący sufit. A jeśli chodzi o smaki – cztery odmienne w charakterze propozycje, w tym kuchnia chińska z prawdziwym chińskim głównym kucharzem.
Najistotniejszy z punktu widzenia klientów był dobór nowych
najemców powierzchni handlowej. Zmiana organizacji po-
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wierzchni wspólnych pozwoliła na wprowadzenie do galerii nowych marek, dzięki czemu jeszcze lepiej odpowiada ona potrzebom mieszkańców Koszalina.
W odmienionej Emce – oprócz wspomnianych czterech punktów gastronomicznych – znajduje się 45 sklepów, apteka, 12
punktów usługowych, strefa zabaw dla dzieci, dwie kawiarnie i restauracja przy wejściu od strony zachodniej. Na najwyższej kondygnacji zaś – sale edukacyjne, fitness i pomieszczenia do zajęć
tanecznych.
Spektakularną przemianę przeszedł największy ze wszystkich
koszalińskich sklepów SANO (sieć ma również swoje placówki
w innych miastach – w tym w Gdańsku i Bydgoszczy). Kiedy rok
temu pisaliśmy o metamorfozie SANO, jego prezes, Robertas
Liudvinavičius, powiedział nam: – „Towarzyszymy mieszkańcom
codziennie i od początku działalności dokładamy starań, by zakupy w naszych sklepach były przyjemnością. Mam nadzieję, że
w zmodernizowanym sklepie w Galerii Emka tak właśnie będzie.
Zmieniliśmy wystrój i aranżację z naciskiem na wygodę. Na pół-

kach czeka 18 tysięcy produktów. Do oferty wprowadziliśmy blisko
2 tysiące nowości. Na stoisku mięsnym i wędliniarskim, z których
jakości słynie nasz sklep, oferujemy 500 rodzajów wędlin i 100
produktów mięsnych. Do tego 120 rodzajów warzyw i owoców.
Układ przestrzeni znacząco się nie zmienił, ale całość została odświeżona i odmalowana – oczywiście w charakterystycznych dla
SANO czerwono-białych barwach. Pojawiły się m.in. wygodniejsze, niższe regały, dzięki czemu kupujący nie muszą się wspinać
na palce, by sięgnąć po wybrane produkty. Ulepszona została też
ekspozycja samego towaru, także na stoiskach z nabiałem i mięsnym“.
Jacek Sikorski, od 12 lat dyrektor Galerii Emka, który przeprowadził jej niedawną przemianę, komentuje „Galeria zmieniała się
na przestrzeni lat, a w ostatnim czasie przeszła ogromną metamorfozę. Efekty przeprowadzonego remontu spotkały się z aprobatą
klientów. Poszerzyliśmy naszą ofertę, zmienił się również wygląd
Emki. Jest to idealne miejsce na zakupy oraz rodzinne i towarzyskie spotkania. I pozostanie nim na długie lata, bo Koszalin ją pokochał na nowo“.
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Julia
Sukienka – Top Secret,
cena: 149,99
Wianek – H&M,
cena: 39,99
Hania
Sukienka – Top Secret,
cena: 169,99

Hania i Julia wygrały
konkurs „Zostań twarzą Emki”
Galeria Emka wspólnie z naszym magazynem ogłosiła w kwietniu br. konkurs zatytułowany „Zostań twarzą Emki”. Jego uczestnicy mieli
za zadanie przesłać selfie wykonane w Emce oraz napisać, dlaczego lubią Emkę. Główną nagrodą była profesjonalna sesja zdjęciowa
i jej publikacja w „Prestiżu”. Zdjęcia mogły przedstawiać pojedyncze osoby, pary, rodziny, grupy przyjaciół.
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w

ygrały przesympatyczne siostry Julia i Hania Telega z Koszalina. Siostry dużo czasu spędzają
razem, są ze sobą bardzo zżyte, niemal nierozłączne a na Facebooku napisały - „Emkę naszą
od dzieciństwa bardzo lubimy, a nasz wspólnie
w niej spędzany, siostrzany czas bardzo sobie obie cenimy!” Efekt
sesji mogą Państwo ocenić na naszej okładce i tutaj.

Hania ma 19 lat, jest tegoroczną maturzystką II Liceum
Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego. Na swój
temat mówi: „Jestem w koszalińskiej grupie rekonstrukcji historycznych GRH GRYF, lubię grać na gitarze i śpiewać, dużo
czasu poświęcam na naukę, zwłaszcza biologii i chemii. Rano
nie lubię dźwięku budzika i kocham włoską kuchnię oraz język
włoski.”

Julia jest rówieśniczką Emki, ma 16 lat. Uczy się w Gimnazjum
Katolickim. O sobie mówi: „Od wielu lat trenuję taniec towarzyski w Studiu Tańca Pasja. Lubię podróżować, jeździć na nartach
i spędzać czas ze znajomymi. Kiedy jestem zmęczona, ulubiona
czekolada zawsze stawia mnie na nogi”.

Foto: Agnieszka Orsa
Stylizacje: Marta Waluk
Makijaż: Karolina Maciejewska

Julia
Bluzka – Carry, cena: 54,99
Spódnica- H&M, cena: 129,99
Torba – Big Star, cena: 69,99
Buty – CCC, cena: 149,90
Hania
Kurtka – H&M, cena: 139,90
Sukienka – Carry, cena: 64,90
Buty – CCC, cena: 99,99
Torebka – Top Secret, cena: 99,99
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Julia
Sukienka – Big Star, cena: 149,99
Chusta – Carry, CCC, cena: 24,99
Torebka – CCC, cena: 49,99
Buty – Top Secret, cena: 119,99
Hania
Sukienka – Big Star, cena: 99,99
Żakiet – Top Secret, cena: 79,99
Buty – CCC, cena: 49,99
Torebka – CCC, cena: 99,99
Daszek – H&M, cena: 49,90
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Julia
Kamizelka – Big Star, 229,99
Koszula – Top Secret, cena: 49,99
Szorty – Big Star, cena: 69,99
Buty – CCC, cena: 69,99
Kapelusz – Carry, cena: 24,99
Hania
Kurtka – Big Star, cena: 269,99
Top – Carry, cena: 19,90
Szorty – Carry, cena: 39,99
Espadryle – CCC, cena: 49,99
Torebka – Top Secret, cena: 119,99

Julia
Marynarka - Top Secret, cena: 179,90
Spodnie - Top Secret, cena: 149,90
Top – Carry, cena: 19,90
Buty – CCC, cena: 149,90
Torebka – Top Secret, cena: 99,99
Czapka – Carry, cena: 19,99

Hania
Sukienka – Top Secret,
cena: 229,99
Sweter – Carry,
cena: 69,99
Torebka - CCC,
cena: 99,99
Espadryle, CCC,
cena: 69,99
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Julia
Kurtka – H&M, cena: 139,90
Top – H&M, cena: 22,90
Szorty – H&M cena: 129,90
Espadryle – CCC, 49,99
Torebka – Top Secret cena 59,99
Hania
Sukienka – Carry, 99,99
Espadryle – CCC 69,99
koszyk – H&M, cena: 89,90

Julia
Sukienka - Grey Wolf, cena: 117,90
Sweter - Grey Wolf, cena: 89,90
Torebka - CCC, cena: 49,99
Buty - Top Secret, cena: 119,99
Hania
Sukienka - Grey Wolf, cena: 199,90
Buty – CCC, cena: 49,99
Torebka – CCC, cena: 99,99
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Nie myśleliśmy schematami
Dariusz Herman, który wraz z Piotrem Śmierzewskim projektował Galerię Emka, wspomina przygotowania do budowy pierwszej
w promieniu 200 km od Koszalina galerii handlowej.

j

ak wyglądały przygotowania Waszej pracowni
HS 99 do projektowania Emki?
- Na przygotowania nie było czasu. Ani Piotr ani
ja nigdy nie projektowaliśmy tak dużych obiektów
handlowych. I mam wrażenie, że to dobrze, bo nie
myśleliśmy schematami z amerykańskich podręczników z lat 70. Oczywiście, aby nie wyważać otwartych drzwi ileś
centrów handlowych odwiedziliśmy (niekoniecznie polskich). Elementem przygotowań było wzięcie udziału w konkursie architektonicznym zorganizowanym latem 2000, więc jakieś przemyślenia
już mieliśmy.
- W jakim stopniu fakt, że jesteście z Koszalina i znacie miasto,
wpłynął na sposób myślenia o tym zadaniu?
- Tego elementu bym nie przeceniał. Obojętnie gdzie projektujemy, zawsze staramy się
jak najwięcej dowiedzieć o miejscu, jego
tradycji, o mieszkańcach. Powszechnie
znany jest paradoks, że z oddali często
lepiej są widoczne istotne elementy,
niedostrzegane przez „tubylców". Dla
przykładu: czy my, mieszkańcy Koszalina, dostrzegamy takie nonsensy jak
przystanek autobusowy w miejscu
niegdysiejszego skrzyżowania ulicy
Juliusza Słowackiego z ulicą Zwycięstwa? Albo ogródek restauracji
w miejscu skrzyżowania z ulicą Bogusława II? Wielu z nas przywykło do tych
głupot. Goście zauważają je natychmiast.
Tak więc odpowiadając na pytanie: jeśli miało to jakiś wpływ, to minimalny.
- Jakie kluczowe założenia przyjęliście dla Galerii
Emka? Była przecież pierwszym takim obiektem w mieście, ulokowanym w centrum największego osiedla – to musiało w jakiś
sposób wpływać na Wasze myślenie.
- Przede wszystkim, potraktowaliśmy je jak centrum osiedlowe
a nie subregionalne, jak planowano niegdyś (z mini wieżą Eiffla
i mostem przez Jamno). Swoim usytuowaniem reagowało na
porządek otoczenia. „Szyte" było na miarę potrzeb i oczekiwań
inwestora wynikających z jego rozeznania biznesowego i możliwości finansowych. Pragnęliśmy, by różniło się od większości
ówczesnych centrów handlowych z elewacjami z kafelków i tynku
na styropianie. Wszyscy też bali się, że powstanie „blaszak“. Skoro chcieliśmy zastosować estetyczną i trwałą ceramiczną fasadę
(taką jaką użyto w Berlinie na Potsdamer Platz), wiedzieliśmy, że
musimy ostrożnie dysponować pozostałymi „środkami wyrazu".
Stąd bierze się pomysł na długie ściany z niewieloma, precyzyjnie rozmieszczonymi otworami. Tak więc, zdecydowaliśmy się na
jeden spektakularny element - wypiętrzony, mocno przeszklony,
dynamiczny budynek od strony ronda. To on miał odpowiadać za
wizerunek całego obiektu.
- Jak wyglądała współpraca z inwestorem? Akceptował bez
oporu Wasze propozycje?
- W tej dziedzinie wszystko polega na kompetencjach, odpo-

wiedzialności i zaufaniu. Inwestor ma się znać na biznesie i ma
określić cele, architekt zaś wykreować najbardziej optymalną
przestrzeń do tych celów realizacji. Ani architekt nie powinien wyręczać inwestora, ani inwestor architekta. To model idealny. Nie
przypuszczaliśmy, że ziści się on na tej budowie. Byliśmy zdumieni
okazywanemu nam zaufaniu, choć z drugiej strony to bardzo zobowiązywało. Ten klimat zaufania dobrze ilustruje zdarzenie, które
miało miejsce na krótko przed otwarciem Emki: byliśmy na budowie każdego dnia, czasami dwa razy dziennie i ani razu nie udało
nam się spotkać pana Marka Kwaśnickiego, głównego inwestora;
pod koniec budowy zetknęliśmy się przypadkiem w obiekcie, na
moje słowa: „czyżby pan się nie interesował swoim dzieckiem, zajrzał pan tu chyba po raz pierwszy?" pan Marek odparł: „myli się
pan, panie Darku, przelatuję tędy śmigłowcem kilka
razy w tygodniu".
- Czy masz jakieś ważne wspomnienie
z czasów realizacji?
- Mam wiele, ale jednym chcę się podzielić. Mieliśmy świetny zespół konstruktorów, którymi dowodził prof.
Jan Filipkowski. Opracował na potrzeby Emki strop żelbetowy o znakomitych parametrach, odpowiadający
wszystkim naszym potrzebom. Było
to rozwiązanie prototypowe i odważne. Wykonawca miał wielkie obawy
technologiczne, nie można było przerwać betonowania, a więc zanosiło się
na maraton na budowie. Profesor uspokoił
wszystkich, że osobiście będzie nadzorował
cały ten proces. Przeszkolił szeregowych zbrojarzy-betoniarzy i ich kierowników. Budowa Emki
będzie mi się już zawsze kojarzyć z niemłodym przecież Profesorem wspinającym się od świtu do nocy po rusztowaniach, trapach, podestach z prętem stalowym w ręku. Odpowiedzialność.
Odpowiedzialność za swoją pracę, za przedsięwzięcie i za ludzi,
którzy mu zaufali. Ale, jeśli ktoś 43 lata temu, bez komputerów porywa się z ogromnym powodzeniem na zadaszenie amfiteatru...
- W jakim stopniu udało się zrealizować Wasze kluczowe założenia, a na ile były to kompromisy z „koniecznościami”, jakimi
kierował się z pewnością inwestor?
- Nasze budynki często dzieliliśmy na „hardware" i „software".
Hardware to konstrukcja, elewacje, ogólnie - elementy niezmienne, software to program wpisywany w budynek: ścianki działowe,
instalacje etc. Jeśli chodzi o tę pierwszą sferę to kompromisy były
nieznaczne, bo i założenia były realistyczne, uwzględniające budżet inwestycji. Gorzej było ze strefą „soft". Inwestorowi udało
się pozyskać jedynie kilku najemców sieciowych, jeśli pamiętam
to Reserved i RTV EURO AGD, połowę sklepów musiał otworzyć
sam. To spowodowało pewien dyskomfort ekonomiczny, który
odbił się na ówczesnym wykończeniu wewnętrznym. Po obecnym
remoncie Emka zyskała materiały wykończeniowe, na jakie zasługiwała.
Foto: archiwum HS99
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Dźwięki prosto z Emki
W części Galerii Emka, gdzie swoje biura mają niewielkie firmy, zakotwiczyła również taka, o której w ogromnym uproszczeniu można
powiedzieć, że handluje dźwiękami. Spółka Audio Marketing oferuje bowiem usługi polegające na bieżącym dostarczaniu oprawy
dźwiękowej sklepom, galeriom handlowym, salonom fryzjerskim i kosmetycznym.

d

aniel Król, założyciel i współudziałowiec firmy,
mówi: - Mamy dwie marki skierowane do różnych grup odbiorców biznesowych. Obsługujemy obecnie 5000 lokalizacji w Polsce, ale
biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju rynku
i naszej aktywności, wkrótce może to być nawet 6,5 tysiąca punktów.
Na czym te usługi polegają? Najprostsze jest dostarczanie rozbrzmiewającej w punktach usługowych muzyki nieobjętej opłatami ZAIKS-u i innych instytucji zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi.
– Opłaty przez nie pobierane za wykorzystywanie muzyki, choćby polegało ono tylko na tym, że u fryzjera włączone jest radio,
są dla wielu małych przedsiębiorców dokuczliwe, bo stosunkowo
wysokie. My również pobieramy niewysoki ryczałt, ale kilkukrotnie
niższy od tamtych opłat. Klient otrzymuje w zamian oprawę muzyczną, której ZAIKS nie dotyczy.
Dużo bardziej złożona jest obsługa kompleksowa. Oznacza ona
dostarczanie muzyki, ale również produkcję spotów reklamowych
i komunikatów dźwiękowych, jakie kupujący słyszą w sklepach.
Daniel Król wyjaśnia: - Możemy zbudować dla klienta jego własny kanał z różnymi rodzajami muzyki na różne pory dnia i na różne okazje, z komunikatami i reklamami. Mamy własnych lektorów
na etacie, w studiach w Toruniu, Bytomiu i Bytowie. Reagujemy na
potrzeby klientów natychmiast. Kiedy prześlą oni zamówienie na
jakiś materiał, my błyskawicznie go nagrywamy i emitujemy. Dzięki Internetowi zajmuje to naprawdę niewiele czasu.
Jak się nie pogubić wśród dźwięków wysyłanych do 5000 klientów, w tym około 60 galerii handlowych w całym kraju? Pomaga
technika internetowa i własna pomysłowość. W każdym z punktów, do których docierają dźwięki zestawione w biurze ulokowanym w Galerii Emka zainstalowane jest niewielkie urządzenie
odbiorcze (własna konstrukcja firmy), które pracuje non stop
i bezobsługowo emituje dźwięki w określonym obiekcie.
- Duże sieci handlowe bardzo precyzyjnie dobierają muzykę do
gustów swoich grup docelowych. Tworzą w ten sposób już na progu sklepu wrażenie pewnej wspólnoty – mów Daniel Król. – Dzięki
muzyce można zasygnalizować coś, co podświadomie odbierają
goście sklepów. Tak więc, kiedy dominuje stonowana muzyka klasyczna, sygnalizuje to, że mamy do czynienia z ofertą handlową
skierowaną do koneserów. Gdzie indziej usłyszymy modne rytmy
i od razu wiemy, że to sklep „dla każdego”. Muzyka staje się w ten
sposób swoistym przekazem marketingowym.
Skąd pomysł na taki biznes? – Jeden z klientów studia graficznego agencji, w której pracowałem, zgłosił się do mnie z takim
pomysłem. Znał moje umiejętności techniczne, graficzne, marketingowe menedżerskie. I od tego się zaczęło. Przez dwa lata
działałem pod własnym szyldem, a od 2011 roku jest to spółka
pięciu osób. Pięciu facetów, „małżeństwo” trudne. Ale ponieważ

jesteśmy porozrzucani po kraju i nie widzimy się na co dzień, jakoś
można przeżyć – śmieje się pan Daniel.
Firma „naszych czasów” – można powiedzieć: rozproszenie,
praca przy użyciu narzędzi informatycznych i komputera. Logistycznie niełatwa - choćby z powodu braku pewności, ile dziennie
komunikatów do wyemitowania prześlą klienci. Każdy dzień może
więc wyglądać inaczej.
Daniel Król wyjaśnia: - Mamy na szczęście systemy, które pozwalają nam to opanować i poradzić sobie nawet z kumulacjami
komunikatów w krótkim czasie. Każdy z nas, wspólników, ma swój
obszar odpowiedzialności i go pilnuje. Podział zadań i mechanizm wzajemnej kontroli w poszczególnych obszarach pozwoliły
nam szybko – jako firmie – urosnąć. Dopracowaliśmy się przy tym
samodzielnie stworzonych narzędzi do ogarnięcia „żywiołu”. Jesteśmy w Polsce ale chyba i w Europie jedyną firmą, która nie ma
żadnych ograniczeń technicznych, żeby obsłużyć ogromną i stale
wzrastającą liczbę klientów w sposób jednakowo stabilny i z gwarancją nieprzerwanej pracy.
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Ludzie Emki
Są takie osoby, które tworzą atmosferę koszalińskiej Emki. Budują jej wizerunek. Są w niej codziennie. Czasem od wielu, wielu lat…
Przedstawiamy kilka wybranych portretów takich osób w cyklu „Ludzie Emki”. Być może cykl będzie miał swoją kontynuację.

Jacek Sikorski – dyrektor Galerii Emka, z wykształcenia matematyk, z zamiłowania majsterkowicz
Mieszkam obecnie w Starznie na Pomorzu, w miejscowości położonej niedaleko tej, w której się wychowałem, urokliwej, kaszubskiej wsi Swornegacie, niedaleko Chojnic. Mój ojciec wiele lat
pełnił tutaj funkcję dyrektora jednej ze szkół. Tu jest moje miejsce.
Codziennie, dojeżdżając do Koszalina, przemierzam trasę o długości ok. 150 km. To dużo, zwłaszcza jak się podsumuje kilometry
pokonywane w skali roku.
Pewnie dlatego zacząłem zwracać uwagę na to, żeby mój samochód był solidny, wygodny i rozwijał dobrą prędkość. Rano
spieszę się do Emki, po południu do domu… Tak rozwinęła się
moja pasja motoryzacyjna. Ale nie jest ona jedynym zamiłowaniem.

Gdy wracam do domu, rzadko kiedy zasiadam spokojnie na kanapie przed telewizorem. Głowa kipi od pomysłów na różne techniczne przeróbki, modernizacje, projekty nowych mebli, które też
wykonuję sam. Uwielbiam to i tak najlepiej wypoczywam. Kuchnia
jest domeną mojej żony. Sam ewentualnie oddaję się pracy w sadzie i pielęgnacji moich… królików. Ale nic mnie tak nie wciąga
jak wszelkie budowlane zagadnienia.
Owszem, zdarza się, że nie śpię po nocach, kreśląc w myślach
plan techniczny do nowego projektu, ale pasja polega na tym, że
kiedy dajemy się pochłonąć temu, co kochamy, nie odczuwamy
zmęczenia.
Podobnie jest z Emką, z którą znamy się już dwanaście lat. Jestem
tu prawie codziennie, często od bladego świtu i szczerze powiem,
że rzadko się zdarza, aby jeden dzień był podobny do drugiego.

Temat z okładki
Na przestrzeni lat w Emce naprawdę wiele się działo. Można
śmiało powiedzieć, że była ona i nadal jest centrum osiedlowego
życia. To tutaj odbyły się pierwsze koszalińskie Targi Ślubne, tutaj
stanął kiedyś wielki jacht zapraszający do nauki w szkole żeglarskiej i wiele innych atrakcji miało tu swoją premierę.
Emka często wprowadzała jakieś innowacje (jak na przykład
pierwszy w Koszalinie ekran na fasadzie budynku), może dlatego, że ja też uwielbiam nowości, wyzwania i eksperymenty. Chcę,
żeby Emka żyła dynamicznym życiem. I to chyba się udaje.
Pamiętam emocje towarzyszące wielkiemu otwarciu naszej galerii zaraz po modernizacji. Marzy mi się jej udana rozbudowa –
kolejny ekscytujący etap w jej życiu.
Czym jest dla mnie Emka? Emka to przede wszystkim ludzie!
Z niektórymi właścicielami sklepów znamy się od wielu lat. Codzienne rozmowy z najemcami, partnerami, wizyty na terenie
galerii, intensywny kontakt z wieloma osobami pozytywnie mnie
nastraja.
Jeśli powiem, że jestem zakochany w moich wnukach, to będzie swego rodzaju banał (chociaż to prawda, bo kocham ich do
szaleństwa).
Ale kto wie, może w pewnym sensie jestem też zakochany
w Emce…

zdecydowanie mi to ułatwia. Zmiany na lepsze, które zachodzą
w moich klientach podczas wspólnych zakupów czy przeglądów
szafy, czasem potrafią przejść moje najśmielsze oczekiwania.
Kilka godzin spędzonych ze stylistką to z jednej strony niewiele, ale naprawdę potrafią one wpłynąć na zmianę podejścia do
własnego stylu. Nigdy niczego nie narzucam moim klientom, nie
forsuję zmian, jeśli nie są na nie gotowi, jedynie podpowiadam
i pokazuję możliwości.
Prowadzę także własny program „o!Kurenna“ w koszalińskiej telewizji TV Max. Jestem autorką pierwszego w Polsce stylowego kursu online zatytułowanego "Podstawy damskiej garderoby w 9 dni".
Chociaż z wykształcenia jestem logistykiem, pasja do działań
w zakresie stylizacji towarzyszyła mi niemal na każdym kroku.
Kiedy przez kilka lat mieszkałam w Mediolanie, miałam szansę zasmakować w wyjątkowej atmosferze tego miasta (jak by nie było
jednej z europejskich stolic mody i designu). Chłonęłam modę
i włoską kulturę wszystkimi zmysłami. Wtedy zrozumiałam, że powinnam podążać za moją pasją i tak się stało.
Od przeszło roku wspieram Galerię Emka podczas licznych
akcji zakupów ze stylistką, organizując sesje zdjęciowe, a także
współpracując z niektórymi salonami, m.in. z Top Secret. Emkę
odbieram bardzo pozytywnie. Jest wyjątkowym miejscem o bardzo przyjaznej, spokojnej atmosferze, która aż zaprasza do tego,
aby się zatrzymać, wypić kawę, a następnie ruszyć na zakupy.
Sama też często zaglądam do Emki, żeby zanurkować pomiędzy
wieszakami i wyłowić jakąś modową zdobycz.

Olga Kurenna – stylistka, doradca
wizerunku, pasjonatka dobrego stylu
Urodziłam się w Grodnie, na Białorusi. W Polsce żyję od ponad 20 lat, obecnie mieszkam w Koszalinie. Na co dzień zajmuję się tym, co kocham najbardziej, czyli modą. Pracuję zarówno
z klientem indywidualnym, udzielając konsultacji stylistycznych,
jak i z firmami, w zakresie licznych szkoleń, np. z dress code. Zajmuję się także urządzaniem sklepów i witryn (visual merchandising), obecnie rozwijam swoją wiedzę na studiach podyplomowych Viamoda w Warszawie. Opracowuję stylizacje do sesji
zdjęciowych, doradzam podczas przygotowań do ślubu, jestem
autorką licznych warsztatów z dziedziny mody i kreowania wizerunku. Z wielką radością przeprowadzam metamorfozy, często
spektakularne rewolucje w zmianie wizerunku, zarówno kobiet,
jak i mężczyzn. Uwielbiam to robić! Obserwować, jak czasem
przy niewielkich sugestiach stylistycznych moi klienci nabierają pewności siebie. Uwielbiam kontakt z ludźmi, a moja praca

Dominika Węgiel – krawcowa Emki
Urodziłam się w Szczecinie, dopiero późniejsze losy zadecydowały o tym, że zamieszkałam w Koszalinie. Nie ukrywam, dużą rolę
odegrał w tym mój ukochany mąż.
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W młodości marzyłam o tym, aby zostać pielęgniarką, ale
mrzonki te szybko się rozwiały. Przyjaciel mojego ojca, chirurg, po
tym, jak zemdlałam kiedyś na widok krwi, orzekł, że jestem na to
zbyt wrażliwa. I zapewne miał rację.
Jakoś po drodze okazało się, że mam smykałkę do szycia.
Pierwszą sukienkę uszyłam sobie sama z zasłon mamy. Miałam
wtedy 12 lat. Oczywiście dostałam za to sążniste lanie, ale warto
było. W tańcu sukienka prezentowała się wyśmienicie.
Postanowiłam kształcić się w zawodzie krawcowej i bardzo
szybko okazało się, że to był trafny wybór. Jeden z moich szefów,
właściciel firmy odzieżowej w Monachium, w której wiele lat pracowałam, zachodził swego czas w głowę, jak to możliwe, że szyję
bez formy. Wszystkie moje koleżanki z pracy nie były w stanie niczego wykonać bez gotowego szablonu z „Burdy” – mi to wręcz
przeszkadzało. Szyłam z głowy, a może miałam wiedzę w palcach.
W Galerii Emka pracuję od samych jej początków, czyli od 2002
roku. Można powiedzieć, że znam Emkę od podszewki!
Przez tych szesnaście lat mój punkt krawiecki wędrował po różnych zakamarkach, piętrach, sklepach, ale pomimo zmiennych
okoliczności życiowych (czasem bardzo trudnych) nigdy nie był
zamknięty. Od lat cieszę się sporym gronem stałych klientów.
W 2005 roku mój świat zachwiał się w swych podstawach…
Przeżyłam dosyć poważny wylew, po którym straciłam mowę, nie
mogłam chodzić, nie wspominając o wykonywaniu jakiejkolwiek
pracy. Lekarze nie dawali mi żadnych szans. Potem przyszedł kolejny wylew i trzy udary mózgu. Nie załamałam się. Podniosłam się
z tego o własnych siłach, ćwicząc wytrwale wszystko to, co kiedyś
było takie oczywiste, a teraz zostało utracone: zdolność mówienia,
poruszania się, pisania, pracy w zawodzie.
Siłą własnej woli, ciężką pracą i przy wsparciu bliskich, wróciłam do
zdrowia. Moje dzieci opowiadają, jak w pierwszym miesiącu pobytu
w szpitalu dosłownie wyrywałam się lekarzom z rąk i… chciałam do
Emki. Prosiłam córkę, żeby mnie tam zabrała. Praca, poza ukochaną
rodziną, to całe moje życie i może ona mnie przy tym życiu utrzymała.
W tamtym czasie klienci zapisywali mi na kartkach, jakie poprawki krawieckie mam wykonać. Tak przetrwałam. Zadziwieni
moim spektakularnym powrotem do zdrowia często pytali:
„Gdzie Pani miała rehabilitację?”. Odpowiadałam: „Tutaj,
w Emce!”. To praca okazała się najlepszą terapią. Pewnie to cud,
że żyję. I on zdarzył się w moim życiu kilka razy. Na dowód, że
wszystko, naprawdę wszystko, jest możliwe.
Dorota Witczyńska-Strucka – lektorka języka angielskiego
z dwudziestoletnim doświadczeniem, współwłaścicielka
Szkoły Języków Obcych SML działającej w Galerii Emka.
W Koszalinie mieszkam od urodzenia. Z całą pewnością jest to
moje miejsce na ziemi. Mimo wielu lat spędzonych w zawodzie,
śmiało mogę powiedzieć, że nauczanie to moja największa pasja.
Nie zamieniłabym tej pracy na żadną inną. Odczuwam nieustającą satysfakcję na widok postępów moich słuchaczy. Co mnie najbardziej cieszy? Ich uśmiech, kiedy zadowoleni wychodzą z zajęć.
Napełniają mnie pozytywną energią. Niezależnie od życiowych
okoliczności, prowadzenie lekcji zawsze poprawia mi nastrój i daje
poczucie spełnienia. Chyba jestem szczęściarą, bo naprawdę kocham swoją pracę.
Moje losy związane są z Emką od 2002 roku czyli w zasadzie od
samego początku jej istnienia. Wtedy właśnie przenieśliśmy sie-

dzibę naszej szkoły językowej do nowo otwartego centrum handlowego. Na przestrzeni tych kilkunastu lat w Emce nasza firma
bardzo się rozwinęła. Uczymy języków obcych takich jak angielski,
hiszpański, niemiecki, norweski oraz francuski, we wszystkich grupach wiekowych. Nasi najmłodsi słuchacze to dwulatki, najstarsi to
szczęśliwi emeryci. W zależności od wieku oraz postawionego celu,
oferujemy różne metody nauczania, na zajęciach grupowych lub
indywidualnych. Najmłodszym proponujemy rewelacyjną metodę
nauki angielskiego nazywaną „Teddy Eddie”. Dla tych, którym zależy głównie na wyćwiczeniu się w komunikacji, dzieciom i młodzieży
w wieku szkolnym oraz wszystkim, którzy planują zdobycie międzynarodowych certyfikatów językowych proponujemy metodę tradycyjną, z naciskiem na konwersację. Z biegiem lat oferta naszej firmy
wzbogaciła się także o inne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, m.in.
z zakresu robotyki. W ten sposób powstało Centrum Zajęć Pozalekcyjnych „ZdolneDzieciaki”. W wakacje i w czasie ferii zimowych
organizujemy cieszące się dużą popularnością półkolonie dla dzieci. Można też u nas zorganizować kreatywne imprezy urodzinowe.
Dlaczego Emka jest dla mnie ważna? Spędzam w niej tyle czasu, iż śmiało mogę powiedzieć, że to mój drugi dom. Większość
mojego życia zawodowego upłynęło w tym miejscu, Emka kojarzy
mi się więc z zawodowymi sukcesami i wyzwaniami oraz całym
wachlarzem emocji, od małych smutków po wielkie radości.
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Paszport
do sławy
Pochodząca z Koszalina dyrygentka, Marzena Diakun, zdobywa światową sławę. Jej kariera nabrała rozpędu, gdy na dwa sezony została
asystentem dyrektora orkiestry Filharmoników Radia Francuskiego. Dziś jest zapraszana przez znane europejskie i światowe orkiestry.

o

d dziecka marzyła o pracy z orkiestrą. To starszy
brat Tomasz – obecnie skrzypek w orkiestrze
Filharmonii Bałtyckiej – przygotował dla niej
pierwszą batutę. – A w 1992 roku dostałam od
niego pierwszą partyturę, miałam wtedy 11 lat.
Niedawno ją odnalazłam – opowiada z uśmiechem. – To był I Kon-

cert Fortepianowy Piotra Czajkowskiego. Właśnie przygotowuję
się do wykonania tego utworu.
Tata – profesor na Politechnice Koszalińskiej, specjalista w zakresie budowy maszyn – w młodości uczył się gry na skrzypcach.
Mama – analityk medyczny (na emeryturze) – śpiewała w chórze

Ludzie
Szpitala Wojewódzkiego. W domu słuchało się muzyki poważnej.
Rodzice nie opuszczali piątkowych koncertów w Filharmonii. Wraz
z nimi brzmienie orkiestry symfonicznej poznawała kilkuletnia
Marzena. – Potrafiłam z zainteresowaniem wysłuchać dwugodzinnego koncertu. Zawsze wpatrzona byłam w postać, która stała na
podium. Każda dziewczynka marzy, by stać się księżniczką. A ja
chciałam być dyrygentem!
Podstawową szkołę muzyczną ukończyła z wyróżnieniem. – Ale
przy wyborze szkoły średniej było dużo wątpliwości. Zastanawialiśmy się, czy zawód związany z muzyką da córce przyszłość – przyznaje tata, Jarosław Diakun.
– Wiedzieliśmy, że bycie artystą to nie jest raj na ziemi – dodaje
pani Marzena. – Dobrze radziłam sobie z przedmiotami ścisłymi.
Rozważałam więc, czy pójść w ślady taty i przygotować się do studiów technicznych, czy może tak jak mama pomyśleć o analityce
medycznej albo biotechnologii.
Bez trudu dostała się do I LO im. Stanisława Dubois. – Nie wytrzymałam i po roku dodatkowo zapisałam się do średniej szkoły
muzycznej – mówi. Uczyła się w klasie fortepianu Celiny Monikowskiej-Martini. Pogodzenie nauki w obu szkołach nie było łatwe – lekcje do wieczora, liczne egzaminy, dwa końcowe recitale
w szkole muzycznej i przygotowania do matury w liceum. – To
była ciężka praca. Ale warto było! Koszalińska szkoła muzyczna
miała bardzo wysoki poziom. Studia okazały się tylko uzupełnieniem. Pomijam dyrygenturę, bo tego człowiek uczy się dopiero
na uczelni.
„Jestem trochę uparta”
Studia na wymarzonym kierunku? To nie jest tak oczywiste,
nawet w przypadku najlepiej przygotowanych kandydatów. Na
dyrygenturę wybierają się osoby, które są już znane profesorom.
– A ja przyjechałam znikąd. Bardzo dobrze zdałam egzaminy
wstępne. Mimo to były próby, by mnie przenieść na chóralistykę
albo na teorię muzyki – wspomina. Ale dopięła swego. – To prawda, trochę jestem uparta.
Siła, wytrwałość, nawet upór – w tym zawodzie to bardzo
pożądane cechy. – Na estradzie mam przed sobą kilkadziesiąt
osób, często są to muzycy z wieloletnim doświadczeniem. Trzeba ich przekonać do swojej wizji utworu. Po prostu postawić na
swoim.
Marzena Diakun czyni to od lat. Już jako 20-letnia dziewczyna
poprowadziła finałowy koncert Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Perkusyjnej, w którym wystąpiła także orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej. Potem w naszej filharmonii była asystentem Jerzego Maksymiuka. A dzięki Markowi Traczowi, pod którego okiem
także zdobywała dyrygenckie szlify, odbyła pierwszą zagraniczną
trasę koncertową po Niemczech, Szwajcarii, Danii i Chinach. Swoje umiejętności dyrygenckie doskonaliła u wielkich europejskich
mistrzów. W 2006 roku ukończyła studia podyplomowe w klasie
prof. Urosa Lajovica w Wiedniu. Była asystentem Andrzeja Boreyki
podczas koncertów z Berner Symphony Orchestra w Szwajcarii.
Pod jej batutą grali muzycy niemal wszystkich polskich orkiestr
symfonicznych, w tym tych najbardziej prestiżowych – Filharmonii
Narodowej w Warszawie i Katowickiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.
Jako dyrygent gościnny współpracowała z orkiestrą Czeskiego
Radia, orkiestrą symfoniczną z São Paulo, operą w Göteborgu,
a także z orkiestrami we Francji i Wielkiej Brytanii. W 2007 roku
została laureatką II nagrody na 59. Konkursie Dyrygenckim w ra-

mach Festiwalu Praska Wiosna. Była też półfinalistką konkursów
w Barcelonie i Londynie.
Stało się o niej głośno, gdy w 2012 roku jako pierwsza Polka
zdobyła II nagrodę Srebrną Batutę na IX Międzynarodowym Konkursie im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach – jednym z najbardziej prestiżowych konkursów dyrygenckich na świecie. Wkrótce
potem wygrała konkurs na asystentkę Mikko Francka – dyrygenta
Orchestre Philarmonique de Radio France w Paryżu. W efekcie filharmonicy Radia Francuskiego kilkanaście razy grali pod batutą
polskiej pani dyrygent, a koncerty transmitowało francuskie radio
i telewizja. – To był kamień milowy w mojej karierze – tłumaczy. –
Wiele osób mogło zobaczyć mnie na żywo albo wysłuchać transmisji radiowej. To otworzyło przede mną francuski rynek muzyczny.
Pokonawszy setki kandydatów, zdobyła roczne stypendium
Boston Symphony Orchestra – poprowadziła serię koncertów na
renomowanym festiwalu Tanglewood w USA. Wkrótce potem
jeszcze jeden sukces: specjalne stypendium przyznaje Marzenie
Diakun Marin Alsop – jedna z najbardziej uznanych współczesnych
dyrygentek w świecie, szefowa Baltimore Symphony Orchestra.
Znów trzeba się przebijać
W Polsce też o niej pamiętają. Uhonorowana została nagrodą
Prezydenta Koszalina „Artysta Roku” i Koszalińskim Orłem oraz
nagrodą Kreatywni Wrocławia. Wyróżniona przez ministra kultury odznaką „Zasłużony dla kultury Polskiej”. I wreszcie ta jedna
z najbardziej cenionych przez artystów nagród – Paszport Polityki.
Marzena Diakun zdobyła ją w dziedzinie „muzyka poważna” za
2016 rok. – Paszport był dla mnie zaskoczeniem, bo od jakiegoś
czasu rzadziej występuję w Polsce, więc ktoś musiał o mnie sobie
przypomnieć – przyznaje laureatka. – To bardzo cenna dla mnie
nagroda, zwłaszcza, jeśli weźmie się pod uwagę, jakiej klasy muzycy byli do niej nominowani. I to, jacy ludzie z tygodnika „Polityka”
decydowali o przyznaniu Paszportów. To intelektualiści, prawdziwa elita.
„Nominowana za konsekwentny rozwój kapelmistrzowskiej
osobowości i kariery, mimo braku wsparcia albo wręcz jakby
wbrew woli polskiego środowiska” – napisał jeden z krytyków
muzycznych o kandydaturze do Paszportu Marzeny Diakun. – Ta
ocena trafia w samo sedno – przyznaje pani dyrygent, dodając, że
muzykom, zwłaszcza tym młodym, nie żyje się w Polsce lekko. Jeśli
kończy się studia u profesora, który zarazem jest szefem jakiejś
orkiestry albo ma z nią stały kontrakt, jest nieco łatwiej. Profesor
wprowadzi młodego artystę w „muzyczny obieg”, ułatwi koncertowanie z innymi zespołami. – Mój profesor nie miał dyrektorskiej
posady – zaznacza Marzena Diakun. – Sama musiałam więc zabiegać o kontrakty w filharmoniach. Żeby się przebić, układałam
ciekawe programy, zabiegałam o stypendia, działałam jako asystentka.
Pomogły nagrody w konkursach – dzięki nim stała się bardziej
rozpoznawalna. Częściej otrzymywała zaproszenia do prowadzenia orkiestr. –Teraz to ja decyduję, co chcę zagrać – przyznaje. Od
jakiegoś czasu zresztą zabiega już raczej o to, by grać z dużymi
orkiestrami ze świata. – I znów jestem człowiekiem znikąd. Znów
muszę się przebijać.
W świecie jest wielu artystów, konkurencja jest ogromna. Ale
Marzena Diakun nieźle sobie z tym radzi. Kilka dni przed naszą
rozmową wróciła z Johannesburga (RPA). Wcześniej poprowadziła cztery koncerty orkiestry symfonicznej São Paulo (pomocy
w organizacji udzielił Instytut Adama Mickiewicza). Koncertowała
w Gijon i Oviedo (Hiszpania), Koszycach (Słowacja), Bursie (Turcja). – Pomaga mi kontrakt z agencją. Kalendarz na 2018 rok jest
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Ludzie
już zapełniony. Powoli zapełniają się też terminy na rok 2019.
Rewelacyjna wizja utworu
Czy prawdą jest, że bardzo zdyscyplinowane są orkiestry skandynawskie, a te z Italii na przykład to zbiór indywiduów? – Nie
zauważyłam, by pierwiastek narodowy miał
jakiś wpływ na pracę z orkiestrą – odpiera
tezę Marzena Diakun, dodając, że wyzwaniem dla dyrygentów są najlepsze zespoły.
Czołowe orkiestry świata składają się
bowiem z wybitnych muzyków, którzy często robią też solową karierę. To indywidualiści, którzy znają
swoją wartość. Trzeba umieć do
nich dotrzeć. – Dyrygent musi
mieć rewelacyjną wizję utworu
i musi ich do tej wizji przekonać. Tak można przełamać
opór. To dotyczy świetnych
zespołów w Niemczech
i Francji, z którymi pracowałam, ale także czołowych polskich orkiestr
– Filharmonii Narodowej
czy Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego
Radia w Katowicach. Ci
muzycy także się bardzo
szanują.
Wygrywa się muzykalnością,
ograniem.
Dobre orkiestry wymagają od dyrygenta wysokich
kwalifikacji. – W Paryżu dawali
mi do zrozumienia, że jestem
z Europy Wschodniej – z krańców
cywilizacji. Ale potem już dobrze się
rozumieliśmy, zostałam przyjęta do ich
grona.
Bywają sytuacje trudne. Pani Marzena przypomina zdarzenie z festiwalu
Hectora Berlioza w Lyonie. – Muzycy
z tamtejszej filharmonii co roku na zakończenie grają tę samą symfonię Berlioza.
Przyjeżdżają sławy dyrygentury. W którymś
roku mnie przypadło dyrygowanie tą orkiestrą. Chciałam wprowadzić coś swojego.
Było bardzo trudno. Bardzo się stawiali,
oponowali, że przecież wiedzą, jak to się
gra.
Pot musi spływać, krew musi się lać
Panuje przekonanie, że dyrygowanie
to zajęcie dla mężczyzn, choć coraz częściej słychać o paniach, które stoją na
czele orkiestr. – W „Washington Post”
czytałam, że jest moda na dyrygentki,
ale to nieprawda – ocenia pani Marzena.
– Kiedy kobieta staje za pulpitem dyrygenckim, zaczyna się sceptycyzm: „A nie
wiadomo, jak to będzie”.

Dyrygentura tymczasem to bardzo trudny zawód zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Przygotowanie koncertu wymaga
ogromnej pracy. Być może nawet 90 procent czasu to indywidualna praca dyrygenta: trzeba utwór przemyśleć, „przepracować”. – Czasem na przygotowanie materiału
poświęcam miesiąc, dwa. Bywa, że pracuję
tydzień, ale intensywnie: kilka, kilkanaście
godzin dziennie – opowiada Marzena Diakun. – Dyrygowanie to praca z ludźmi, ale
w którymś momencie trzeba umieć się odizolować, odseparować. Muszę mieć „ugotowane” na trzy dni i biorę się do roboty –
dodaje z uśmiechem.
Potem jest kilkudniowa praca z orkiestrą.
Efekt końcowy, czyli to czego słuchają melomani, to najważniejszy, ale jednak ułamek
pracy. – Jestem bardzo wymagająca – zarówno wobec muzyków jak i samej siebie –
przyznaje. W jej opinii w większości orkiestr
dąży się obecnie do tego, by się przyjemnie
pracowało. – A ja uważam, że pot musi spływać, krew musi się lać. Trzeba dać z siebie
wszystko. Dla dobra sztuki!
Po koncertach na rower
W 2010 roku w krakowskiej Akademii
Muzycznej Marzena Diakun obroniła doktorat, w 2017 uzyskała stopień doktora
habilitowanego. Od sześciu lat prowadzi
klasę dyrygentury symfoniczno-operowej
w macierzystej uczelni Akademii Muzycznej
we Wrocławiu. – Lubię pracę ze studentami,
bo to są już w jakimś stopniu ukształtowani
ludzie – dodaje. – Bycie wykładowcą daje mi
ogromną satysfakcję. Mam już doświadczenie z pracy z orkiestrami, mogę się nim dzielić i widzę, jak studenci odkrywają tajemnice
dyrygentury.
Przyznaje jednak, że nie zazdrości przyszłości adeptom sztuki. – To nie jest łatwy
zawód. Orkiestr nie ma dużo, rynek jest nasycony, trudno dostać kontrakt, o etacie już
nawet nie wspominam.
Czy między działalnością koncertową
a pracą na uczelni jest czas na życie prywatne? – Musi być odskocznia, bo bym oszalała
– śmieje się pani dyrygent. – Chętnie chodzę
do teatru. Lubię wysiłek fizyczny – wędrówki
po górach, rower. Z zamiłowania jestem żeglarzem. Lubię żeglarstwo śródlądowe, wypady na Pojezierze Drawskie. Ale nie stronię
od mórz, zwłaszcza tych cieplejszych, na
przykład w pobliżu Grecji. Choć ostatnio
znajomi coraz rzadziej dzwonią z propozycją wyjazdu. Zbyt często im odmawiałam,
bo trudno mi było znaleźć czas. Obiecuję
sobie, że się poprawię.
Autor: Jarosław Jurkiewicz
Foto: Łukasz Giza/archiwum Marzeny Diakun
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Marta
Waluk
Ubieram,

nie przebieram

Zasada „Jeśli robisz to, co lubisz,
nie pracujesz” do Marty Waluk
pasuje idealnie. Gdy opowiada o modzie, zawodzie stylistki
i swojej pracy, uśmiech nie schodzi jej twarzy. Nie wymądrza się
na temat mody, ale przekonuje,
jak z niej efektywnie korzystać,
by efektownie wyglądać. Gołym
okiem widać, że to jej ogromna
pasja. Przyznaje, że kiedy widzi
źle ubraną osobę... ma ochotę
zaprosić ją do współpracy, bo
uwielbia ubierać ludzi tak, by
wyglądali świetnie i czuli jeszcze
lepiej. Na łamach „Prestiżu” od
wielu miesięcy prezentuje stylizacje na różne okazje. Kocha
wyzwania, szanuje klasykę, jest
perfekcjonistką.

Styl życia

u

rodziła się w Szczecinie. Do Koszalina przeprowadziła z rodzicami. Dziś zawodowo dzieli czas między oba miasta, choć współpracuje też z galeriami w Gdańsku, jeździ do kursantek w Warszawie
i Poznaniu – prowadzi tam indywidualne kursy.

Pięć lat temu otworzyła firmę. „Stylistka? W Koszalinie? Ubieranie
ludzi za pieniądze?” – takie pytania słyszała i wciąż słyszy. Tymczasem świetnie sobie radzi w nietypowym biznesie. W ciągu pięciu
lat mocno rozwinęła działalność firmy. Podstawą w jej ofercie są indywidualne zakupy z klientkami, przegląd ich szafy i dobór garderoby, analiza sylwetki i typu kolorystycznego. Pracuje jako naczelna
stylistka szczecińskiej galerii handlowej, prowadzi autorskie warsztaty stylu, uczy przyszłe stylistki zawodu podczas indywidualnych
kursów, jest ich mentorką. Przeprowadza szkolenia dla firm z zakresu dress code. Współpracuje z fotografami przy stylizacji sesji zdjęciowych czy wizerunkowych dla firm. Tworząc od roku ze wspólniczką Karoliną Maciejewską nowy projekt, Agencję Kreatywną MOTIV,
planują wejść głębiej w rynek mody: organizować pokazy mody,
akcje metamorfozy dla firm, sesje wizerunkowe itp. Mają już pierwsze doświadczenia. W ubiegłym roku zorganizowały pokaz męskich
koszul na modelkach. W tym roku podczas Środkowopomorskich
Targów Ślubnych zorganizowały pokaz sukien ślubnych, garniturów męskich oraz sukni
wieczorowych. Agencja MOTIV oferuje także hostessy oraz bazę
modelek i modeli.
Otwarcie firmy było
kwestią wyboru między bezpieczną stabilizacją w kancelarii
prawnej, w której pracowała kilka lat a pójściem ścieżką mody,
którą
pasjonowała
się od zawsze. Zaryzykowała. Dziś nie ma
wątpliwości, że podjęła słuszną decyzję,
w końcu w zgodzie z sobą. Wcześniej wygrywało myślenie zachowawcze, praktyczne. – Interesowałam się modą, szeroko pojętym
kreowaniem wizerunku, sztuką i chciałam studiować kierunek
związany z tymi dziedzinami – mówi. – Ostatecznie wybrałam jednak filologię germańską. Do końca niezdecydowana, nie chciałam
opuszczać rodzinnego miasta, pomyślałam, że znajomość języka
zawsze się przyda. Studiowałam zaocznie, równolegle od pierwszego roku pracowałam jako asystentka w kancelarii. Po kilku latach pracy na etacie postanowiłam zadziałać, coś w swoim życiu
zmienić. Dojrzałam do tego, by zacząć realizować swoje marzenia.
Nie lubię stać w miejscu, a tak się czułam. Uwielbiam wyzwania,
działanie, aktywność. To właśnie najbardziej cenię w obecnej pracy: uczenie się nowych rzeczy, poznawanie codziennie nowych
ludzi.
Fundusze na otwarcie działalności zdobyła z dotacji unijnej dedykowanej innowacjom. Branża, jaką wybrała, w Koszalinie z pewnością była innowacyjna, żeby nie powiedzieć niszowa. Swoją
markę budowała powoli i metodycznie. Skończyła specjalistyczny,
intensywny kurs z uznaną stylistką. Trochę pro forma i raczej, by
usystematyzować wiedzę niż ją zdobyć. Moda i stylizacja dla Marty
nie mają tajemnic, od kiedy jako mała dziewczynka z kuzynkami
godzinami oglądały kolorowe katalogi przywiezione z zagranicy
przez ciocie. Były one powiewem wielkiego świata, przybliżały

nieosiągalną wówczas w Polsce branżę mody i modelek. Potem
nastąpił okres fascynacji brytyjskimi stylistami Trinny i Susannah
oraz Gok Wanem, którzy pokazywali, jak za niewielkie pieniądze
może się ubrać przeciętna, „niedoskonała” kobieta. Ich programy
były hitem kobiecych stacji telewizyjnych. To z nich Polki dowiadywały się, że są klepsydrami, jabłkami, kolumnami, jak się nie
ubierać oraz że rozmiar w modzie nie ma znaczenia, jeśli opakuje się go w styl i elegancję. – Oglądałam te programy nałogowo,
nawet powtórki – śmieje się Marta. – Uwielbiałam także oglądać
„Seks w wielkim mieście”, który poprzez stylizacje i zainteresowania głównej bohaterki przemycał świat mody. Gdy po raz pierwszy
emitowała go polska telewizja, byłam jedenastoletnią dziewczynką, później rozumiałam już więcej, a serial dziś jest dla mnie kultowy i mam do niego wielki sentyment.
Z kursu wyniosła silne przekonanie, że ma nie tylko wiedzę, ale
przede wszystkim niezbędne w zawodzie stylistki predyspozycje:
wyczucie, kreatywność, zmysł estetyczny oraz empatię. To dodało
jej pewności siebie. Rozmawiając z Martą, trudno uwierzyć, że jeszcze miewa tremę przed spotkaniem z klientką, a jednak. – Zastanawiam się, czy uda mi się dobrze jej doradzić, spełnić oczekiwania
– przyznaje. – Pewnie dlatego, że traktuję swoją pracę jak misję.
Nie robię nic na pół
gwizdka. Nie chodzi
też o „wciskanie” rzeczy na siłę, ale o kompetencje. Moje klientki
to różne kobiety, każda
na swój sposób piękna, potrzebująca indywidualnego podejścia, porady. Czasem
wsparcia, komplementu, pomocy w nabraniu
pewności siebie czy
odnalezieniu kobiecości. Pozbawiony emocji, „taśmowy” kontakt
nie ma racji bytu. Staram się o przyjacielską
atmosferę, chcę, żeby
panie mi zaufały. Musimy się poznać, porozmawiać, napić kawy. Poświęcam im tyle czasu, ile potrzebują,
nie patrzę nerwowo na zegarek. Nigdy nie jest tak, że idziemy do
sklepu, ja wybieram rzeczy, mierzymy i wracamy do domu. Bywa,
że nasze spotkanie i zakupy trwają kilka godzin.
Wśród klientek Marty są panie w każdym wieku. Młode, starsze,
dojrzałe. Jedne chcą znaleźć swój styl, inne odświeżyć lub zbudować szafę od podstaw. Niektóre nie wiedzą, jak się ubierać do
pracy, inne jak w ogóle się ubierać czy łączyć poszczególne części
garderoby. Czasem szukają stroju na konkretną okazję.
Stylistka przyznaje, że najbardziej otwarte w kwestii doboru
nowej garderoby są kobiety potrzebujące diametralnej odmiany,
ale przekonanie do zmian wieloletnich często przyzwyczajeń zawsze wymaga pracy i perswazji dawkowanej w umiejętny sposób.
Jak namówić kogoś do założenia rzeczy, na które nie spojrzałby
w sklepie albo odradzić ulubiony fason deformujący sylwetkę?
– Robię zdjęcia – mówi Marta. – Najpierw, powiedzmy w ukochanych biodrówkach, potem w wybranych przeze mnie spodniach
ze średnim stanem. Okazuje się, że znika w nich brzuch, boczki,
nogi wydają się dłuższe, a klientka ukrywająca sylwetkę klepsydry
w swetrach-workach ma talię osy. Ponadto: rozmowa, cierpliwość,
uczenie na przykładach. Co prawda studiowałam germanistykę,
ale dyplom mam z psychologii, co bardzo mi się przydaje w pracy.
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Dzień stylistki? Każdy jest inny, każdy przynosi nowe doświadczenia i różne emocje. Jaki będzie, narzucają klienci. – Najbardziej
lubię te najbardziej zajęte – uśmiecha się Marta. – W dniach wolnych czuję lekki niepokój, choć nigdy nie jest tak, że nic nie robię.
Dokształcam się, czytam o modzie, co 3-4 dni przeglądam strony
internetowe sieciówek albo chodzę po sklepach i przeglądam
asortyment. Muszę być na bieżąco. To oszczędność czasu w czasie późniejszych zakupów. Kiedy wchodzę z klientką do sklepu,
w dużej mierze wiem, co wybiorę. Nie ma mowy, żebym przechadzała się między półkami i improwizowała, nie wiedziała, co dobrać lub doradzić.
Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, choć do
tej miłości musiała dojrzeć. Dziś jest to jedno z jej narzędzi pracy,
pozwalające na kontakt z klientami, promocję działalności firmy.
Prowadzi profile w mediach społecznościowych – na Facebooku i Instagramie. Na swojej stronie internetowej regularnie zamieszcza artykuły z poradami dotyczącymi stylizacji. – Nie jestem
blogerką, trendsetterką ani fashionistką, która nosi „kalosze” na
głowie, bo są akurat modne – podkreśla jednak stanowczo. –

Uczę kobiety poprawnego ubierania się, dobranego do wieku,
sylwetki, typu kolorystycznego i okoliczności. Klientki ubieram,
a nie przebieram. Muszą czuć, że nowa garderoba jest zgodna
z ich stylem i osobowością, bo tylko wtedy nie odwieszą zakupów
do szafy. Poza wszystkim, klientki są wizytówką mojej pracy, więc
podwójnie mi zależy, żeby wyglądały jak najlepiej.
Zakres zakupów zależy oczywiście od wielkości budżetu. Marta zapewnia, że nawet niewielki pozwala kupić potrzebne rzeczy
choćby w sieciówkach. Jednak bliskie jest jej myślenie o ubraniach jako inwestycji. Zachęca do sięgania po polskie marki. – Na
rynku jest ich sporo – mówi. – Mają oryginalne, krótkie serie, produkty dobrej jakości, dobrze skrojone oraz uszyte i w osiągalnych
cenach. Naprawdę warto zainwestować czasem w droższą, klasyczną rzecz, którą będziemy nosić przez wiele lat, a nawet dekad.
Szafa doskonała: trzydzieści procent trendów, siedemdziesiąt
procent bazy. – Biały i czarny t-shirt, klasyczna marynarka, biała koszula, dobre granatowe dżinsy, cygaretki, trencz, czarne klasyczne
czółenka z obcasem 5 cm, ołówkowa spódnica, ramoneska, klasyczna czarna torebka – wylicza. – Z takiego zestawu można ułożyć

strój na rozmowę o pracę i spotkanie z przyjaciółmi. Inwestując
w tzw. must have, nigdy nie będziemy mieć problemu z porannym „nie mam w co się ubrać”.
Jest najlepszą reklamą tych zasad. – Lubię klasykę w stylu
Coco Chanel, ale z nutą szaleństwa: fajnymi butami, kapeluszem, torebką – mówi. – Staram się pokazać, że mając pod ręką
modową bazę, za pomocą detali można tworzyć nieoczywiste,
oryginalne zestawy. Bardzo się cieszę, gdy klientki inspirują się
moim stylem.
Od dłuższego czasu myśli o stworzeniu własnej marki, która wpisywałaby się w tę filozofię. To naturalna kolej rzeczy, bo
jako stylistka wie, czego na polskim rynku mody brakuje, i czego brakuje jej samej. – Chciałabym projektować klasykę, której
w naszych sklepach jest coraz mniej, bo wypiera ją coraz większa
ilość trendów na jeden sezon. Postawię na rzeczy dla osób o różnych typach sylwetki, w podstawowych kolorach. Właśnie takiej
garderoby poszukuję z klientami najdłużej. Na razie jestem na
etapie planowania, budowania strategii marki, a co najważniej-

sze – myślę intensywnie nad nazwą, która pozostanie ze mną na
długie lata.
Marta Waluk jest kolejnym przykładem, że warto spełniać marzenia, iść własną drogą, inwestować w to, co naprawdę się lubi
i nie bać wyzwań. Także w młodym wieku, małym mieście, na dość
trudnym rynku. – Największą satysfakcję mam z tego, że zaistniałam w naszym Koszalinie, choć niewiele osób wierzyło, że mi się
to uda – przyznaje. – Ale moja codzienna satysfakcja to po prostu
moja praca. Daje mi siłę, kopa, motywację, energię. Nagrodą są
klientki ubrane według moich wskazówek, które widuję w mieście
czy mediach społecznościowych i chęć szkolenia się u mnie innych dziewczyn z Polski. Bycie ich mentorką to dla mnie niezwykła
gratyfikacja. Wybrałam fantastyczny, wdzięczny zawód, który daje
wiele możliwości i satysfakcji. Dzięki mojej pracy uszczęśliwiam
nie tylko inne Kobiety – moje Klientki – ale i siebie.
Foto: Kuba Makarewicz
Wnętrze apartamentu w Dune Resort,
mielno-apartments.pl, 781 81 81 85.
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Pilates, czyli
anty-aging, bez skalpela
„Sprawność fizyczna jest najważniejszym czynnikiem pozwalającym na osiągnięcie zadowolenia z życia” – przekonywał Joseph Pilates.
Jego słowami kieruje się na co dzień Monika Marszałek nauczycielka metody Josepha Pilatesa, właścicielka koszalińskiego Studia
Pilates Zatrzymaj Czas. Pani Monika podchodzi indywidualnie do każdej osoby, która uczestniczy w jej zajęciach. Wykorzystuje również
inne metody pracy z ciałem, tak by było ono piękne i zdrowe, a umysł zrelaksowany.

k

iedy słyszy Pani słowo „pilates”, to co pierwsze
przychodzi Pani do głowy?
- Mój styl życia, pasja i chęć zarażania tą pasją innych. Absolutnie, te trzy rzeczy, zawsze
kojarzą mi się z pilatesem.

- Kiedy pilates pojawił się w Pani życiu?
To było dawno. Najpierw pojawił się wraz z płytą DVD. Po wypadku, który przeszłam, lekarze stwierdzili, że nie mogę ćwiczyć,
nie mogę prowadzić żadnej aktywności fizycznej. To było dla mnie
niewyobrażalne, ponieważ jestem stworzona do ruchu i nie wyobrażałam sobie, że nic nie mogę robić. Wtedy trafiłam na płytę
z ćwiczeniami pilates i to był mój pierwszy kontakt z tym rodzajem
aktywności fizycznej.
Ćwiczyłam, chociaż miałam wyraźny zakaz, ale ja po prostu czułam się po tych ćwiczeniach coraz lepiej. I pomyślałam wtedy, że
skoro ja czuję się lepiej, to mój organizm wie, że tak jest dobrze.
Jednak nie byłam pewna, czy dobrze wykonuję ćwiczenia. Zaczęłam jeździć na szkolenia. Wtedy tylko dla siebie, bo chciałam, by
ktoś nauczył mnie precyzji ruchu, tak bym robiła wszystko zgodnie z metodą Pilatesa. Szkolenia dawały mi wiedzę, a ta sprawiła,
że zaczęłam patrzeć na pilates nieco inaczej. Zaczęłam pracować
z rodziną. Moim pierwszym i najwierniejszym uczniem został mój
tato, który poddał się ćwiczeniom i także szybko zaczął odczuwać

wyraźną poprawę, może nie stanu zdrowia, ale ogólnej kondycji
psychofizycznej. I tak było przez jakiś czas.
- Długo dorastała Pani do decyzji, by otworzyć studio i zostać
instruktorką metody Pilatesa?
- Powiem coś, co może wydawać się dziwne, ale zawsze czułam taką potrzebę. Od zawsze lubiłam prozdrowotne formy
ruchu. Chodziłam do innych instruktorów na zajęcia, podpatrywałam ich i wyobrażałam sobie, jak ja bym poprowadziła dane
ćwiczenia. Nawet kiedy jeszcze nie wiedziałam, że istnieje coś
takiego jak pilates. W momencie gdy poznałam tę metodę, po
prostu zakochałam się w niej i stwierdziłam, że to jest to! Bo skoro coś pomogło mojemu ciału, wbrew temu co twierdzili lekarze.
Pomogło mojemu tacie. To dlaczego nie miałoby pomóc innym
ludziom?
Jednak ostateczne podjęcie decyzji o tym, że chcę zmienić
swoje życie zawodowe, wcale nie było takie proste. Były osoby,
które mnie do tego zniechęcały – może nie wprost, ale czułam taki
podtekst w ich wypowiedziach, że zamiast poważnej pracy, w poważnej instytucji, będę „panią od fikołków” – mówiąc kolokwialnie. Jak widać, nie posłuchałam ich i wiem, że dobrze zrobiłam.
Intuicja podpowiadała mi, że będę w tym naprawdę dobra. Bliskie jest mi zdanie Jacka Walkiewicza – psychologa, która mówi,
że „Profesjonalizm nigdy nie jest dziełem przypadku. Pasja rodzi

Styl życia
profesjonalizm. Profesjonalizm daje jakość. A jakość to jest luksus
w życiu“. Coś w tym jest.

Arc to nie koniec, bo przymierzam się do kolejnego zakupu, ale to
na razie sfera planów.

Dlatego też dużą wagę przykładam do tego, z jakimi problemami układu ruchu trafiają osoby do mojego studia. Bywa tak, że
najpierw odsyłam je do innych specjalistów: lekarzy czy osteopatów i dopiero po skończonym leczeniu czy rehabilitacji możemy
zacząć zajęcia profilaktyczne.

- „Pilates to gimnastyka dla pań” - spotyka się Pani z taką opinią?
- W Koszalinie dosyć często, ale w innych, większych miastach
jest naprawdę sporo mężczyzn, którzy polubili tę metodę. W Europie Zachodniej znakomita większość szkoleniowców pilatesu to
właśnie mężczyźni, tak jak sam jej twórca – Joseph Pilates. Jeżeli
więc znajdzie się kilku panów, którzy chcieliby ćwiczyć pilates, to
zapraszam do mojego studia.

Zawsze podkreślam, że pilates to nie rehabilitacja, tylko profilaktyka. Choć warto zauważyć, że większość fizjoterapeutów
w swojej pracy wykorzystuje właśnie metodę Pilatesa.
- I to już był początek Pani pracy jako instruktorki prozdrowotnych form ruchu?
- W pewnym sensie tak, bo po okresie pracy z rodziną, przyszedł
czas, by wyjść do ludzi. Pierwsze zajęcia prowadziłam w świetlicy
wiejskiej, dla mieszkańców wioski, w której mieszkam. I proszę sobie wyobrazić, że ta grupa jest ze mną do tej pory. Od czterech lat
wspierają mnie, pomagają i w zasadzie mogę powiedzieć, że się
zaprzyjaźniliśmy. Oni także, czując efekty ćwiczeń, zachęcali mnie
do otwarcia własnego studia. Swoją wiedzą chciałam się dzielić
z jak największą liczbą osób, bo widziałam jej efekty. Zaczęłam
prowadzić zajęcia pilatesu i zdrowego kręgosłupa w Koszalinie,
w klubach osiedlowych oraz w Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnym Remedica. W międzyczasie stale podnosiłam swoje kwalifikacje, bowiem ciało ludzkie, narządy układu ruchu fascynują mnie
i wciąż chcę wiedzieć więcej.
- Czy pilates to tylko ćwiczenia własnego ciała? Czy w tej metodzie korzysta się także z różnego rodzaju przyrządów?
- Od niedawna mam na wyposażeniu Studia Pilates Arc - składający się z dwóch części, wszechstronny korektor, dzięki któremu
można lepiej wzmacniać i rozciągać kręgosłup. To nowoczesna
forma Spine Corectora – urządzenia zaprojektowanego przez samego Josepha Pilatesa do korekcji kręgosłupa. Łuk tego sprzętu,
idealnie dostosowuje się do krzywizn kręgosłupa, odciążając go.
Siedzisko jest podwyższone, co pozwala na idealną stabilizację
ciała i odciążenie tych części ciała, które tego wymagają. A Pilates

- Czy po tylu latach wie już Pani o pilatesie wszystko, czy raczej
ma Pani poczucie, że jeszcze musi się uczyć?
- Powiem tak: jestem dyplomowanym nauczycielem metody Pilatesa i to daje mi uprawnienia do nauczania innych, którzy chcieliby zostać trenerami tej metody, mimo to cały czas czuję niedosyt.
Uważam, że nasze ciało jest niesamowite i chyba do końca życia
będę czuła potrzebę dokształcania się. Cały czas pojawia się coś,
co mnie ciekawi. A im więcej wiem, tym tych ciekawych tematów
staje na mojej drodze coraz więcej. Stąd też pewnie wzięło się
moje zainteresowanie całym układem ruchu człowieka. Jeżdżę
nie tylko na szkolenia pilatesowe, ale z jogi, metody Feldenkraisa,
konsultuję się z fizjoterapeutami czy osteopatami. Szukam najlepszych i najbezpieczniejszych rozwiązań dla naszego ciała.
Szukając nauczyciela czy fachowca w danej dziedzinie, należy
przede wszystkim sprawdzić jego kwalifikacje. Zdrowie i zadowolenie moich klientów przynosi mi niezwykłą radość - cieszę się, że
mogę tego doświadczać każdego dnia. Gwarantuję, że w moim
Studiu – Zatrzymaj czas, w przyjaznej, kameralnej i zacisznej atmosferze można wyrzeźbić silne, sprawne ciało. Sprawić, by ruchy nabrały gracji dzięki elastyczności mięśni, a sylwetka się wysmukliła.
Staram się, by po ciężkim dniu uczestnicy zajęć wychodzili do
domów odprężeni, zrelaksowani, z chęcią do kolejnych działań,
a przede wszystkim z dużą dawką pozytywnej energii.
Autor: Katarzyna Kużel / Foto: Prototypownia/archiwum Moniki Marszałek
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Koszaliński
Rower
Miejski
– sukces
od samego
startu
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Na początek 10 stacji,
100 rowerów
Z Koszalińskiego Roweru Miejskiego można korzystać od 27
kwietnia br. Na dziesięciu stacjach wypożyczeń w całym mieście
do dyspozycji jest setka rowerów. Rejestracja i wypożyczenie jest
dziecinnie proste, a opłaty niewielkie. Nie trzeba zaglądać w statystyki, żeby zauważyć, że pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę
– na każdym rogu widać przejeżdżających na rowerach mieszkańców. Liczby to potwierdzają. Do 23 maja rowery wypożyczono
16 800 razy. Najwięcej wypożyczeń notuje się w weekendy.
Rekordowy okazał się 13 maja - aż 828 razy rowery były wykorzystywane przez koszalinian. Łącznie w systemie zarejestrowało się
dotychczas 5300 użytkowników.

wypadku i jak zachować się w przypadkach niestandardowych
(na przykład brak miejsca na odstawienie roweru na stacji). Przez
całą dobę, a w dni wolne w godz. 10-12, czynna jest infolinia
KRM.

Jak wspomnieliśmy, wypożyczenie roweru jest bardzo łatwe.
Wystarczy zarejestrować się na stronie KoszalinskiRowerMiejski.
pl lub poprzez terminal. Koszt to 10 złotych. Na terminalu stacji
wypożyczeń wpisujemy swój numer telefonu, kod PIN i numer
wypożyczanego roweru. Można również skorzystać z aplikacji
Nextbike na urządzenia mobilne. Wszystko trwa chwilę. Tak samo
proste jest odstawienie pojazdu, można to zrobić na dowolnej
najbliższej stacji.

Stacje Koszalińskiego Roweru Miejskiego znajdują się w dziesięciu kluczowych dla komunikacji miejskiej miejscach, we wszystkich dzielnicach: Gnieźnieńska, Targowisko, Dworzec, Przemysłowa, Jamno, Wąwozowa, Politechnika, Budowlanka, Zielona
i Ratusz. Stacje są samoobsługowe, czynne całą dobę, siedem dni
w tygodniu. Wypożyczony rower możemy oddać na tej samej lub
innej stacji Koszalińskiego Roweru Miejskiego. Pierwsze 20 minut
każdego wypożyczenia jest zawsze bezpłatne, później naliczane
są opłaty: złotówka za jazdę od 20 do 60 minut i dwa złote za każdą kolejną godzinę. Maksymalnie można wypożyczyć rower na 12
godzin (później naliczana jest opłata w wysokości 200 zł). Rowery
są wyposażone w koszyki, mają uniwersalny rozmiar i są nieskomplikowane technicznie, a więc są idealne do spokojnego przemieszczania się po mieście. Mogą z nich bezpiecznie i swobodnie
skorzystać zarówno osoby dorosłe, dzieci i seniorzy.

Koszalinianie chwalą pomysł, wygodę użytkowania oraz rozmieszczenie stacji oraz dostęp do informacji: na stronie internetowej można znaleźć odpowiedzi na wiele szczegółowych pytań
dotyczących nie tylko sposobu i zakresu korzystania z rowerów,
ale też detali: jak uruchomić lampę rowerową, co zrobić w razie

Tegoroczny sezon Koszalińskiego Roweru Miejskiego potrwa
do końca listopada. Wszystkie szczegóły, mapa stacji i inne istotne informacje dotyczące użytkowania pojazdów są dostępne są
na stronie KoszalinskiRowerMiejski.pl oraz na terminalach stacji
wypożyczeń.
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To był bardzo dobry pomysł
O pierwszych tygodniach funkcjonowania Koszalińskiego Roweru Miejskiego rozmawiamy z panem Piotrem Jedlińskim, prezydentem
Koszalina

w

jakim stopniu zadowolony jest Pan z pierwszych tygodni funkcjonowania Koszalińskiego
Roweru Miejskiego?
- Piękna pogoda i tłumy uśmiechniętych
koszalinian korzystających z Roweru Miejskiego – tak to sobie wyobrażałem. Przyznam, że 16 800 wypożyczeń
w ciągu pierwszych trzech tygodni funkcjonowania przerosło moje
oczekiwania. Widać, że nasi mieszkańcy kochają aktywność fizyczną, a rower stanowi naprawdę dobrą alternatywę i uzupełnienie
transportu publicznego. Wiele osób zwraca także uwagę na jeszcze jeden aspekt, przemieszczanie się rowerem pozwala zobaczyć
nasze miasto z zupełnie innej, ciekawszej perspektywy. Dlatego
właśnie postanowiliśmy przybliżyć koszalinianom uroki rzeki Dzierżęcinki. Ponad 12-kilometrowa ścieżka od Wodnej Doliny do jeziora Jamno jest już bardzo zaawansowana w realizacji. Kończymy
kolejne etapy. Już w czerwcu przejedziemy zupełnie nową trasą aż
do ogrodów działkowych na Osiedlu Unii Europejskiej.

- Jakie opinie na temat KRM docierają do ratusza?
- Mieszkańcy chcą nowych tras i większej liczby stacji Roweru
Miejskiego. W rozmowach często pojawia się także temat urozmaicenia systemu o rowery z fotelikami dziecięcymi, tandemy i rowery cargo. Całym sercem będę wspierał te propozycje.

- Jak koszalinianie używają KRM? Co na ten temat mówią statystyki? Na przykład na jak długo najczęściej wypożyczają rowery?
- Tworząc cennik w dużej mierze opieraliśmy się na doświadczeniach innych polskich miast. Naszym założeniem było zlokalizowanie stacji w taki sposób, by można było przemieszczać się
między nimi w czasie mniejszym niż 20 minut, które jest darmowe.
Za okres od 20 minut do 1 godziny zapłacimy złotówkę, za każda
następną 2 złote. Nasz system jest jednym z najtańszych w kraju.
Widać to w statystykach, które pokazują, że bardzo dużą popularnością cieszą się także wielogodzinne wypożyczenia.

- Pan jeździ na rowerze raczej rekreacyjnie. Ma Pan jakieś ulubione trasy wycieczek rowerowych.
- Rowerem jeżdżę dosyć regularnie, zazwyczaj późnym popołudniem. Zdecydowanie jedną z moich ulubionych tras jest Góra
Chełmska. Znajduję tam spokój i kontakt z naturą. Tak najlepiej
odpoczywam. W weekendy wraz z rodziną często wybieramy się
na dłuższe wycieczki – na przykład do Mielna oraz bierzemy udział
w rajdach organizowanych przez koszalińskie stowarzyszenia rowerowe.

- Środowisko zwolenników komunikacji rowerowej rośnie
w siłę, bo stale przybywa w Koszalinie osób używających roweru
jako sposobu poruszania się po mieście. Przybywa również tzw.
ścieżek rowerowych. Jaka jest łączna ich długość w granicach
Koszalina?
- Łącznie mamy już w Koszalinie ponad 70 kilometrów ścieżek.
To naprawdę dużo. Mało kto o tym wie, ale od kilku lat funkcjonuje w ratuszu specjalny międzywydziałowy zespół do spraw planowania budowy nowych dróg rowerowych. Stale analizujemy potrzeby i sugestie mieszkańców. Już planujemy budowę kolejnych
tras na najbliższe lata.
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Pod krawatem za kółkiem

Mercedes Klasa A
– komfort, styl
i charakter

Tym razem w naszym cyklu prezentującym najnowsze modele aut
z salonów dealerskich Grupy Mojsiuk w roli głównej nowa generacja
Mercedes Klasa A. Zgrabne auto miejskie, choć – jak zaznacza
testujący je pan Rafał Wołyniak, na co dzień szef promocji Bałtyckiego
Teatru Dramatycznego w Koszalinie – z nieco sportowym pazurem.

Motoryzacja

Kiedy zobaczyłem ten samochód..
… a było to podczas oficjalnej prezentacji w salonie, pomyślałem, że chciałbym go mieć. Jest piękny i elegancki, o doskonałej
linii. To jest takie połączenie miejskiego samochodu z autem o cechach lekko sportowych. Ma charakter!
Kiedy usiadłem za kierownicą…
… poczułem się przede wszystkim urzeczony estetyką. Wnętrze
wygląda troszeczkę jak znane nam z filmów z lat 50. czy 60. kultowe wozy amerykańskie. Na przykład radio jest utrzymane w takiej
estetyce. Zastosowana została świetna, doskonale kolorystycznie
dobrana skóra. Są eleganckie elementy chromowane i bardzo
dobrej jakości tworzywo sztuczne. „Bajerem” jest możliwość dostosowania kolorów świateł ledowych wewnątrz samochodu do
naszych preferencji czy nastroju. Chcemy niebieskie – proszę, różowe – proszę bardzo.
Pierwsze odczucie z jazdy…
… to płynność i lekkość. Auto ma świetne zawieszenie, nie odczuwa się w nim właściwie żadnych nierówności. Jak się zorientowałem, w tym samochodzie są zastosowane liczne rozwiązania
pochodzące z wyższych segmentów, czyli Klasy E i S. To auto jest
jak flagowa limuzyna, bardzo komfortowa. Nowy silnik w połączeniu z nową skrzynią biegów powoduje, że mercedesa Klasy
A prowadzi się przyjemnie. Kiedy dołoży się do tego asystenta
pasa ruchu i aktywny tempomat, który gwarantuje, że nie wjedziemy nikomu w bagażnik, to daje wyobrażenie o poziomie wygody
i bezpieczeństwa. Kiedy musimy szybko kogoś wyprzedzić, przełączając się na tryb sportowy redukujemy dwa przełożenia i uzyskujemy zapasową moc, dzięki której manewr jest szybki, pewny
i bezpieczny.
Parkowanie tym samochodem…
… przestaje być jakimkolwiek problemem. Dla mnie niezwykle

Nowy model Klasy A można już nabyć

Od 976 PLN netto/m-c*
*Rata miesięczna netto dla Klasy A 160 w programie
finansowania Lease&Drive 1% dla przedsiębiorców
(wpłata wstępna: 10% ceny netto pojazdu, okres umowy:
36 miesięcy, przebieg średnioroczny: 25 000 km;
Pakiet Gwarancyjny: + 2 lata / 120 000 km gratis;
gwarancja odkupu pojazdu). Oferta Mercedes-Benz
Leasing Polska Sp. z o.o.
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ważnym udoskonaleniem jest możliwość włączenia trybu automaChciałbym podkreślić jeszcze, że…
… nie będąc typowym kierowcą, nie pasjonuję się motoryzacją.
tycznego parkowania. Parkowanie równoległe to moja pięta achillesowa. To była rzecz dla mnie najtrudniejsza podczas egzaminu Ale patrzę na auto jako na przedmiot codziennego użycia – dla
na prawo jazdy i myślę, że dostałem prawo jazdy tylko dlatego, że mnie musi być ono wygodne, niezawodne i ładne. W tym samoakurat tego manewru nie wylosowałem. Tutaj jadąc z małą pręd- chodzie to połączenie się w stu procentach realizuje. Jestem niski,
kością, około 20 km/h, możemy liczyć na to, że samochód zare- więc dla mnie ogromne znaczenie ma widoczność. Jak się zoaguje na wolne miejsce parkingowe, a kiedy wrzucimy wsteczny rientowałem, w stosunku do poprzedniej generacji, widoczność
bieg, sam w to miejsce się
w A Klasie została wyraźnie
wpasuje.
poprawiona. Dodatkowo pomocna
przy manewrach, czyli
Dane techniczne Mercedes Klasa A 200
O systemie multimedialjeździe do tyłu lub parkowaPojemność skokowa - 1332 cm3
nym można powiedzieć…
niu jest kamera 360 stopni
Wydajność znamionowa - 120 kW
… że jest na miarę naszych
z wyświetlaczem o wysokiej
Wydajność znamionowa - 163 KM
nowoczesnych czasów. Idealrozdzielczości. Wszystko wiPrędkość maksymalna - 225 km/h
nie pasuje do epoki tabletów
dzimy wokół siebie w pełnym,
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h - 8,0 s
i smartfonów. Kokpit wygląda
rzeczywistym wymiarze.
Skrzynia biegów - automatyczna
niezwykle elegancko. WszystRodzaj paliwa - benzyna
Wszystko wydaje się zrobiokie wyświetlacze przypominaŚrednie zużycie paliwa (min.) - 5,2 l/100km
ją ekrany tabletów. Przyjemnie
ne jak na miarę. Zwróciłbym
Średnie zużycie paliwa (max.) - 5,6 l/100km
w tym samochodzie słucha się
jeszcze uwagę na stosunkowo
Dopuszczalna masa całkowita - 1885 kg
muzyki – to czysta przyjempojemny bagażnik. Zmieszczą
Masa własna pojazdu - 1375 kg
się w nim nie tylko duże zakuność.
Dopuszczalna liczba miejsc siedzących - 5
py, ale również spory bagaż
Największe wrażenie podpodróżny.
czas testu zrobiło na mnie…
Poleciłbym ten samochód…
… to, że jest możliwość wydawania głosowych poleceń – ko… każdemu, kto chce poruszać się autem wygodnym, ale i szymunikatów, dzięki którym można pewnymi rzeczami sterować.
To może wyglądać na rozmowę z samochodem… Ale to ma też kownym. Jego linia, dobór materiałów wewnątrz, wykończenie –
walor podniesienia bezpieczeństwa, bo możemy niektórymi funk- wszystko to mówi: „masz luksus i styl w zasięgu ręki”.
cjami zarządzać, nie odrywając rąk od kierownicy. Jesteśmy po
prostu skupieni cały czas na drodze. Głosowo można podnieść
Zapraszamy do Autoryzowanego Salonu Mercedes-Benz Mojsiuk w Starych
albo zmniejszyć temperaturę wewnątrz, przełączyć stacje radioBielicach 128 k/Koszalina, tel.: +48 94 34 77 372
we, uruchomić telefon.
Polub nas na Facebooku – Mercedes-Benz Mojsiuk
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Podróże

Smakując Sardynię
– jedna wyspa,
dwa światy
Myśląc o Sardynii, większość z nas widzi tylko piękne, niemal karaibskie plaże, na których słońce delikatnie muska nasze twarze.
Do tego krystalicznie czystą szmaragdową wodę na Costa Smeralda. Nic bardziej mylnego. O ile sardyńskie wybrzeże jest zjawiskowe
i poświęcone turystyce, to wnętrze wyspy należy do miejscowych Sardyńczyków, którzy wciąż trzymają się swoich zwyczajów, zdrowego
jedzenia i wyjątkowego języka.

s

wielu kultur.

ardynia kultywuje zasadniczo włoską tradycję kulinarną, ale bardzo ukierunkowaną przez najeźdźców, którzy przybywali i znikali. Tak naprawdę
Sardynia weszła w skład Włoch dopiero w 1861 r.,
więc miała ponad 2500 lat na absorpcję wpływów

Czuć to bogactwo w każdej miejscowej kuchni, z której dobiega i pieści nas zapach wielu zakątków świata. Ponieważ wybrzeże
Sardynii systematycznie bywało ofiarą inwazji, Sardyńczycy znaleźli schronienie w górach. Dlatego tradycyjna żywność była pod
większym wpływem lądu niż morza.
Stąd wziął się sławny na cały świat pasterski chleb Pane Carasu,
mogący wytrzymać wiele miesięcy w surowych górskich warunkach i nie psuć się. Dzisiaj wiele się zmieniło, a teraz owoce morza
królują na ich stołach, bo ludzie nie muszą już obawiać się najeźdźców lub piratów.

Wyróżniającym się rybim składnikiem menu jest bottarga. To
nic innego jak suszone na słońcu, następnie solone i prasowane
jajeczka rybie (po polsku można je nazwać suszonym zmielonym
kawiorem). Do jej produkcji nadają się najbardziej tuńczyk – najpopularniejszy na Sycylii oraz cefal – na Sardynii. Jej zastosowanie
jest zależne od fantazji kucharza. Najlepiej sprawdza się na gorących makaronach, nadając im niezwykły morski smak i aromat.
Jadąc wybrzeżem, odwiedziliśmy wiele restauracji serwujących
smakołyki sardyńskiego morza. Od ośmiornic po jeżowce - te zasmakowały nam najbardziej. Zaprzyjaźniona Sardynka Graziella,
właścicielka restauracji La Petronilla w Porto Cervo, mówi że to perfumy morza. Zgadzamy się z nią w stu procentach. Tego frykasu nie
da się porównać z niczym innym na świecie. Jest po prostu zjawiskowym przeżyciem, którego będąc na Sardynii nie można przegapić.
Jeśli chodzi o makarony, bo z nich przecież słyną Włochy, to
Sardynia preferuje ich własny rodzaj. Z wpływów północnoafry-

Podróże

Carpaccio z ośmiornicy
kańskich wywodzi się fregula - coś jak kuskus, ale o wiele grubszy.
Można go znaleźć w zupach, ale bez wątpienia najlepszy jest gotowany w bulionie z owocami morza. Nam kombinacja ta przypadła do gustu najbardziej. Jest on zaginionym ogniwem pomiędzy
risotto a makaronem.
Kolejną ciekawostką jest malloreddus. To mały, podłużny, ryflowany sardyński makaron podobny do gnocchi, znany również jako
gnocchetti sardi, zrobiony z mąki semoliny ze szczyptą szafranu. Zazwyczaj jest przygotowywany z sosem pomidorowo-kiełbasianym,
zwieńczony startym serem pecorino sardo. Po prostu palce lizać.
Kuchnia sardyńska jest zaskakująca pod wieloma względami.
Przede wszystkim zachwyca swą prostotą i bliskością z naturą.
Wszystkie niezbędne składniki rosną na polu czy w trawie (tam
babcie zbierają np. finocchietto, czyli koper), pływają lub biegają po okolicy. Czuć tam niesamowitą bliskość natury, otaczającej
i muskającą nas z każdej strony.
Lecąc na Sardynię, mieliśmy wiele planów, jednym z nich było
spróbowanie słynnego na cały świat casu marzu (dosłownie „zepsuty ser”). Jest to ser z larwami much, które przerabiają go na coś
bardziej wytrawnego. Niestety na miejscu okazało się że ze względów sanitarnych i zdrowotnych jest on zakazany i niedostępny dla

Lukrecja Buczek
zwykłego śmiertelnika, ba ponoć nawet szkodliwy dla zdrowia.
Za to udało nam się odnaleźć najlepsze dzikie rzymskie termy
w jakich kiedykolwiek mieliśmy okazję się moczyć. Terme San
Saturnino to malowniczy rozsypujący się domek pośrodku pola,
który nie wyróżnia się niczym szczególnym. Za to w środku czeka
perła. Prywatny, kameralny basen termalny. Rozkosz dla wszystkich zmysłów, do tego doborowe towarzystwo i oczywiście włoski
szampan - proseco. Ach, szkoda że to tak daleko.
Penetrując sardyńską ziemię, w poszukiwaniu nowych doznań
smakowych, warto udać się do gospodarstwa produkującego lokalne, naturalne produkty i restauracji w jednym. Jest ich tu wiele.
Produkują mięsa, sery, warzywa - ba, nawet wszelakie trunki. Od
wina poprzez limoncello i grapę, na mirto skończywszy. Dla nas
była to miła odmiana po tygodniu jedzenia owoców morza.
Na deser zjedzcie koniecznie seadas z miodem – mniam, palce
lizać. Jest to jeden z sardyńskich produktów najbardziej rozpoznawalnych poza granicami wyspy. Na początku było to jedno z dań
głównych, następnie stało się nowoczesnym deserem. Seadas lub
sebadas (w zależności od dialektu) jest daniem prostym, jak ziemia z której pochodzą. Ciasto, świeży ser (koniecznie owczy), smalec, a następnie miód. Sebada jest smażona w głębokiej oliwie
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z oliwy, następnie podawana jeszcze ciepła, przykryta warstwą
miodu lub cukru – w tej kwestii istnieją dwie szkoły: trochę jak
z czekoladą i wanilią, morzem i górami, ostateczny wybór przedstawia przeciwny sposób myślenia.
Będąc na Sardynii, warto zapuści się dalej w głąb lądu do pasterskiego regionu Barbagia, a konkretnie do miasteczka Orgosolo słynnego ze swych murali, których jest tu nota bene kilkaset.
W powietrzu unosi się tu zapach ziół, a w oddali słychać beczenie
owiec i delikatny uspokajający dźwięk ich dzwonków. Czas tu płynie inaczej, dla mieszkańców zatrzymał się wiele lat temu. Tylko
turyści, fotografujący liczne malowidła na ścianach ich domostw,
ukazują postęp czasu i techniki. Mało kto wie, ale Sardynia słynie
z produkcji korka i wina. Wystarczy przyjrzeć się uważnie, jadąc
drogą aby dostrzec tysiące „oskalpowanych” drzew korkowych –
są dosłownie wszędzie. Jak o korku już mowa, nie obędzie się też
bez sławnego na cały świat wina Vermentino. Podobno od niego ludzie są tu zdrowsi i szczęśliwsi. Zakupiliśmy zapas zdrowia
i szczęścia do następnego wyjazdu.

Maciej i Lukrecja Buczkowie prowadzą w Koszalinie niewielką restaurację Toscana. Dążąc to tego, by jedzenie w niej
serwowane miało naprawdę włoski smak, systematycznie
zwiedzają Italię w poszukiwaniu kulinarnych inspiracji. Po
każdej podróży w karcie dań pojawia się coś, co jest efektem
podpatrywania miejscowego gotowania – niekoniecznie mistrzów kuchni z głośnych restauracji, ale nawet częściej wiejskich kucharek albo po prostu gotowania domowego.

Kanały

CINEMAX

w prezencie!

Potem jedynie 20 zł/mies.
za ponad 80 kanałów, w tym
Polsat Sport HD i Cinemax HD!
„Jack Reacher: Nigdy nie wracaj” © MMXVI Paramount Pictures Corporation. „Kawalerskie życie” © Fortitude International. Wszystkie prawa do powyższych tytułów zastrzeżone.

Przyjdź i sprawdź!
Koszalin
ul. Paderewskiego 1 (CH Atrium), ul. Jana z Kolna 30
tel. 508 14 15 15
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Robert Lewandowski
w kolekcji, którą współtworzył
Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski kontynuuje współpracę z marką Vistula. Tym razem przy wsparciu projektanta Wojtka Bednarza
mógł zadecydować, jakie materiały czy fasony pojawią się w kolekcji sygnowanej jego nazwiskiem.

n

owa kolekcja ma część casualową oraz formalną. Robert Lewandowski Collection to klasyka
połączona z nowoczesnymi propozycjami.
W codziennej odsłonie kolekcji pojawiają się
dwa lniane garnitury w odcieniu beżu i granatu, kurtki jeansowe: klasyczna i ramoneska, wysokiej jakości skórzana kurtka, modna w tym sezonie bomberka czy kurtka moro
z charakterystycznym dla całej linii motywem „zygzaka”. Ubrania
na co dzień to letnie wydanie miękkich, lnianych materiałów
w odcieniach szarości, zieleni, aż po efekt „spranej” vintage’owej
tkaniny.

wyglądające jak jeansowe. Całość stylizacji dopełnią jeansy w klasycznym i czarnym odcieniu oraz nieformalne spodnie ze ściągaczami w kostkach. Robert Lewandowski Collection uzupełniają
akcesoria, którymi są stylowe okulary przeciwsłoneczne oraz dwa
wzory kąpielówek.

Mocnym akcentem w kolekcji są również t-shirty w kolorach
szarości, bieli i niebieskiego oraz delikatne, przewiewne swetry.
Charakterystyczne grafiki na koszulkach, bazujące na numerze
9, zostały zaprojektowane przez polskiego ilustratora – Mateusza Kołka. W linii znajdziemy również szarą sportową bluzę oraz
lniane, oddychające koszule w czerwoną i niebieską kratę czy te

Kolekcja dostępna jest w salonach Vistuli w całym kraju oraz
nawww.vistula.pl

Na miejsce sesji zdjęciowej wybrano studio fotograficzne
w Monachium, gdzie na co dzień mieszka piłkarz. Przed obiektywem wybitnego fotografa Mateusza Stankiewicza, widzimy różne
oblicza Roberta: uśmiechniętego, skupionego, zamyślonego, pełnego pasji i zaangażowania.

Zdjęcia: Mateusz Stankiewicz /Af Photo
Make-up i włosy: Maryla Duda
Stylizacja: Wojtek Bednarz, projektant marki Vistula
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Fotografie: Izabela Bobrowicz
MUA: Karolina Maciejewska
Stylizacja: Marta Waluk
Modelka: Klaudia Kraszewska

Marynarka przyjacielem kobiety

Moda

W kratkę, w kwiaty, taliowana, o prostym kroju... Jest ich na rynku tak wiele, jak wiele stylizacji z marynarką w roli głównej możemy
stworzyć! Dziś przedstawiamy Państwu lookbook z marynarkami w roli głównej. Klasyczne jeansy, biały top to baza, must have w szafie
każdej kobiety. Wystarczy wzbogacić bazę stylizacyjną ciekawą marynarką, a od razu nabierze smaku. Co Ty na to? Zachęcamy - wybierz
idealną marynarkę dla siebie, a otworzy się przed Tobą masa nowych możliwości kreowania ciekawych połączeń garderoby.
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Dune Resort – 330
wersji luksusu

Budowa kompleksu Dune Resort w Mielnie dobiegła końca. Większość z mieszczących się w nim łącznie 330 apartamentów jest już
w rękach właścicieli, niemal wszystkie są zaaranżowane.

Design

z

ewnętrznie wszystkie trzy budynki utrzymane
są w tej samej stylistyce. Jednak każdy z nich
w wewnętrznych częściach wspólnych ma nieco odmienny charakter. Najbardziej spektakularny jest największy z nich, w którym działa
główna recepcja. Przestronne lobby, wielkie lampy w kształcie
dzwonów, schody w roślinnych ornamentach – to jego główne
wyróżniki.

Urządzenie i wyposażenie poszczególnych apartamentów
realizuje preferencje estetyczne ich właścicieli. Powstała w ten
sposób wyjątkowa galeria wnętrz. Nie sposób pokazać ich wielu.
Prezentujemy jedno – duży frontowy apartament z bezpośrednią
ekspozycją na morze. Tak jak tutaj w wielu innych również wyzyskane zostało do maksimum doskonałe doświetlenie uzyskane
dzięki olbrzymim powierzchniom przeszkleń (de facto – szklanym
fasadom Dune Resort). Efekt jest imponujący.
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Meble na wymiar
z najlepszych
płyt i blatów
W ofercie firmy Kosmaz znajdziemy aż 150 wzorów płyt laminowanych i 80 wzorów blatów kuchennych. Od tradycyjnych po fantazyjne.
Taki wybór daje właściwie nieograniczone możliwości zaprojektowania i wykonania mebli – na wymiar, niepowtarzalnych, a przy tym
znakomitej jakości i trwałych.

p

łyt laminowanych najczęściej używa się do produkcji mebli – szaf, szafek, półek, regałów. Wykonuje się z nich fronty, drzwi, korpusy i ścianki
działowe. Rzadziej, ale jednak wykorzystuje się
je do dekoracji na przykład ścian, a granicą ich
innego niż typowe zastosowania jest wyłącznie inwencja projektanta.

czy żółte. Także wzorzyste dla miłośników rozwiązań odważniejszych. Są płyty imitujące drewno zarówno o gładkiej strukturze,
jak i z zarysowanymi słojami czy wgłębieniami, które cieszą się
ogromną popularnością, bo nie ustępują urodą płytom z naturalnego drewna, są od nich znacznie tańsze. Warto dodać, że w
firmie Kosmaz płyty oklejone naturalnym drewnem też można
kupić.

Meble pod wymiar są alternatywą dla tych gotowych, pozwalają urządzać wnętrza indywidualnie, oryginalnie, bez ograniczeń wynikających choćby ze standardowych wymiarów.

Wszystkie płyty można dokładnie obejrzeć, dotknąć i porów-

– Relatywnie będzie to nieco droższy zakup, ale meble wykonane z użyciem płyt dostępnych w naszej firmie z pewnością
będą trwalsze, starczą na wiele lat użytkowania, dlatego warto
w nie zainwestować – podkreśla Robert Burczak, menedżer produktu w firmie Kosmaz. – Pamiętajmy, że z płyt można wykonać
meble w nietypowych rozmiarach czy nawet kształtach, a więc
będą oryginalne i ściśle dopasowane do naszego gustu, potrzeb i wyobraźni.
Wielozadaniowe płyty
W ofercie płyt Kosmaz w zasadzie można znaleźć wszystko.
Do dyspozycji są płyty standardowe: białe (w ośmiu odcieniach!), szare, czarne, brązowe i niebieskie oraz w nieco bardziej
fantazyjnych kolorach, między innymi różowe, pomarańczowe

Design
nać. Są umieszczone na dużych, dobrze oświetlonych ekspozytorach, tak by klienci mogli zobaczyć je w całości. Projektanci
i stolarze zazwyczaj dysponują małymi próbnikami, ale dopiero
duża powierzchnia daje pełny obraz materiału. Wszystkie płyty
są dostępne od ręki, nie trzeba ich specjalnie zamawiać. Można
je kupić w całości lub cięte pod wymiar. – Można też poprzez
naszą stronę internetową skorzystać ze specjalnego programu
służącego do zamawiania gotowych formatek, przesłać nam
projekt do realizacji mailem, a potem po prostu odebrać zamówienie – zachęca Robert Burczak. – Oczywiście na miejscu służymy poradą.
Producentem płyt jest firma Swiss Krono, której Kosmaz
jest autoryzowanym przedstawicielem od ponad dwudziestu lat. Produkty są atestowane, mają certyfikaty jakości,
dzięki czemu można je bezpiecznie stosować nie tylko we
wnętrzach domowych czy biurowych, ale też wymagających
szczególnej jakości: szpitalach czy szkołach. – Mamy w ofercie także coś zupełnie wyjątkowego – mówi Robert Burczak.
– Jest to płyta SWISS CDF, czyli zabarwiona na czarno płyta
HDF. Ma bardzo dużą gęstość, odporność na zarysowania,
jest trudnozapalna, odporna na wilgoć, zatem idealna do wykorzystania na przykład w budynkach użyteczności publicznej,
jak kino czy basen i we wszelkich warunkach, gdzie będzie wystawiona na działanie wilgoci lub podwyższonej temperatury.
Na miejscu można skorzystać z ogromnej oferty produktów
uzupełniających budowę mebli: uchwytów, zawiasów, okuć i innych.
Dekoracyjne i mocne blaty
Blat to najbardziej eksponowany i jednocześnie eksploatowany element zabudowy kuchennej. To na nim się kroi, stawia
naczynia, także gorące, przygotowuje posiłki. Dlatego powinien
być przede wszystkim trwały, odporny na zabrudzenia, zarysowania, płyny, przebarwienia. Niemniej ważna jest strona estetyczna – blat wybieramy głównie jako ważny element dekoracyjny. Wystarczy go wymienić, by uzyskać zupełnie nowy wygląd
kuchni czy łazienki.
Kosmaz oferuje aż 80 różnych wzorów blatów, a wkrótce będzie ich setka. Nowa kolekcja, jak podkreśla Robert Burczak,
będzie bardzo efektowna. Podobnie jak w przypadku płyt, również blaty są dostępne w różnych fakturach i kolorach. Królują
blaty imitujące drewno. Są godne polecenia nie tylko dlatego,
że taki wzór pasuje niemal do każdego stylu i rodzaju mebli, ale
ze względów praktycznych – na strukturze słojów nie widać cięć

noża, rys, plam. Klienci chętnie wybierają też blaty naśladujące
beton, kamień czy marmur. Wybór jest szeroki: od matowych,
przez błyszczące i perliste. Czternaście spośród wzorów ma odpowiedniki w płytach – można zaprojektować dzięki temu cały
mebel, na przykład kuchenne szafki, w jednym kolorze lub wzorze. – Kilka modeli z kolekcji ma specjalną powłokę wzbogaconą
jonami srebra, mającą właściwości antybakteryjne – dodaje Robert Burczak. – Jak zapewnia producent, bakterie giną w ciągu
doby od zetknięcia z tym materiałem. Taki blat znajdzie zastosowanie w każdej kuchni, szczególnie zaś tam, gdzie należy zachować podwyższone standardy higieny.
Blaty mają różne długości, szerokości (w tym standardowe
60cm). Wybrany model jest docinany na wymiar, wraz z otworami na zlew i płytę grzewczą. Również w tym wypadku można wykonać samodzielny wyrys i odebrać go z siedziby firmy Kosmaz.
Kosmaz, ul. Lniana 8
tel. 94 345 07 70
koszalin@kosmaz.com.pl
www.kosmaz.pl
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Rafał Durka, Grzegorz Nowicki, Mateusz Pańczyszyn, Wiktor Ignaczak, Piotr Buryło, Grzegorz Boczek, Krystian Sawczuk, Dawid Skonieczny, Rafał Pichniuta, Kuba Jach, Paweł Paszkowski.

Hotel ProVita i jego
menu degustacyjne
„Przebudzenie”
Jeden doskonały szef kuchni może uszczęśliwić gości restauracji tym, co im zaserwuje. A co może zrobić wspólnie jedenastu?
Przekonali się o tym uczestnicy wyjątkowego wieczoru kulinarnego, który zorganizował niedawno kołobrzeski hotel ProVita. Było to
już piąte takie spotkanie, kiedy najlepsi kucharze z Kołobrzegu na jeden dzień zarzucili konkurowanie ze sobą i zgodnie obmyślali
zupełnie nowe zestawienia smakowe. Podawanym na stół efektom ich pracy każdorazowo towarzyszyły wina dobrane przez
znakomitego sommeliera.

j

ak podkreśla Adam Hok, od ośmiu lat dyrektor ProVity, gospodarz wspomnianego wieczoru, celem
odbywających się co pół roku spotkań jest podniesienie rangi zawodu szefa kuchni oraz tworzenie
platformy do wymiany doświadczeń między ludźmi, którzy pracując na co dzień w swoich małych
zespołach tworzą unikalny charakter restauracji: - To jest forma
twórczości, bo prawdziwi mistrzowie to ci, którzy potrafią wyjść
poza rzemieślniczą poprawność i są w stanie zaproponować dania zaskakujące, oryginalne, dostarczające gościom wyjątkowych
doznań. Takich tutaj zapraszamy.
Znaleźliśmy się w gronie osób, które delektowały się ośmioma zaproponowanymi przez najlepszych kołobrzeskich kucharzy
daniami. Smaki trudno oddać w opisie, więc prosimy przyjąć na
wiarę, że była to ogromna przyjemność. Tak jak smakowanie win
wybranych do poszczególnych pozycji przez Wojciecha Dubisa,
głównego sommeliera ProVity a jednocześnie szefa działu gastronomii w tym hotelu.
Pana Wojtka zapytaliśmy, czym kierował się, dobierając wina
do tak zróżnicowanych propozycji szefów kuchni: - W takich sytuacjach przydaje się wiedza zdobywana w moim przypadku przez
18 lat w czasie kursów, szkoleń, wyjazdów – śmieje się sommelier.

– Składają się na nią po trochu chemia, biologia, enologia. Umiejętność łączenia potraw z winami wymaga wiedzy ze wszystkich
tych dziedzin. Dzięki właściwym zestawieniom jedno i drugie, czyli
potrwa i wino, lepiej smakuje niż solo. Dobór win w dniu takim jak
kolacja w ProVicie był trudny, bo dania powstawały w dużym stopniu spontanicznie w drodze wspólnych eksperymentów kucharzy.
Prawie do końca nie było wiadomo, czym skończy się ich wspólne
eksperymentowanie.
Każda z potraw i towarzyszące jej wino były przez pana Wojtka zapowiadane. Jego komentarze to wartość sama w sobie.
Sympatyczny, skromny, pełen pasji umie opowiadać o jedzeniu
i szlachetnych trunkach w sposób fascynujący. Poczęstował nas
ośmioma winami z liczącej 150 etykiet karty ProVity. Na zasadzie
szczególnego wyróżnienia mieliśmy okazję również zajrzeć do
„piwniczki” hotelu, gdzie w idealnych dla wina warunkach czeka
na gości 1500 butelek przednich trunków.
Krótkie informacje dotyczące pokazanych na fotografiach dań
pochodzą zaś od Wiktora Ignaczaka, który w ProVicie pełni funkcję szefa kreatywnego. To on był w czasie wspólnej podróży kucharzy po morzu smaków kimś w rodzaju sternika.
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Michał Derkowski
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Deser pierwszy: lody w trzech pobudzających odmianach. Lody
kokosowe zabarwione na czarno popiołek z łupin orzecha kokosowego i w tym samym kolorze wafelek. Drugi smak to matcha, czyli
zielona japońska herbata, która rośnie pod matami i stąd ma taki
delikatny, jasny kolor, ale intensywny smak. A trzeci to marakuja, czyli egzotyczny owoc już dobrze w Europie znany. Splash malinowy.

Łosoś z odrobiną kawioru z pstrąga wyhodowanego w gospodarstwie rybackim w Zielenicy. Ryba była wcześniej zamarynowana
w przyprawach korzennych, cukrze i soli, żeby pozbawić ją wody
i „zagęścić” znajdujące się w niej smaki. Później była długo wędzona w zimnym dymie. Przy takim sposobie wędzenia na mięso
czy rybę oddziałuje nie ciepło, ale sam dym, który konserwuje
i nadaje aromat. Łososiowi towarzyszył na talerzach tatar z różnych
gatunków pomidora. Całość podana została bardzo efektownie na
chipsie z tapioki, czyli skrobi pochodzącej z manioku. Skrobia ta
(co do właściwości podobna do skrobi z ziemniaka czy kukurydzy)
sprzedawana jest w postaci kuleczek. Zostały one ugotowane, wysuszone, a następnie na krótko rzucone na bardzo gorący tłuszcz.
Po takim spreparowaniu wyglądały interesująco, choć smakowo
były obojętne.

Krem z groszku, ale z zaskakującym elementem. Ponieważ założeniem kolacji było zaskakiwanie, krem z groszku został podany niejako „odwrotnie”. Goście podnosząc szklane naczynie, powodowali,
że zupa rozpływała się po talerzu, a jednocześnie dodany do niej
strzelający cukier mieszał się z resztą. Dodanie świeżej mięty spowodowało, że smak stał się pobudzający i bardzo świeży w odczuciu.

Rosół z kaczki. Streszczone, skondensowane smaki (fr. consommé). Bulion gotowany na kaczce. Azjatycki element w tym daniu
to pomarańcza i imbir. Zestawienie naturalne, bo kaczka zawsze
idzie w parze z owocami. Pojawiła się więc delikatna owocowa nuta
w smaku bulionu. Podany został z ravioli (malutkie włoskie pierożki
nadziane farszem z mięsa z piersi kaczki). Danie mocno „fusion”,
bo bulion był w tym zestawieniu francuski, pierożki włoskie, imbir
i grzybki shimeji stanowiły element orientalny. - Tradycyjny rosół to
około 4 godzin warzenia, czyli gotowania. Podany podczas kolacji
gotował się z warzywami i włoszczyzną przez 6 godzin – podkreśla
Wiktor Ignaczak.
Turbot - bałtycka ryba, bardzo smaczna, ceniona przez kucharzy,
a dostarczona przez lokalnego rybaka. Do tego pasternak, warzywo
przez lata zapomniane, ale obecnie wracające do łask, podobne
do pietruszki, ale nieco od niej większe. Tutaj podane ugotowane
i zmiksowane z zimnym masłem. Jako dodatek rabarbar, by stworzyć kontrast dla mniej wyraźnych smaków pasternaku i turbota.

Przerywnik: kawa/tapioka: - Rolą przerywnika jest oczyszczenie
kubków smakowych i pauza w serwowaniu kolejnych dań. Kawa
według pomysłu naszych baristów, bo wszyscy z naszego zespołu
dali coś od siebie. Ale wcześniej ugotowaliśmy kulki wspomnianej
już tapioki. Zaproponowaliśmy w ten sposób nawiązanie do buble
tea, ale z kawą zamiast herbaty. Pije się go przez rurkę – opisuje
Wojciech Dubis.
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Drugi deser to owoce nasączone dwutlenkiem węgla. Najciekawsze jest w tym deserze to, czego nie widać. Owoce zawierające
dużo wody (arbuz, melon, pitahaja, winogrono) można nagazować. Wystarczy zamknąć je w szczelnym pojemniku z tzw. suchym
lodem, czyli dwutlenkiem węgla w stanie stałym. Suchy lód jest
bardzo zimny, powoli następuje sublimacja, czyli dwutlenek węgla
przechodzi w stan gazowy, a gaz pochłania woda zawarta w owocach. Daje to później efekt „owoców z bąbelkami”.

Wegetariańskie danie, które powstało spontanicznie. Główną
rolę zagrały w nim szparagi podane na aż trzy sposoby: jako świeże w postaci cienko krojonej sałatki, gotowane i zielone - z grilla.
Uzupełnieniem był sos berneński (przygotowywany na bazie sosu
holenderskiego z dodatkiem estragonu), który idealnie komponuje się ze szparagami. Do tego wszystkiego konfitowane żółtko jaja
kurzego (obrabiane w środowisku ciepłego tłuszczu, ale poniżej
temperatury smażenia – konkretnie 63 stopni Celsjusza), marchewka, rzodkiewka z solanki oraz kasza gryczana podana jako coś w rodzaju popcornu (przygotowuje się ją tak, że po ugotowaniu osusza się ziarna i wrzuca dosłownie na parę sekund do rozgrzanego
głębokiego tłuszczu; kasza staje się wtedy chrupka i w połączeniu
z innymi składnikami daje ciekawe odczucia smakowe).

Tuńczyk, kalarepa, wasabi, szczawik motyli. Tuńczyk przygotowany został starą techniką stosowaną zazwyczaj w odniesieniu do łososia, a w Skandynawii znaną jako gravlax (peklowanie
w aromatycznej soli). Tuńczyk oddał swoją wodę, stał się kruchy,
z wyrazistym smakiem. To był eksperyment, robiliśmy to pierwszy
raz – mówi Wiktor Ignaczak. - Ale na tyle była to próba udana, że
będziemy tę metodę odtąd stosować. Wasabi też jest inne niż to,
jakie znają miłośnicy sushi, mniej intensywne w kolorze i smaku.
Wykorzystanie kepi (majonez japoński) spowodowało, że powstał
swoisty krem wasabi. Całość to rzecz na podobieństwo sushi – brakuje tylko alg i ryżu – podkreśla szef kuchni.

Od prawej: Piotr Buryło (szef kuchni hotelu ProVita) oraz
Rafał Durka (szef kuchni hotelu Diune w Kołobrzegu).

Grzegorz Nowicki, szef kuchni hotelu Aquarius
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Od lewej: Mateusz Pańczyszyn (szef kuchni restauracji Projekt Kuchnia), Wiktor Ignaczak (szef kreatywny restauracji
hotelu ProVita), Rafał Pichniuta (restauracja Pergola Kołobrzeg), Piotr Buryło (szef kuchni hotelu ProVita).

Od lewej: Bogusława Mielcarek, Grażyna Husak
(zastępca dyrektora hotelu), Aleksandra Hok

Wojciech Dubis, główny sommelier (jest ich w hotelu
ProVita pięciu), jednocześnie szef gastronomii w ProVicie

Dyrektor Adam Hok
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Na obiad, na
grilla i od święta
Własne wyroby Sano oferuje klientom od piętnastu lat. Są wśród nich produkty gotowe, pieczone, marynowane, a od ubiegłego roku
także surówki i sałatki. Przygotowywane są z zachowaniem najwyższych standardów i wymogów bezpieczeństwa żywności, a przede
wszystkim smakują jak te przyrządzone w domowej kuchni. Wystarczy podgrzać i gotowe.

s

ekret smaku wyrobów Sano tkwi nie tylko w domowych, tradycyjnych recepturach, ale przede
wszystkim w świeżości produktów. Gotowe dania,
surówki czy marynowane mięsa sprzedawane są
wyłącznie w dniu ich przygotowania, na bieżąco. Zachowują więc swój naturalny smak, zapach i strukturę. Do
przerobu używa się naturalnych przypraw, olejów, octu, oczywiście w odpowiednich proporcjach. – Obowiązują nas procedury
HACCP (system zapewniający bezpieczeństwo żywności w gastronomii – dop. red) – podkreśla Monika Krauze, koordynator
regionalny Supermarketów Sano. – Dotyczy to zarówno procesu
przygotowywania, ale także receptur, które są odgórnie ustalane
i ogólnie dostępne. Każdy klient może na miejscu, przed zakupem przejrzeć skład wybranego towaru. Są to regulacje prawne
często kontrolowane i ściśle przez nas przestrzegane. Dlatego
w naszych wyrobach znajdują się wyłącznie świeże i zdrowe produkty.

Proces garmażeryjny odbywa się w przestronnej kuchni podzielonej na kilka stref. Osobno przygotowuje się mięso, osobno
warzywa, osobno produkty mączne. W jednej żywność się myje,
w innej sieka, miesza, lepi, jeszcze w innej przyprawia. Klienci
Sano mogą tę pracę podglądać, ponieważ pomieszczenie jest
przeszklone i znajduje się tuż za stoiskiem mięsnym. Warto podkreślić, że Supermarkety Sano w mięso, które jest produktem
szczególnie wrażliwym, zaopatruje się u koszalińskich i okolicznych dostawców, co również gwarantuje, że jest najświeższe. Do
sklepu trafia wczesnym rankiem, jest dzielone na części, a potem
rozpoczyna się proces tzw. przerobu.
Asortyment wyrobów Sano jest mniej więcej stały. Składają się
na niego mięsa pieczone na tzw. gorącym stole: między innymi
całe kurczaki, udka, udźce, skrzydełka w wersjach tradycyjnych,
na ostro lub słodko. Część druga to mięsa marynowane w oleju
i przyprawach do samodzielnego smażenia, pieczenia lub grillo-
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wania. Znajdziemy tu między innymi plastry karkówki w marynacie
czosnkowo-ziołowej, papryce czy majeranku, pierś kurczaka w curry, udźce faszerowane śliwką lub morelą, skrzydełka miodowe
lub na ostro, udka i podudzia w przyprawach, szaszłyki wieprzowe
i drobiowe przekładane warzywami. Można do nich wybrać jedną z kilku świeżych surówek lub sałatek. Do tego dania obiadowe
m.in. kluski śląskie, pierogi ruskie oraz z mięsem (lepione są na
miejscu!). Oczywiście proporcje i rodzaje oferowanych produktów zmieniają się – w trwającym właśnie sezonie grillowym do
wyboru mamy więcej mięs marynowanych i przygotowanych do
opiekania, a przed świętami dostępne są mięsa na pieczeń, na
przykład marynowane i przyprawiane w całości schab, szynka, karkówka. Największe zamówienia na wyroby garmażeryjne Sano realizuje w okresie świątecznym, komunijnym, majówkowym i w tzw.
długie weekendy.
Od lat niekwestionowaną królową wyrobów Sano jest z pewnością biała kiełbasa. Według poczty pantoflowej – najlepsza w mieście, czego dowodem są kilometrowe kolejki przed świętami
i tysiące (dosłownie) sprzedawanych wówczas pęt tego produktu.
Nic dziwnego: Tomasz Zienowicz, branżysta i masarz, przygotowuje białą kiełbasę od piętnastu lat i osiągnął w tym poziom mistrzowski. Szczegółów nie zdradzi, ale podpowiada: – Trzeba ją
przede wszystkim sparzyć, w żadnym wypadku nie gotować. Mięso musi być idealnie wymieszane, wymasowane, ważne by dodać
odpowiednią ilość części mięsa sklejających całość: z łopatki czy
golonek. Do tego świeży czosnek, majeranek, sól i pieprz.

Tylko tyle i aż tyle. Hitem okazały się galaretki drobiowe sprzedawane w małych kubeczkach, dosłownie na trzy kęsy. – Klienci
naprawdę polubili tę prostą przekąskę – mówi Tomasz Zienowicz. – Zdarza się, że w weekend sprzedajemy ich nawet trzy
tysiące dziennie. Największy wybór wyrobów garmażeryjnych
oferuje Sano w Galerii Emka, ale wybrane produkty są dostępne
we wszystkich supermarketach (warunkiem jest obecność kuchni z wydzielonym miejscem do przygotowywania mięsa). Można
je znaleźć przy stoiskach mięsnych, a w Sano w Galerii pakowane
są też na tacki i sprzedawane z lady chłodniczej, która znajduje
się naprzeciwko stoiska mięsnego.
Drodzy Czytelnicy, jeżeli jeszcze nie próbowaliście wyrobów
własnych rodzimej sieci Sano zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty wyśmienitych produktów.
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Kto kogo czego uczy, czyli jak zostałem zer00sem

n

ależę do grupy „Android Polska” na Facebooku. „Należę” to dobre słowo. Nie uczestniczę bowiem w toczonych tam dyskusjach. Ja
je tylko czytam, w większości przypadków nie
rozumiejąc ani słowa. Na przykład 9 maja natknąłem się na taką oto rozmowę:
„Adrian: – Sorki za offtop, ale czy to jest Y560–IO1? Bo ja mam
problem z wgraniem twrp. Bartek: – Tak. Bootloader odblokowany przez OEM i fastbot flash recovery.
Adrian: – Robiłeś to na sofcie B046? Bo z tego co mi wiadomo
soft B046 ma poblokowane odblokowanie bootloadera.”
Cudowne, prawda? Niemal tak cudowne, jak pochodzący z arcydzieła Lewisa Carrolla „Po drugiej stronie lustra” (druga część
przygód „Alicji w krainie czarów”) wiersz „Jabberwocky”. Oto
pierwsza zwrotka perły gatunku znanego pod nazwą: „angielski
wiersz absurdalny” (w tłumaczeniu Jolanty Kozak): „Bzdrężyło. Szłapy maślizgajne/
Bujowierciły w gargazonach/Tubylerczykom spełły fajle,/Humpel wyświchnął ponad.”
Czytelnik obu cytowanych wyżej fragmentów ma jakąś intuicję, o co chodzi,
może się zachwycać brzmieniem słów,
natomiast świat przedstawiony jest mu zupełnie obcy. I o tej właśnie obcości chciałbym kilka słów napisać.
W wydanym w 1995 roku „Słowniku
pojęć kultury postmodernistycznej” Tony’ego Thorne’a znajduje się hasło: „zer00si” (czytane z angielska: zerusi). Zwracam Państwa uwagę, że litery „o” w tym
słowie zostały zastąpione dwoma zerami.
Dlaczego? Otóż, określenie owo ukuto,
obserwując zachowanie ludzi w średnim
wieku, którzy na początku lat 90. masowo
kupowali magnetowidy, ówczesną nowinkę techniczną. Po przyniesieniu upragnionych urządzeń do domu i podłączeniu do kontaktu ich użytkownicy stawali przed barierą nie do pokonania. Na wyświetlaczach
magnetowidów ukazywały się pulsujące zera w postaci znaku:
00:00. Pulsacja pokazywała, że w miejsce zer należy wstawić godzinę i minuty, tak by po wyłączeniu magnetowidu na wyświetlaczu pracował zegar. W niektórych domach zera pulsowały całymi
tygodniami – użytkownicy nie umieli ustawić zegara. Ponieważ
było to zjawisko powszechne, powstało określenie „zer00si” na
pokolenie tych, którzy przegrali z tą – jakże niewinną z dzisiejszej
perspektywy – technologią.
To wtedy właśnie rozpoczęła się rewolucja, która trwa do dzisiaj
i której skutków nie umiemy jeszcze tak naprawdę przewidzieć.
Kto bowiem ustawił w końcu te wszystkie zegary w milionach domowych magnetowidów? Odpowiedź jest prosta: dzieci. Niech
pierwszy rzuci kamieniem, kto nie pytał swojego dorastającego

dziecka, o to jak poradzić sobie z pierwszym smartfonem albo
z instalacją jakiegoś skomplikowanego programu.
Jak wynika z wynika z publikacji Teresy Correa z University
Diego Portales w „Journal of Communication", w przypadku
komputerów, internetu bezprzewodowego czy portali społecznościowych rodzice korzystają z pomocy młodego pokolenia nawet
w 60 procentach przypadków. Nikt jeszcze nie wie, do czego doprowadzi to globalne zaburzenie naturalnego, ustalonego przez
tysiące pokoleń porządku rzeczy: to rodzice uczą dzieci, a nie odwrotnie. Na razie próbuje się nieśmiało opisywać zaistniałą rzeczywistość. Amerykański badacz mediów i internetu (z wykształcenia
nauczyciel) Mark Prensky w głośnej publikacji: „Digital Natives,
Digital Immigrants” stworzył dwa pojęcia: „cyfrowych tubylców”,
czyli osób mających od urodzenia kontakt z nowymi technologiami komunikacyjnymi i „cyfrowych imigrantów”, którzy nie dorastając w otoczeniu nowych technologii, podobnie jak prawdziwi imigranci, uczą się
nowego języka nieskutecznie i potrzebują
pomocy dzieci do objaśnienia otaczającej
ich obcej rzeczywistości.
Kiedy 28 lat temu ustawiałem zegar
w nowiutkim domowym magnetowidzie,
patrzyłem z wyższością na przyglądającą
mi się dwójkę „zer00sów”, myśląc: Jakim
cudem takie dwie niemoty zostały moimi
rodzicami? Dziś sam jestem klasycznym
„zer00sem”, który czyta posty w grupie
„Android Polska” jak wiersze, których treści nie rozumie i cieszy się, że umie skorzystać z bankomatu. I w tym cała nadzieja:
wszyscy młodzi kiedyś się zestarzeją!
P.S. W poprzednim felietonie pisałem
o upadku dobrych obyczajów, podając za
przykład głośne zachowanie ludzi odwiedzających czytelnię Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. I chociaż – co podkreślałem –
nie ma w tym winy biblioteki, to jednak moja pisanina spotkała się
z odzewem właśnie tam. P.o dyrektora pani Beata Sawa-Jovanoska
zaprosiła mnie na przemiłą rozmowę, podczas której wyjaśniła mi
zmiany zachodzące w czytelniach współczesnych bibliotek, które
stają się miejscami otwartymi, a tym samym nieco bardziej głośnymi. Przyjąłem tę argumentację, broniąc jednak Czytelników,
którzy potrzebują absolutnej ciszy. I tak doszliśmy do pewnego
consensusu: pani dyrektor zapewniła mnie, że w czytelni (oraz na
stronie internetowej biblioteki) zawiśnie informacja o tym, że panie
bibliotekarki pomogą każdemu, kto ma potrzebę pracy w absolutnej ciszy. Ta osoba zostanie skierowana do jednego z dwóch pomieszczeń, w których taka cisza panuje. Mało tego, pani dyrektor
zapewniła mnie, że postara się, żeby w jednym z nich stanęło przynajmniej jedno stanowisko komputerowe. W imieniu Czytelników
i swoim własnym: bardzo dziękuję!
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Dobra Forma na lato
Sezon na opalanie na dobre zacznie się za sześć tygodni. To ostatni moment, by zadbać o ciało, które niebawem opakujemy
jedynie w stroje kąpielowe. Dla tych, którzy myślą o tym z lekkim niepokojem, specjalną ofertę ma Centrum Rekreacji Forma
w Parku Wodnym Koszalin. W maju i czerwcu można skorzystać z Akcji Plaża – programu intenstywnych ćwiczeń modelujących
sylwetkę, których dodatkowym efektem na pewno będzie... świetny nastrój!

p

rogram Akcja Plaża rozpoczął się w połowie
maja. Grupa już ćwiczy, ale wciąż można do
niej dołączyć. Treningi odbywają się cztery razy
w tygodniu, późnym popołudniem. – Są to ćwiczenia o zwiększonej intensywności, nastawione
na wzmacnianie, modelowanie ujędrnianie, z elementami kardio
– wyjaśnia Katarzyna Głuch, menedżer Centrum Rekreacji
Forma. – Ich celem jest poprawa kondycji w jak najkrótszym terminie. Potrwa do końca czerwca.
Z treningu warto skorzystać. Mimo że czasu do sezonu pozostało niewiele, sporo da
się jeszcze osiągnąć. Dzięki dużej częstotliwości, ćwiczeniom interwałowym, obwodowym i zróżnicowanym, można zrzucić kilka kilogramów, poprawić stan skóry
i wzmocnić mięśnie.
Akcja Plaża to tegoroczny pomysł, realizowany po raz pierwszy, ale warto często
zaglądać na stronę internetową klubu, bo
oferty specjalne, sezonowe i okolicznościowe
to stały element w grafiku Centrum Rekreacji Forma. Najbliższa – poza Akcją Plaża – to propozycja z okazji Dnia Matki. W dniach 25-27 maja dla mam wstęp do klubu
jest wolny, a dodatkowo można poćwiczyć z maluchem (od drugiego miesiąca życia). – Przez całe wakacje obowiązuje promocja:
karnety na zajęcia kosztują tylko 79 zł – dodaje Katarzyna Głuch.
Centrum Rekreacji Forma proponuje szeroki wybór treningów,
więc znajdzie tu coś dla siebie miłośnik spokojnej jogi i pilatesu,
dynamicznej zumby czy tabaty, jak i fitnessu w kilku wydaniach
i treningu siłowego. Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy,
pilnujący, żeby ćwiczenia wykonywać precyzyjnie i bezpiecznie.
Klub stawia na wesołą, przyjacielską i swobodną atmosferę, by
poczuł się w nim dobrze każdy, niezależnie od stopnia zaawanso-

wania i kondycji. Profesjonalizm to jedno, ale klimat, zwłaszcza gdy
towarzyszy wysiłkowi fizycznemu, jest równie istotny, a na pewno
motywujący. – Jest przyjaźnie, energetycznie, bez napięcia, a uwagi zawsze przekazywane są z uśmiechem – potwierdza Rafał Wołyniak, stały klient Centrum Rekreacji Forma. – Od wejścia do studia
do wyjścia z niego wszyscy są mili: obsługa, trenerzy i ćwiczący.
Ludzie się tu po prostu lubią, są życzliwi i pomocni.
Pan Rafał zdecydował się trenować w Formie,
by poprawić kondycję i lekko wyrzeźbić ciało.
Ćwiczy dwa razy dziennie. Rano na siłowni,
popołudniem uczestniczy w treningu z cyklu Akcja Plaża. – Nie jestem typem sportowca, nie mam obycia ze sprzętem siłowym – mówi. – Podoba mi się, że zestaw
ćwiczeń jest dopasowany do mojego
stanu zdrowia, celu, możliwości, a więc indywidualnie. Taki sceptycznie nastawiony
klient jak ja, widzi efekty z tygodnia na tydzień, poprawiła mi się kondycja, mam lepszą koordynację ruchu i ładnie zarysowane
mięśnie. Studio jest przestronne, dobrze wyposażone, dostosowane do potrzeb osób preferujących lekkie bądź cięższe treningi, a do tego otwarte
już od godziny 6.30, więc mogę ćwiczyć przed pracą. Dobór
ćwiczeń, opieka trenerów, widoczne efekty i fajna atmosfera sprawiają, że naprawdę chce się chodzić na te zajęcia.
W lipcu i sierpniu Centrum Rekreacji Forma planuje zorganizować poranne zajęcia fitness na plaży w Mielnie. – Chcemy, by
odbywały się raz w tygodniu – zapowiada Katarzyna Głuch. – Będzie można poćwiczyć z naszymi instruktorami w grupie albo przy
własnym kocu. Ćwiczenia będą nieskomplikowane, do wykonania
w skąpych strojach i oczywiście darmowe.
Autor: Anna Różańska
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Ochronny
testosteron

Astma jest częściej diagnozowana u kobiet niż u mężczyzn, chociaż w wieku dziecięcym wśród astmatyków jest więcej chłopców niż
dziewczynek. Naukowcy postanowili wyjaśnić, co sprawia, że w późniejszym wieku panowie cierpią na astmę o wiele rzadziej niż panie.

p

oczątkowo podejrzewano, że żeńskie hormony płciowe (estrogeny i progesteron) mogą
sprzyjać powstawaniu reakcji immunologicznej
w oskrzelach. Okazało się jednak, że to testosteron hamuje wydzielanie prozapalnych cząsteczek, odpowiedzialnych za rozwój astmy, a żeńskie hormony
płciowe ani nie pobudzają, ani nie hamują wydzielania cytokinin.
Świszcząca epidemia
Sama astma jest chorobą, charakteryzującą się przewlekłym
zapaleniem dróg oddechowych, które może objawiać się jako
świszczący oddech, wrażenie ściskania w klatce piersiowej czy
jako kaszel o różnym stopniu nasilenia. Stan zapalny dotyczy
głównie oskrzeli, które są w astmie zwężone. Zwężenie oskrzeli
może wynikać z nadmiernego skurczu mięśni, obecności śluzu
w oskrzelach lub z obrzęku ich ścian. To jak mocno oskrzela są
zwężone, czyli jak duże są utrudnienia w wydechowym przepływie powietrza, mierzy się przy użyciu spirometru.
Od lat 70. XX wieku stale rośnie liczba astmatyków, a według
danych z 2011 roku na astmę na całym świecie chorowało od 235
do 300 milionów osób, a dla 250 tysięcy chorych była ona przyczyną śmierci. Na rozwój astmy wpływa wiele czynników, w tym
ekspozycja na alergeny, częstość przechodzenia infekcji wirusowych w wieku dziecięcym, zanieczyszczenie powietrza, palenie
tytoniu czy współwystępowanie innych chorób autoimmunologicznych. Teraz okazuje się, że wpływ na rozwój astmy mogą mieć
też hormony płciowe.
Odsetek chorych na astmę wśród obu płci zmienia się wraz
z wiekiem. Przed okresem dojrzewania to chłopcy chorują na astmę około półtora razy częściej niż dziewczynki, po dojrzewaniu
proporcje się odwracają i to kobiety dwukrotnie częściej cierpią
z powodu astmy niż mężczyźni. U osób starszych (czyli dla kobiet
w wieku pomenopauzalnym) odsetek kobiet i mężczyzn chorujących na astmę powoli się wyrównuje.

Testosteronowa tarcza
W badaniu nad wpływem hormonów płciowych na rozwój astmy naukowcy skupili się na jednym rodzaju komórek, o których
wiadomo, że są zaangażowane w postęp choroby – na naturalnych komórkach limfoidalnych (ILC-2). Komórki te wydzielają
cytokininy, cząsteczki pobudzające powstanie stanu zapalnego
w oskrzelach, oraz przyczyniają się do zwiększenia produkcji śluzu,
utrudniającego oddychanie choremu.
W pierwszym etapie eksperymentu uczeni badali próbki krwi
pochodzące od osób chorujących na astmę oraz od osób zdrowych. Udowodnili, że w krwioobiegu astmatyków ilość komórek
ILC-2 jest zdecydowanie większa niż u osób zdrowych, przy czym
ogólnie tych komórek było więcej u kobiet niż u mężczyzn. Pierwsza, robocza hipoteza badawcza zakładała, że to żeńskie hormony
płciowe mogą być odpowiedzialne za stymulowanie powstawania tego określonego typu komórek układu odpornościowego.
Dlatego też naukowcy postanowili sprawdzić (już na hodowli komórek mysich), jak dodatek hormonów płciowych w środowisku
wpłynie na produkcję prozapalnych cytokinin.
Gdy do hodowli mysich komórek ILC-2 dodano żeńskie hormony płciowe (progesteron i estrogeny) nie zanotowano, aby
w jakikolwiek sposób wpłynęło to na te komórki czy na ilość produkowanych przez nie cząsteczek, wywołujących stan zapalny.
Z kolei dodanie testosteronu do hodowli spowodowało zahamowanie produkcji cytokinin przez komórki ILC-2. Można więc na tej
podstawie stwierdzić, że testosteron działa ochronnie na oskrzela
i przeciwdziała rozwojowi astmy u dorosłych mężczyzn.
Oczywiście zaobserwowana zależność jest tylko jedną z wielu
przyczyn rozwoju astmy. Pozwoliła jednak wyjaśnić zagadkę, nurtującą lekarzy od wielu lat.
Autor: Anna Różańska
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Kosmetyk
uszyty
na miarę

Po spersonifikowanej medycynie i dietetyce przyszedł czas na zindywidualizowaną kosmetykę? Firmy kosmetyczno-biotechnologiczne
proponują dostarczanie kosmetyków dopasowanych do genomu klienta. Inne z kolei kuszą preparatami, w skład których wchodzą
enzymy ochraniające DNA przed wpływem czynników zewnętrznych i przyspieszające naturalne procesy regeneracyjne.

n

ajnowszym trendem kosmetycznym zdają
się być genokosmetyki. Pod tą enigmatyczną
nazwą, nasuwającą na myśl związek między
kosmetyką a genetyką, mogą kryć się dwa
rodzaje preparatów. Niektórzy producenci
genokosmetykami nazywają produkty, które dobierane są pod
konkretnego klienta na podstawie badania materiału genetycznego, przeprowadzanego wywiadu oraz oceny aktualnego stanu
skóry. Preparaty te mają głównie za zadanie spowalnianie tempa
starzenia. Drugi rodzaj genokosmetyków to produkty, w skład których wchodzą różnego rodzaju enzymy i inne substancje, mogące
oddziaływać z DNA. Mają one za zadanie nie tylko spowolnienie
procesów starzenia, ale też zmobilizowanie komórek do szybszej
regeneracji po uszkodzeniach mechanicznych czy fotofizycznych.
DNA, wywiad i kontrakcja
Hiszpańska firma Genocosmetics twierdzi, że przyszłością kosmetologii będzie personalizacja – i to do takiego stopnia, że
kremy czy balsamy będziemy w przyszłości dobierać nie tylko do
naszych widocznych potrzeb (czyli fenotypu), ale przede wszystkim pod kątem tego, co mamy zapisane w genach. Pracownicy
firmy powołują się na wyniki badań, według których nawet za 60
procent procesów starzenia się skóry odpowiadają czynniki genetyczne. Od naszych genów zależy natlenienie skóry, jej elastyczność, pigmentacja, nawodnienie, procesy glikacji prowadzące do
powstawania zmarszczek oraz wrażliwość skóry.
Genocosmetics proponują swoim klientom ekskluzywne kosmetyki, które dobierane są do każdego zainteresowanego indywidualnie. Proces doboru kosmetyku polega przede wszystkim
na wykonaniu testu DNA, w czasie którego analizowanych 75
zmiennych genetycznych. Następnie przeprowadzany jej wywiad
z klientem, w którym analizowany jest aktualny stan skóry, poziom
stresu oraz ocena stylu życia i ilości złych nawyków. Potem specjalny algorytm, opracowany przez dział badań i rozwoju firmy
Genocosmetics, szuka najlepiej dopasowanego produktu dla
danego klienta na podstawie zarówno danych genetycznych, jak
i z wywiadu. W pakiecie klient, oprócz wyników analizy, otrzymuje

miesięczną terapię przygotowującą oraz genokosmetyki: krem,
serum i krem pod oczy.
Ochrona genów
Inny pomysł na genokosmetyki ma firma Sesderma. Oferuje ona substancje aktywnie wpływające na materiał genetyczny,
opakowane w liposomowe pęcherzyki w nanoskali. Wśród tych
aktywnych substancji mogą być chronopeptydy, enzymy naprawiające DNA (w tym fotonukleaza, endonukleaza, oksygunina),
teprenon, aminokwasy czy chlorek cynku.
Kosmetyki te mają wpływać na ekspresję genów Clock i Per1,
które zostały powiązane z rytmem dobowym komórek. Według
badań zleconych przez producenta kosmetyków, ekspresja tych
genów była zwiększona o 15 procent po zastosowaniu preparatów
firmy Sesderma. Uregulowanie rytmu dobowego w komórkach
skóry sprzyja przyspieszonej regeneracji. Oprócz tego, substancje
zawarte w genokosmetykach mają zapobiegać zbytniemu skracaniu się telomerów dzięki zwiększeniu ekspresji telomerazy. Telomery są zakończeniami chromosomów, chroniącymi tę strukturę przed
uszkodzeniem w czasie kopiowania. W czasie całego życia długość
telomerów skraca się, co sprzyja występowaniu nieprawidłowości
w powielanych genach. Genokosmetyki mają również naprawiać
fotouszkodzenia w materiale genetycznym dzięki redukcji dimerów tyminy przy wykorzystaniu naturalnych mechanizmów naprawczych komórek według szlaków białek p53, p21 i cF0S.
Producent twierdzi, że stosowanie jego kosmetyków nie niesie ze
sobą żadnego ryzyka i że mogą być one używane przez osoby ze stanami przedrakowymi (keratozami aktynicznymi) oraz z wrażliwą skórą.
Trudno jest na razie ocenić, czy rzeczywiście genokosmetyki będą
królowały na naszych łazienkowych półkach oraz czy są tak skuteczne, jak twierdzą producenci. Brakuje niezależnych, niefinansowanych przez firmy kosmetyczne, badań, które potwierdziłyby lub zakwestionowały zaproponowane przez producentów działanie.
Autor: Anna Różańska
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Dodatkowe kilogramy
zabijają smak
Procesy zapalne, towarzyszące otyłości, mogą powodować zmniejszoną wrażliwość na smak. Wiele wskazuje jednak na to, że zmiany te
są odwracalne, a powrót do szczuplejszej sylwetki oznacza też powrót do lepszego odczuwania smaków.

c

hoć wszelkie eksperymenty były wykonywane na
myszach, autorzy badania przekonują, że z dużą
dozą prawdopodobieństwa wyniki mają przełożenie również na organizmy innych ssaków, w tym
ludzi.

Kubek (pełen) smaku

Nasz język jest niesamowitym organem, pełniącym wiele zadań
związanych nie tylko z jedzeniem, ale i z funkcjami społecznymi.
Anatomicznie jest wałem mięśniowym, zbudowanym z mięśni poprzecznie prążkowanych. Pozwala nie tylko na artykułowanie słów,
czy wytwarzanie podciśnienia potrzebnego do odruchu ssania, ale
i na podsuwanie, mieszanie i przesuwanie jedzenia aż do gardła.
Jednak chyba najciekawszą funkcją języka
jest to, że dzięki umiejscowionym na jego powierzchni kubkom smakowym możemy cieszyć
się smakiem potraw.
Każdy kubek smakowy zbudowany jest
z 50-100 komórek. Komórki te żyją stosunkowo krótko i po około 10
dniach pracy są wymieniane na nowe. Wymiana polega na tym, że
stare komórki obumierają w procesie apoptozy (programowanej
śmierci), a nowe są
różnicują się z komórek
macierzystych. Procesy
obumierania starych
komórek i różnicowania
się nowych w normalnych warunkach są ze
sobą w równowadze.
Naukowcy postanowili zbadać, jak procesy wymiany komórek
w kubkach smakowych przebiegają w zależności od masy ciała
zwierzęcia. Wcześniejsze badania wskazywały bowiem, że przybieranie na wadze może wiązać się z mniejszą wrażliwością na smaki.
Mysi uczestnicy
Uczestniczące w badaniu gryzonie podzielono na dwie grupy:
na myszy, które dostawały dietę zawierającą 58 procent tłuszczy
(dietę wysokotłuszczową) oraz myszy z grupy kontrolnej, w diecie
których tłuszcze stanowiły tylko 14 procent. Gryzonie, przyjmujące

dużą dawkę tłuszczy, zaczęły szybko przybierać na wadze i już po
8 tygodniach ważyły aż o jedną trzecią więcej niż myszy z grupy
kontrolnej. Pomimo różnic w masie ciała, budowa, wielkość i rozmieszczenie kubków smakowych u obu grup zwierząt były takie
same. Jednak otyłe myszy miały aż o jedną czwartą mniej kubków
smakowych niż szczuplejsze zwierzęta!
Badacze zauważyli, że u otyłych gryzoni doszło do zakłóceń
w równowadze między procesami śmierci starych komórek kubków smakowych, a różnicowaniem się nowych. Wyraźnie zwiększyło się tempo apoptozy kosztem tempa powstawania nowych
komórek smakowych. Naukowcy uważają, że wynika to z przewlekłego stanu zapalnego, jaki towarzyszy otyłości. Nadmiarowa
tkanka tłuszczowa zaczynała wydzielać prozapalne cytokiny, w tym
TNF, które gromadziły
się w nadmiarze wokół
kubków smakowych
myszy karmionych wysokotłuszczową dietą,
tym samym zaburzając
odczuwanie smaków.
Wiele jednak wskazuje na to, że możliwe
jest przywrócenie równowagi pomiędzy apoptozą starych komórek
kubków smakowych
a różnicowaniem nowych. Wystarczy tylko
schudnąć.
Stoisz i chudniesz
Naukowcy uważają,
że najprostszym sposobem na schudnięcie
może być po prostu…
zwiększenie liczby godzin stania w ciągu
dnia. Przeciętny Amerykanin spędza w pozycji siedzącej w ciągu
dnia 7 godzin, podczas gdy statystyczny Europejczyk siedzi od
3,2 do 6,8 godzin dziennie.
Na podstawie analizy 46 badań, w których wzięło udział 1184
ochotników, wykazano, że tak prosta czynność jak stanie może
spowodować schudnięcie w ciągu roku nawet o 2,5 kilograma
(przy założeniu, że 6 godzin siedzenia zamieniamy na 6 godzin
stania w ciągu dnia). Co ciekawe, najwięcej korzyści ze stojącego trybu życia mają panowie – co jest prawdopodobnie związane
z większą zawartością tkanki mięśniowej w organizmie.
Autor: Anna Różańska

www.invisalign.pl

Zdrowie i uroda

Jednojajowi = identyczni (ale do czasu)
Choć kolonizacja innych planet wciąż jest poza naszym zasięgiem, naukowcy z NASA badają, jak długie przebywanie w przestrzeni
kosmicznej może wpłynąć na ludzki organizm. Szczegółowych informacji dostarcza eksperyment przy udziale bliźniaków,
z których jeden spędził rok w kosmosie, podczas gdy drugi pozostał na Ziemi.

b

adanie przy udziale Marka oraz Scotta Kelly jest
częścią większego projektu naukowego, realizowanego przez NASA (Human Research Program), podczas którego badacze analizują, do
jakich zmian w fizjologii, zachowaniu, ludzkim
mikrobiomie oraz na poziomie molekularnym dochodzi w ludzki
ciele pod wpływem przebywania w kosmosie. Eksperyment na
bliźniakach trwa już od 2015 roku. Uczestniczący w nim mężczyźni
mają po 50 lat i obaj są zawodowymi astronautami, a co najważniejsze – są bliźniakami jednojajowymi.
Bliźnięta jednojajowe są naturalnymi klonami, bo powstają
w wyniku podziału jednej komórki jajowej i jednego plemnika,
a co za tym idzie – mają jednakowy materiał genetyczny. Dlatego
też początkowo są nie do odróżnienia. Z biegiem lat w sposób
naturalny rośnie jednak liczba różnic między bliźniętami. Każde
z bliźniąt niesie swój własny bagaż doświadczeń, związanych z nawykami dietetycznymi, zmianami otoczenia, stresem czy nawet
obecnością partnera. Choć ich geny nadal są identyczne, to ich
ekspresja już nie.
W początkach genetyki sądzono, że nasze geny są naszym fatum
a środowisko ma na nie wielki wpływ. Dziś wiemy, że to nieprawda.
Aktualnie ludzkie DNA traktowane jest jako pewnego rodzaju kod,
służący do produkcji białek. Żeby ten kod mógł być odpowiednio
odczytany, potrzebna jest do niego instrukcja – bo nie wszystkie
białka są potrzebne organizmowi w tym samym czasie. Tą instrukcją są zmiany epigenetyczne, włączające lub wyłączające działanie
określonych genów w zależności od warunków otoczenia.
Do takich właśnie zmian epigenetycznych doszło podczas
przebywania przez Scotta Kelly’ego w przestrzeni kosmicznej.
Pierwsza praca, podsumowująca wyniki rocznego pobytu Scotta Kelly’ego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ukazała się

rok temu. Wykazano w niej, że lot kosmiczny wiąże się z dużym
stresem dla ludzkiego organizmu. Wywołują go zmniejszona ilość
tlenu, stan zapalny oraz diametralne zmiany w odżywianiu się.
Stres z kolei wpływa na zmianę ekspresji genów oraz na długość
telomerów (choć nie tak, jak się spodziewano).
Telomery są zakończeniami chromosomów, chroniącymi materiał genetyczny w czasie podziałów komórkowych przed uszkodzeniem. Jednak każde kolejne powielenie komórki wiąże się ze
skróceniem telomerów. Zatem im ktoś jest starszy, tym jego telomery są krótsze. Naukowcy spodziewali się, że pobyt w środowisku
tak stresogennym jak przestrzeń kosmiczna, spowoduje szybsze
skracanie się telomerów u bliźniaka przebywającego w kosmosie
względem brata, który pozostał na Ziemi. Okazało się jednak, że
roczny pobyt w przestrzeni kosmicznej wydłużył telomery Scotta
Kelly’ego, a więc go „odmłodził” na poziomie molekularnym.
W niedawno opublikowanej drugiej pracy zaprezentowano
szczegóły zmian w DNA u „kosmicznego” bliźniaka. Generalnie
materiał genetyczny Scotta Kelly’ego nie zmienił się diametralnie, nie doszło do mutacji w genach. Zmiana dotyczyła tylko
ekspresji genów, które pomagają organizmowi poradzić sobie
z nowym środowiskiem. Ta zmiana dotyczyła 7 procent genów,
głównie związanych z układem odpornościowym, naprawą materiału genetycznego, odbudową kości, reakcją na niedotlenienie oraz na nadmiar dwutlenku węgla. Pozostałe 93 procent
DNA nie uległo żadnym zmianom w ekspresji lub ich ekspresja
wróciła do „ziemskiej normy” niedługo po powrocie na naszą
planetę.
Co ciekawe, powrót na Ziemię wiązał się jednak z przejściowym
spadkiem zdolności kognitywnych. Naukowcy tłumaczą go koniecznością ponownego przyzwyczajenia się do światła słonecznego i grawitacji.
Autor: Anna Różańska
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Kawa nie dla sportowca?
Kofeina postrzegana jest jako stymulant, zwiększający wytrzymałość i siłę mięśni, dlatego niekiedy przyjmowana jest przez sportowców
tuż przed zawodami. Okazuje się jednak, że poprawiające wyniki działanie kofeiny jest znacznie obniżone, gdy zawodnik jest
zapalonym kawoszem.

w

iększość z nas sięga po kofeinę, żeby podnieść
ilość energii z rana lub by móc efektywniej pracować przez dłuższy czas. Sportowcy często
zażywają kofeinę by polepszyć swoje osiągi.
Regularne zażywanie kofeiny może jednak
spowodować, że zawodnik osiągnie gorsze wyniki, jeśli w zawodach konieczne będą powtórzenia, np. biegów. I to nawet w sytuacji, gdy tuż przed zawodami zażyje kofeinę.
Mała czarna
Odkryta przez Freidricha Rungego w 1819 roku kofeina jest
najbardziej popularną na świecie substancją psychoaktywną. Pod
względem chemicznym jest alkaloidem purynowym, który rośliny
wykorzystują jako naturalny pestycyd. Ludzie spożywali kofeinę
pod różnymi postaciami od czasów epoki kamiennej, początkowo
żując liście, nasiona czy korę roślin, a później przygotowując z nich
napary. Dziś najbardziej znanym źródłem kofeiny jest kawa, choć
alkaloid zawarty jest również w herbacie czy yerba mate. Kofeina
przyczyniła się do otrzymania przez Hermanna Fischera Nagrody
Nobla w 1902 roku. Choć pierwszy raz względnie czystą kofeinę
uzyskał Runge, to dopiero Fischer określił jej strukturę chemiczną
i zaproponował jej całkowicie chemiczną syntezę. Między innymi
za to osiągnięcie Fischer został uhonorowany Nagrodą Nobla.
Kofeina jest wchłaniana w żołądku i jelicie cienki po około 45
minutach od spożycia. Jej czas półtrwania, a więc czas, po którym
połowa ilości kofeiny zostaje zmetabolizowana, wynosi średnio
u dorosłego człowieka między 4 a 5 godzin. Na czas półtrwania
kofeiny ma jednak wpływ palenie papierosów (skraca go) oraz
hormony: u kobiet przyjmujących antykoncepcję hormonalną
czas półtrwania kofeiny wydłuża się do 5-9 godzin, zaś u kobiet
ciężarnych wynosi on 9-11 godzin. Kofeina stymuluje centralny układ nerwowy, redukując zmęczenie, zmniejszając senność,
zwiększając zdolność do skupienia uwagi i wpływając korzystnie

na proces zapamiętywania. Udowodniono również, że kofeina
zwiększa wytrzymałość i siłę mięśni, co wykorzystywane jest przez
sportowców, którzy tuż przed zawodami sportowymi często sięgają po suplementy zawierające kofeinę.
Kawa? Nie, dziękuję
Irlandzcy naukowcy udowodnili jednak, że regularne sięganie
po kawę przez sportowców może spowodować spadek ich formy. W badaniu wzięło udział 18 mężczyzn, będących członkami
drużyny sportowej. Dostali oni za zadanie wykonanie dziesięciu
40-metrowych sprintów. Przed każdym z biegów sportowiec dostawał do żucia gumę. Niektórzy dostawali gumę z dawką kofeiny,
odpowiadającą dwóm filiżankom mocnej kawy, pozostali zaś żuli
gumę bezkofeinową. Sprawdzano też dzienne spożycie kofeiny
przez uczestników badania i to, w jaki sposób codziennie przyjmowana dawka kofeiny wpłynie na wyniki w czasie biegów (ze
stymulacją i bez).
Udowodniono, że organizm zawodnika codziennie sięgającego
po ekwiwalent co najmniej 3 filiżanek kawy dziennie nabierał tolerancji na kofeinę, a kofeinowa guma miała niewielki wpływ na czas
sprintu. Zauważono również, że sportowcy, spożywający duże ilości kofeiny codziennie, osiągali gorsze wyniki w kolejnych biegach
– i to nawet wtedy, gdy jako stymulant zażywali kofeinową gumę. Z
kolei u zawodników, którzy nie sięgali na co dzień po kofeinę lub
zażywali jej niewielkie ilości, stymulujący efekt kofeinowej gumy
był obserwowany – i to we wszystkich dziesięciu sprintach.
Wyniki badania pokazują, że regularne sięganie po napoje kofeinowe może obniżać osiągi sportowców. Naukowcy zalecają więc
odstawienie kofeiny na kilka dni przed zawodami, bo dopiero wtedy kofeinowy „doping” może przynieść spodziewane efekty.
Autor: Anna Różańska
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Wymarzona sylwetka
na lato, poprawa
zdrowia i kondycji
W Strefie 3L pomożemy Ci to osiągnąć
Do wakacji zostało niewiele czasu, a Ty chcesz poprawić swoją
figurę tak ,aby bez skrępowania wyjść na plażę? Do tego brakuje Ci czasu? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość! Rozpoczęła się
nowa era treningu: GODZINY ZAMIENIAJĄ SIĘ W MINUTY!

Mamy dla Ciebie dwie propozycje treningu:
EMS (trening elektrostymulacji mięśniowej) to wyjątkowy trening
personalny modelujący całe ciało, wywodzący się z fizjoterapii,
który wykonujesz jeden raz w tygodniu tylko przez 20minut!

Zdrowie i uroda

» Mieszanka konwencjonalnego treningu
z ELEKTROSTUMULACJĄ MIĘŚNIOWĄ
» Równoczesna aktywacja wszystkich grup mięśniowych
» Oszczędność czasu i wysoka efektywność, 20min.
treningu EMS = 3h treningu w siłowni
» Trening personalny EMS sprawia, że spalasz tłuszcz nie tylko
podczas wysiłku, ale nawet do 48 h po jego zakończeniu!
» Ujędrnisz pośladki, zmniejszysz obwód w pasie,
zlikwidujesz cellulit
» Pozbędziesz się bólu pleców i wzmocnisz mięśnie głębokie
MILON to trening ogólnorozwojowy, siłowo-wytrzymałościowy.
Obwód treningowy Milon Q oferuje łatwy i efektywny trening w optymalnym czasie dla osób, które oczekują szybkich
i trwałych rezultatów oraz pragną skutecznie wzmocnić swoje ciało. Milon jest także dla tych, którzy nie lubią ćwiczyć na zwykłych
maszynach, gdzie wszystko ustawia się ręcznie.
» Wystarczy 8 treningów w miesiącu po 35 minut, by osiągnąć zamierzony cel
» Czas trwania treningu to 35 minut na kompletny zestaw, po któ-

rym organizm nadal „trenuje”, co sprawia, że użytkownik uzyskuje
widoczne efekty
» Użytkownik nie musi dopasowywać ustawień, bo sprzęt z pomocą opaski chipowej automatycznie dostosowuje wszystkie parametry, takie jak wysokość siedziska czy opór, a dzięki temu jest
bezpieczny i łatwy w obsłudze.
Z nami zapomnisz co to ból pleców związany z siedzącym lub stojącym trybem pracy i życia. Każda osoba trenująca w Strefie 3l ma:
» Swojego opiekuna trenera/ fizjoterapeutę
» Regularny monitoring efektów (analiza składu ciała,
analiza treningowa)
Sprawdź nasze treningi i zapisz się na darmowy trening wprowadzający Milon wraz z analizą składu ciała, oraz skorzystaj z oferty promocyjnej na trening wprowadzający EMS.
Zadzwoń i umów się na sesję z trenerem/fizjoterapeutą.
ul. Jana Matejki 1 p. 1, Koszalin
tel. +48 502 469 257, kontakt@strefa3l.pl
pn.-pt. 08:00-22:00, sb. 9:00-14:00
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Pogłaszcz,
a przestanie boleć
– to naprawdę działa
To, co wielu z nas już wcześniej podświadomie wyczuwało, zostało naukowo dowiedzione: dotyk bliskiej osoby może zmniejszać
subiektywne odczuwanie bólu. Jaki według uczonych jest mechanizm tego zjawiska?

c

hyba nikogo nie trzeba przekonywać, że dotyk
jest ważny i wręcz niezbędny do budowania relacji międzyludzkich. Badaczy interesuje zawsze
nie tyle przekonanie, co naukowe udowodnienie zachodzących relacji. Dlatego postanowiono
udowodnić, że dotyk partnera może minimalizować subiektywne
odczuwanie bólu u kobiet. W tym celu wykorzystano najnowsze
zdobycze techniki, pozwalające na obserwację funkcjonowania
mózgu u więcej niż jednej osoby w danej chwili.

takiego uszkodzenia. Ze względu na subiektywność odczuć, trudno jest w go w jakikolwiek sposób mierzyć inaczej niż opierając
się na opinii osoby, która go odczuwa.
Na wspólnych falach

Już wcześniej tą techniką udało się wykazać, że przebywanie
w grupie może „synchronizować” pracę mózgu więcej niż jednej
osoby i to w trakcie takich czynności jak rozmowa, wystukiwanie rytmu, gra na gitarze czy wzajemne naśladowanie gestów. Udowodniono, że ważną rolę w takiej synchronizacji odgrywa oksytocyna,
hormon wzmacniający więzi międzyludzkie, uwalniany u matki na
widok dziecka czy u osób, którym na sobie wzajemnie zależy.

W eksperymencie badacze razili prądem partnerki, a mężczyźni mieli pomagać uśmierzać ich ból poprzez dotyk. Ta pomoc
obejmowała najpierw trzymanie się za ręce, później siedzenie
w jednym pokoju, ale bez fizycznego kontaktu, a na koniec przebywanie w osobnych pomieszczeniach. W czasie trwania badania
uczeni analizowali fale mózgowe nazywane falami alfa o częstości
8-12 Hz. Wiadomo, że fale te pojawiają się w mózgu podczas chwil
odprężenia z zamkniętymi oczami (jednak zanikają po otwarciu
oczu, pomyśleniu o ruchu lub jego wykonaniu oraz podczas wysiłku intelektualnego). Mogą też odgrywać rolę w odczuwaniu bólu
i współodczuwaniu, czyli empatii.

W najnowszym badaniu, dotyczącym poziomu odczuwanego
bólu podczas dotykania przez bliską osobę, wzięły udział 22 heteroseksualne pary między 23 a 32 rokiem życia. Sam ból jest nieprzyjemnym, subiektywnym doznaniem czuciowym lub psychicznym, często związanym z uszkodzeniem tkanek lub możliwością

Okazało się, dotyk bliskiej osoby powodował synchronizację fal
alfa, czyli niejako partnerzy „nadawali na wspólnych falach”. U kobiet fale te pojawiały się głównie w centralnych ośrodkach mózgu,
podczas gdy u panów obserwowano je głównie w prawej półkuli.
Kobiety, które podczas rażenia prądem były dotykane przez swo-
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ich partnerów, odczuwały ból jako słabszy niż gdy partnera nie
było obok.
Nagroda za wspólnotę
Naukowcy uważają, że gdy czujemy się zrozumiani, to aktywuje
się w naszych mózgach ośrodek układu nagrody. Ponadto, sama
„synchronizacja” mózgu według uczonych jest przyjemna i może
dawać poczucie spełniania. Dlatego też dotyk partnera oraz poczucie, że rozumie i współodczuwa nasz ból powodują, że mózg odbiera bodziec jako mniej bolesny niż gdy z bólem pozostajemy sami.
To jest już kolejny naukowy dowód na to, że poczucie więzi międzyludzkiej może leczyć, a poczucie samotności może wpędzać
w choroby. Nie tak dawno udowodniono, że u osób samotnych
organizm może produkować nawet o 10 procent więcej kortyzolu
i adrenaliny, nazywanych hormonami stresu, niż u osób, które nie
odczuwają samotności. Przedłużające się podwyższone poziomy
obu tych cząsteczek odpowiadają za rozwój wielu schorzeń, w tym
zawałów serca, nowotworów czy chorób autoimmunologicznych.
Ludzki organizm interpretuje samotność jako duży stres, dlatego
oprócz kortyzolu i adrenaliny zwiększa się produkcja cytokinin,
czyli substancji sprzyjających pojawianiu się stanów zapalnych.

reklama

Samotność jest szczególnie niebezpieczna dla mężczyzn, ponieważ udowodniono, że samotni panowie o 64 procent częściej
ulegają śmiertelnemu udarowi mózgi niż mężczyźni pozostający
w związkach.
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Społeczeństwo

Mielno
nabiera
rozpędu
Gołym okiem widać zmiany zachodzące w Mielnie i w całej gminie.
Potwierdzają to liczby: po kilkaset wydanych w ciągu roku decyzji
o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę. Zwiększa się liczba mieszkańców, bo osiedlają się nowi – najwięcej w Mielenku
i w samym Mielnie. Gmina gotowa jest do kolejnego sezonu turystycznego. Jego hitem może stać się otwarcie oficjalnej plaży
dla nudystów. Mówi o tym wszystkim w rozmowie z „Prestiżem”
Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna.

Społeczeństwo

c

o się zmieniło w ostatnich kilkunastu miesiącach,
czyli od momentu uzyskania praw miejskich
przez Mielno?
- Nie zdarzyło się nic rewolucyjnego, bo my
po prostu konsekwentnie realizujemy przyjętą
w 2014 roku strategię rozwoju gminy. Starania o prawa miejskie
były w tej strategii zapisane i ten cel osiągnęliśmy. Dodatkowe
korzyści to oczywiście wyższy prestiż i możliwość ubiegania się
o fundusze unijne dedykowane małym miastom do 5 tysięcy
mieszkańców.

- W Mielnie widać ruch inwestycyjny. W tym miesiącu otwiera
się np. położony przy promenadzie hotel Baltivia i apartamentowiec Dune Resort – już jako całość. W pobliżu rozpoczęła się
budowa apartamentów Jantaris. Ta część Mielna staje się jego
wizytówką.
- Te działki stały długo niezagospodarowane, ale dzięki zewnętrznym inwestorom są w tej chwili zabudowywane. Inwestorzy
Baltivii i Apartamentów przy Plaży porozumieli się z nami się i na
swój koszt odnowili fragment promenady, który przylega do ich
obiektów.
- Promenada jest w tej chwili remontowana i wkrótce będzie
znowu dostępna, ale już na całej długości, czyli od Meduzy aż
do Unieścia.
- Na istniejącym odcinku wymieniamy lampy oświetleniowe,
na nowym instalujemy identyczne. Powstanie naprawdę atrakcyjny ciąg spacerowy i wygodne miejsce do oglądania niepowtarzalnych mieleńskich zachodów słońca. Całość dopełnią grafiki
koszalińskiego artysty Cukina prezentujące atrakcje turystyczne
w naszej gminie.
- Uzupełniany 400-metrowy odcinek to ciekawa budowla –
właściwie jedna długa kładka nad wydmą.
- Rzeczywiście wzbudza zainteresowanie już teraz, bo jest rozwiązaniem nietypowym.
- Będzie to na pewno konkurencja wobec promenady w Sarbinowie.
- Nie traktujemy tego w kategoriach konkurencji. Tamta sarbinowska promenada to również było ważne dla gminy przedsięwzięcie. Przyciąga turystów, na spacery przyjeżdżają oni nawet
z innych miejscowości. Wszyscy tu dołożyli wielkich starań, by była
naprawdę reprezentacyjna.
- Z ważnych inwestycji trzeba wspomnieć również o kończącym się remoncie oczyszczalni ścieków.
- To inwestycja o wartości 25 mln zł. Pracami kieruje pani prezes
Wioletta Dymecka, osoba bardzo dynamiczna, pracowita i zaangażowana. To był ostatni dzwonek, by uzyskać zewnętrzne dofinansowanie. Ale teraz dzięki tym pracom uzyskujemy standardy
ekologiczne przewidziane przez znowelizowane przepisy i uzyskujemy moc zapasową, która powinna wystarczyć jeszcze na jakieś
30 lat. Oczywiście zależy jaki będzie dynamizm rozwoju gminy.
- W jaki sposób mierzą Państwo tę dynamikę?
- Wystarczy wziąć pod uwagę fakt, że w ciągu roku wydaliśmy
prawie 500 decyzji o warunkach zabudowy. Powiat zaś wydał
na naszym terenie ponad 660 pozwoleń na budowę. To olbrzymie liczby. Przyznam, że sama zdziwiłam się, gdy zobaczyłam je
w sprawozdaniu.
- Mamy właściwie końcówkę kadencji samorządu. Pani rządzi
w Mielnie prawie 8 lat. Co Pani uznaje za swój sukces?
- Każdy rok przynosił jakieś priorytety zadaniowe. W solidnym
podsumowaniu musiałabym wymienić przede wszystkim uwolnienie się od wizji elektrowni atomowej na terenie naszej gminy

i uzyskanie statusu miejskiego. Trzeba również uwzględnić opaskę brzegową i odtworzoną promenadę w Sarbinowie oraz odnawianą obecnie promenadę w Mielnie. Długo nic nie działo się na
drogach powiatowych, a my je obecnie sukcesywnie odnawiamy.
Poza tym ulica Kościuszki w Mielnie, Nadmorska w Sarbinowie...
Udanym doświadczeniem było wprowadzenie świateł na przejściu dla pieszych przy sklepie Biedronka. Wielu twierdziło, że to
nic nie da, a jednak okazało się, że można było ruch w jakiś sposób opanować i zwiększyć przepustowość drogi, właśnie przez
użycie świateł. Teraz pracujemy wspólnie z powiatem przy projekcie naszej głównej drogi przez Mielno. Liderem projektu jest
Starostwo Powiatowe, bo ono formalnie tą drogą zarządza.
- Czy po zmianie na stanowisku starosty, współpracuje się Państwu ze Starostwem łatwiej?
- Postawa powiatu wyraźnie się zmieniła i traktuję to jako efekt
zmiany na stanowisku starosty. Zapanował inny klimat. Powiat
zaczął dbać o drogi w naszej gminie. Efekty już widać. Drogowych mniejszych i większych inwestycji było dużo. Z perspektywy
mieszkańców jest to i tak za mało, ale proszę mi wierzyć, że kiedy
zsumuje się te efekty, wychodzi bardzo dobry wynik.
- Tu aż się prosi, żeby zapytać kiedy poprawi się stan drogi
między Sarbinowem, a wyremontowanym fragmentem drogi
w Gąskach. To jest bardzo malownicze miejsce, widok na morze
mają już nawet ci, co siedzą w samochodach.
- Jest tu pewna nadzieja, o ile rurociąg gazowy Baltic Pipe
po polskiej stronie wychodziłby z morza właśnie w Gąskach, bo
z pewnością taka inwestycja wymusiłaby szybką poprawę stanu
dróg ze względu na potrzeby transportowe.
- Czy mieszkańcy Gąsek nie protestowaliby przeciw takiej inwestycji? Przepędzili przecież zwolenników budowy elektrowni
atomowej.
- Taka inwestycja jak rurociąg byłaby z pewnością zaakceptowana, bo jest po prostu dużo bezpieczniejsza. Gazu się nie boimy,
bo gmina jest zgazyfikowana i każdy chyba wie, że przesyłanie
gazu odbywa się w bardzo bezpiecznych warunkach.
- Są szanse na tę inwestycję?
- Były takie sygnały. Jednak cały czas - na tym etapie – wskazuje
się trzy potencjalne lokalizacje.
- A co chciałaby Pani zrobić w trzeciej kadencji, o ile mieszkańcy znów Pani zaufają?
- Chciałabym po prostu kontynuować i ukończyć rozpoczęte
już projekty. Przygotowujemy na przykład coś, co byłoby pierwszym takim przypadkiem w naszym województwie, a mianowicie
projekt partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie termomodernizacji wszystkich obiektów należących do gminy. To duże wyzwanie, bo na naszym terenie nikt takiej operacji nie prowadził,
a jest to rzecz bardzo skomplikowana. Korzyścią byłaby ogromna
oszczędność w kosztach energii zużywanej do ogrzewania obiektów użyteczności publicznej. Partner zostanie wyłoniony w procedurze przetargowej. Byłaby tutaj możliwość zdobycia zewnętrznego finansowania i to jest właśnie bardzo kuszącą perspektywą.
Nadal zamierzam kontynuować projekty związane z infrastrukturą
sportową i turystyczną, jak też skupić się na tym co w naszej gminie istotne a więc na remontach dróg i przejść na plażę.
- Jaka jest szansa na odnowienie hali sportowej, a zwłaszcza
jej nawierzchni?
- Hala znalazłaby się w tym ogólnym projekcie i wtedy można
byłoby myśleć o jej odnowieniu, bo hala jest częścią szkoły.
- A inne projekty do ewentualnej realizacji w nadchodzących
czterech latach?
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- Jednym z priorytetów byłaby budowa przedszkola lub przedszkola ze żłobkiem.
- To znaczy, że miasto i gmina są młode, skoro pojawia się potrzeba miejsc opieki nad najmłodszymi.
- Nas bardzo to cieszy, bo przybywa stałych mieszkańców. Ludzie osiedlają się w Mielenku, Gąskach, ale również niektórzy po
wykupieniu apartamentów po prostu w nich mieszkają. Dotyczy
to zwłaszcza Mielna.
- Co nowego przygotowali Państwo na zbliżające się wakacje?
Na jakie atrakcje mogą liczyć turyści?
- W naszym programie letnim są rzeczy tradycyjne, które się
sprawdziły i trochę nowości. Już teraz odbywają się rozmaite wydarzenia – np. spartakiada wodociągowców z udziałem dwóch tysięcy osób z całej Polski. Później zlot traktorów i maszyn rolniczych
w Łazach, Noc Świętojańska w trochę innej formie niż dotychczas,
koncerty dadzą Bednarek, Enej, Tede. Każdy coś dla siebie znajdzie.
- Samorząd Mielna chce spowodować, by miasto było spokojniejsze i ogranicza dostęp do alkoholu. W jakich godzinach

szalinie wykonującej zadania wydziału antyterrorystycznego.
Oczywiście pracować będę również służby kryminalne, policjanci
z Zespołu ds. Nieletnich. Jezioro Jamno patrolować będzie policyjna łódź motorowa.
- Jak w szczegółach wygląda przygotowanie do bieżącego
sezonu?
- Mamy już w tej chwili wyznaczone 14 kąpielisk, a dotychczas
było ich 7. Oznacza to konieczność obsadzenia na stałe w okresie wakacyjnym szesnastu stanowisk ratowników. Dodatkowo 70
osób zajmie się systematycznym sprzątaniem plaż. To są nowe
i niełatwe zadania. Zostanie rozstawionych 1200 stelaży z powieszonymi workami na śmieci i odpadki. W ten sposób nie będzie
już dziewiczych plaż i nikt nie będzie mógł się usprawiedliwić ze
śmiecenia tym, że nie ma gdzie wyrzucić śmieci. Rozstawimy też
stelaże na całej 25-kilometrowej długości plaż w naszej gminie.
- Coś jeszcze nowego?
W tym roku mając na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób
przebywających na kąpieliskach przystąpiliśmy do Programu
„Korytarz Życia”. Głównym założeniem programu jest wyznaczenie i oznakowanie ciągu komunikacyjnego, który pozwoli na jak
najszybsze dotarcie do osoby potrzebującej pomocy ratownika, służbom
medycznym czy niejednokrotnie służbom porządkowym. Ratownicy zostaną wyposażeni w jednakowe stroje na
większości plaż w pasie nadmorskim.
W tym roku program wdrożymy na
trzech stanowiskach ratowniczych
(przy ul. Piastów i Morskiej w Mielnie
oraz w Sarbinowie na wysokości kościoła).
Ponadto plaże będą strzeżone
codziennie od 1 lipca do 29 sierpnia w godzinach od 9.30 do 17.30.
Dodatkowo plaża w Mielnie przy ul.
Kościuszki strzeżona będzie od ostatniego tygodnia czerwca do połowy
września (w zależności od warunków
pogodowych). Ponadto popołudniami od godz. 17.30 do wieczora do
godz. 21.00 na promenadzie przy
głównym wejściu na plażę przy ul. Kościuszki zlokalizowany będzie punkt
obserwacyjny dla „lotnego” stanowiska ratowniczego.

będzie obowiązywał zakaz jego sprzedaży?
- Chodzi o godziny od 23.00 do 6.00. Podobno niektórzy już
kombinują, jak to ograniczenie ominąć, bo myślą, że wystarczy
uzyskać pozorny status lokalu gastronomicznego, by bez przeszkód sprzedawać alkohol przez całą dobę. Mogą się zawieść,
bo będziemy to monitorować. Sklepów alkoholowych w sezonie
otwiera się mnóstwo, bo panuje przekonanie, że przynoszą duży
zysk. Nam to się nie podoba, dlatego staramy się wpływać na dostępność alkoholu. Mamy dość nocnych hałasów. Zobaczymy, jaki
efekt przyniesie ta nasza próba.
- Czy w wakacje będą sprowadzone do Mielna jakieś dodatkowe siły policyjne?
- Tak, jak co roku dofinansowujemy policję. Oznacza to całodobową obsługę Posterunku Policji w Mielnie, 100 funkcjonariuszy, 20 z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, a w weekendy
w godzinach nocnych obecność Grupy Szturmowej KMP w Ko-

- Hitem tego lata może być oficjalna plaża dla nudystów.
- Dotychczas była to plaża właściwie bez statusu naturystycznego. Za chwilę pewien fragment zostanie oficjalnie otwarty jako
odcinek dla zwolenników nudyzmu.
- Może Pani zdradzić, który to fragment mieleńskiego wybrzeża?
- Tak jak dotychczas chodzi o szeroką plażę za kanałem. Co będzie oznaczało konkretnie w sensie przepisów porządkowych wyznaczenie takiej plaży, ogłosimy niedługo. W związku z zainteresowaniem i zapytaniami turystów dotyczącymi plaży naturystycznej
za kanałem, we współpracy ze Stowarzyszeniem Federacją Naturystów Polskich, które jest koordynatorem akcji ,,Znakujemy polskie plaże’’, zamierzamy oznakować plażę jednorodnymi znakami
tak jak np. w Gdańsku, Dębkach czy w Chałupach.
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Agnieszka Orsa

Społeczeństwo

Mam wielką
satysfakcję

Dune Resort, zespół apartamentowy w Mielnie składający się z 330 apartamentów, restauracji, kompleksu basenów zewnętrznych
i pod dachem oraz strefy SPA & wellness zostanie oficjalnie otwarty jako całość w sobotę 26 maja br. Trudno go porównać
z czymkolwiek na polskim wybrzeżu. Wyznacza on kierunek rozwoju Mielna, ale również oznacza nową jakość jeśli chodzi
o nieruchomości wakacyjne nad polskim Bałtykiem. Dr Marek Sietnicki, architekt, główny projektant kompleksu Dune Resort,
w rozmowie z „Prestiżem” podsumowuje kilkuletnią pracę nad tym spektakularnym projektem.

c

o Pan czuje, widząc Dune Resort jako gotową całość?
- Ogromną satysfakcję.

piero teraz cały ten zespół obiektów zaczyna funkcjonować jako
jedność. I widać, że elementy do siebie idealnie pasują, uzupełniają się, dopełniają.

- Czy to co widzimy, to to samo, co wyobrażał
Pan sobie, tworząc pierwsze rysunki na potrzeby projektu?
- I tak, i nie. To co powstało jest tym, co powstać miało. Ale ja
wciąż się cieszę, że budynki Dune Resort należą do tej kategorii
projektów, które zyskują w miarę realizacji.

- W momencie realizacji pierwszej części nie było jeszcze wiadomo, jak ma wyglądać całość?
- Było mnóstwo niewiadomych. Przede wszystkim nieznana była
reakcja rynku, czyli kluczowa rzecz. Od niej zależały decyzje co do
ciągu dalszego. Kompleks czy pojedyncze niepowiązane obiekty?
Jak duże? W jakim czasie budowane? To była masa pytań.

- Co to znaczy?
- Często widuje się budynki, które bardzo dobrze wyglądają
w trakcie budowy, gdy widzimy samą ich strukturę. Później w miarę
postępu prac wykończeniowych tracą swoje walory, zatracają najwartościowsze cechy. Stają się czymś zaledwie przeciętnym. Dzieje
się tak często wtedy, kiedy architektura rządzi się tylko prawami
ekonomii, kiedy najważniejszy cel to jedynie sprzedanie jak największej liczby metrów kwadratowych. Szkoda, bo na podstawie
określonej struktury budynku dałoby się częstokroć uzyskać coś
wyjątkowego, a wychodzi coś nudnego i brzydkiego.
- W przypadku Dune Resort ta pułapka nie zadziałała?
- Tutaj w trakcie realizacji budynki zyskiwały. Nawet teraz, kiedy
większość apartamentów jest już zaaranżowana, a wykonywane
są ostatnie prace porządkowe w otoczeniu, ujawniają się pewne
zależności w przestrzeni, które można dostrzec dopiero teraz,
a wcześniej – na etapie projektowania – były niedostrzegalne. Do-

- Rynek zareagował entuzjastycznie. Pierwszy budynek przekonał do siebie nie tylko nabywców, ale również mieszkańców
Mielna.
- I właśnie wtedy podjęliśmy decyzję, że przełożymy kluczowe
cechy rozwiązań zastosowanych w pierwszym budynku na dwa
kolejne. I tu powracam do odczucia satysfakcji. Wiedziałem od
początku jak to ma wyglądać i cieszę się, że w tę dokładnie stronę
poszła realizacja podyktowana odbiorem pierwszej części.
- Ale zawsze chyba jest jakiś element zaskoczenia?
- W tym przypadku polega on na tym, że całe Dune Resort wygląda lepiej niż się można było spodziewać. Piękne w zawodzie
architekta jest to, że pewne walory ujawniają się dopiero w rzeczywistości, wynikają z interakcji między budynkami i innymi elementami otoczenia. Dopiero gdy ogląda się efekt swojej pracy nie
w komputerowym odwzorowaniu albo na makiecie, ale w skali 1:1
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– w kontakcie z krajobrazem, morzem, czy sąsiedztwem dostrzec
można dodatkowe plusy.
- Jakiś przykład?
- Weźmy betonowy plac przed głównym wejściem do pierwszego budynku z wyrastającymi z niego wysokimi drzewami. Pierwotnie rósł tam kawałek sosnowego lasu. Można było zaprojektować
wąskie chodniki między drzewami, jak to się robi zazwyczaj, my
jednak zaproponowaliśmy położenie wysokiej jakości betonu na
całej powierzchni z pozostawieniem przestrzeni dla sosen. Do
końca trudno było przewidzieć, jaki będzie rezultat. Wyszło fenomenalnie. Po wykonaniu okazało się, że powstał bardzo charakterystyczny element, bardzo efektowny, a jednocześnie szanujący
zastaną zieleń. Podobne, z pozoru drobne rzeczy, można wskazać
w pozostałych budynkach.
- Jak wygląda dochodzenie przez architekta i inwestora do
wspólnego poglądu na inwestycję?
- Niektórzy widzą w architekcie oderwanego od rzeczywistości
artystę, inni rzemieślnika, którego rolą jest jedynie przeprowadzić
proces projektowy według czyjegoś pomysłu. Ja nie przyjmuję
tego szufladkowania: artysta albo rzemieślnik - narzędzie w ręku

inwestora. Z Firmusem, a konkretnie z jego prezesem Steinem
Christianem Knutsenem, udało mi się znaleźć taki sposób pracy,
który jest niezwykle twórczy, szanujący autonomię obu stron. To
jest swoista wymiana. Każdy daje z siebie to, co może dać najwartościowszego, a druga strona za tym podąża i dodaje coś od siebie. Proces projektowy jest dłuższy niż typowy, bo praca polega
na znajdowaniu kolejnych przybliżeń. Ale ekwiwalentem poświęconego czasu są dogłębnie przemyślane rozwiązania, które są
twórcze zarówno dla architekta, jak i dla klienta.
- Wygląda to na bardzo systematyczną i dokładną pracę.
- Zawsze zaczynamy od burzy mózgów. Dzięki temu precyzyjnie
określamy cel. Później przychodzi faza, którą z angielska nazywa
się reaserchem, a co oznacza szersze rozpoznanie, zbieranie danych, poszukiwanie podobnych realizacji. W tym wszystkim Stein
Knutsen bardziej jest wizjonerem niż my, ale te jego wyobrażenia
dotyczą bardziej przedsięwzięć niż konkretnych budynków. Wizje
dotyczące przedsięwzięć przekładamy więc na kolejne elementy
w przestrzeni. Wzajemnie się inspirujemy i dopełniamy. W aspektach dotyczących funkcjonalności i estetyki mamy rolę – można
ją tak nazwać – ekspercką. Prezes Knutsen co pewien czas mówi:
„Gdyby było tak, że mój pomysł jest idealny, po co byłby mi potrzebny architekt?”. On wie, co chce mieć, bo coś widział, coś kojarzy, ale daje nam pole swobody jeśli chodzi o konkrety. Naszym

wspólnym celem jest stworzyć coś, co jest unikatowe, oryginalne,
funkcjonalne, piękne, zawsze z elementem pozytywnego zaskoczenia. Najlepiej nam się pracuje nad takimi rzeczami, przy których i ja
i on nie wiemy na początku, jaki będzie efekt końcowy, bo wynika
on z wielu godzin dyskusji i wielokrotnych „przybliżeń”. To przynosi
dużo energii, daje radość z tego, co się robi.
- To zawsze są rozmowy z prezesem Knutsenem?
- Co pewien czas spotykamy się na warsztatach projektowych
z głównymi norweskimi udziałowcami Firmusa. Z ich strony częstym oczekiwanym elementem w projektach jest to, by przynosiły
fun, żeby nie były poprawnym i odtwórczym realizowaniem zadań.
Kolejne obiekty to dla nich inwestycje, czyli sposób zarabiania pieniędzy, ale nie chodzi im przy tym wyłącznie o korzyści finansowe.
Równie ważne w ich podejściu jest to, by coś wykreować, pozostawić coś wartościowego, czego nikt nigdy nie zakwestionuje. Nie
jest to więc działanie schematycznie deweloperskie, ale skupienie
się na pewnej wizji.
- Państwa działania dały Mielnu silny impuls rozwojowy.
- Mielno obecne i tamto sprzed 15 lat to dwie różne rzeczywistości. Pamiętam zdziwienie na twarzach urzędników gminnych,

gdy prezes Knutsen mówił, że zależy mu na budowaniu marki
Mielna. Przyjmowali to z podejrzliwością, bo jak ktoś może mówić,
że budowa na sąsiedniej działce to nie jest dla niego konkurencja,
ale jeszcze jeden element układanki, która ma podnosić pozycję
Mielna, by stało się ono destynacją dla nowych grup turystów.
I muszę stwierdzić, że przez lata odbiór tego, co mówi prezes Stein
Knutsen, diametralnie się zmienił. Nagle się okazało, że nowy duży
obiekt nie odbiera nikomu klientów, ale ściąga do miejscowości
nowych. Takich, którzy wcześniej nie brali pod uwagę tego miejsca
jako destynacji, czyli celu wyjazdu, miejsca wypoczynku. Pojawia
się coraz więcej wiary w to, że Mielno może zmieniać się w kierunku nowoczesnego kurortu.
- Wróćmy jeszcze do samego Dune Resort. Lokowanie dużych
obiektów w tak wrażliwej przestrzeni jak pierwsza linia brzegowa jest niezwykle trudne i wiąże się z dużą odpowiedzialnością.
Jak osiągnąć to, by obiekt miał odpowiednią skalę, a jednocześnie nie naruszał ładu przestrzeni.
- Mielno to jedna z niewielu polskich miejscowości, które mają
tak otwarty kontakt z morzem. Większość z nich ma zabudowę odsuniętą od brzegu o co najmniej kilkaset metrów. Na plażę dociera
się w nich przechodząc przez pas nadmorskiego lasu. Ta otwartość
na morze to ogromny atut Mielna. Od początku swego istnienia,
a przynajmniej od lat kiedy zaczęto o nim myśleć jako o letnisku,
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zabudowa była kreowana blisko brzegu. Wystarczy spojrzeć na
Floryn czy Meduzę. Stara zabudowa wyznaczyła dominującą skalę
zabudowy.
- Jednak już 40 lat temu wyłom został dokonany, bo powstały
obiekty wysokie, na przykład Unitral, Syrena, Eden w Unieściu.
- I okazało się, że budynki wyższe niż 2-3 kondygnacje są możliwe do zrealizowania bez krzywdy dla otoczenia. My, budując Dune
Resort, udowodniliśmy, że nawet ponad 20-metrowe budynki
wciąż pozostają we właściwej relacji z elementami środowiska,
choćby z wysokością starych drzew. Budowanie pierwszego budynku to było rzeczywiście ogromne wyzwanie, bo granica działki
przebiega tam zaledwie 4 metry od promenady spacerowej. Mieliśmy jasność, że im wyżej wyjdziemy z budynkiem, tym bardziej
spektakularne widoki będziemy mogli zaoferować nabywcom.
Ale wiedzieliśmy, że nie będzie to pojedynczy, samotny obiekt,
lecz element większej całości, włączyliśmy więc w projektowanie
postulat niezakłócania owego przestrzennego ładu. Nie było to
łatwe. Spowodowało to, że nasze budynki są droższe w realizacji
niż przy innym podejściu, bo można byłoby „wycisnąć” więcej metrów do sprzedaży, ale potraktowaliśmy to samoograniczenie jako
inwestycję w wartość niewymierną, ale bardzo istotną – w jakość

architektury. Jest to jednocześnie architektura dynamiczna, posługująca się ostrymi kątami, dzięki czemu dochodzi do przenikania
się przestrzeni budynków i zewnętrza. Ja tak rozumiem właściwe
wpisywanie obiektów w otoczenie. Tworzymy wrażenie, że otoczenie wchodzi do budynku, a z drugiej strony, budynek wychodzi
niejako naprzeciw otoczeniu poprzez rozmaite elementy nadwieszone nad wydmą. Jest ruch, ale i harmonia. W efekcie te budynki
nie są obce, jednoczą się z otoczeniem.
- Budynki mają jednakową funkcję, tzn. mają zapewnić warunki
komfortowego wypoczynku . Ale jednak w wykończeniu swoich
części wspólnych są nieco różne. Budynek, który powstał jako
pierwszy to stonowana, klasyczna elegancja, a na przykład drugi
to już nieco inny świat, bo pojawiają się ornamenty, złoto, bogato
wyglądające lampy. Z czego wynika to zróżnicowanie?
- Decydując się na to, że stworzymy kompleks, który będzie miał
spójną formę architektoniczną, mieliśmy do wyboru albo postawić
na zupełną unifikację w sferze architektury wewnętrznej i kształtowania części wspólnych, albo na ich zróżnicowane. Poszliśmy
drogą typową dla Firmusa, czyli szukaliśmy rozwiązań tworzących
rzeczy unikatowe i charakterystyczne.
- Mamy więc trzy budynki z wnętrzami o nieco innym wyrazie.
- Budynek pierwszy mógł być naturalnym centrum zespołu, bo

był pierwszy i ulokowany na działce najbliższej morza. Ale jednocześnie wiedzieliśmy, że budynek drugi, największy, powiększy
ofertę usług specjalnych dla mieszkańców o zaplecze SPA. Dlatego
podjęliśmy decyzję, że on będzie miał funkcję centralną. Stąd imponujące lobby otwarte na wysokość dwóch kondygnacji i otwarty na dwie strony słoneczny dziedziniec. W ten sposób nastąpiło
stopniowanie znaczenia i wrażeń. Stylem, który obecnie jest w architekturze najwyrazistszy jest styl glamour, łączy elementy tradycji
z nowoczesnością, biel ze złotem, wprowadza ornamenty, przeskalowuje je. Akurat tutaj wpisujemy się w nurt architektury wnętrz,
który jest obecnie popularny. Używamy na przykład elementów
wnętrzarskich charakterystycznych dla tego stylu. W ten sposób
budynek największy dostał znamiona prestiżu, ale niejako z przymrużeniem oka. On sam ma mówić: „To ja tutaj jestem najważniejszy”. Dlatego na przykład znalazła się w nim główna recepcja.
Budynki modernistyczne poprzez swoją minimalistyczną formę
straciły funkcję znaczeniową. Dawniej kiedy chciano powiedzieć,
że coś jest świątynią, nadawano mu formę kościoła. Jednoznaczną,
od razu rozpoznawalną. Budynki mówiły, czym są.
- W architekturze modernistycznej zaczęły się zacierać te znaczenia.

- Jednak już w latach 70. ubiegłego wieku zaczęto zauważać,
że budynki które bez względu na funkcję wyglądają jednakowo,
zaczynają również być przez ludzi odbierane jako obce. Kościoły
zaczęły wyglądać tak jak zawsze wyglądała kotłownia i odwrotnie.
Ludzie poczuli się w tej rzeczywistości nieswojo. W latach 80. zaczęła wracać warstwa znaczeniowa architektury, dlatego budynki
zaczęły znowu coś mówić. Tak właśnie podeszliśmy do projektowania Dune Resort. Chodziło nam o przywrócenie właściwego
sposobu kontaktowania się człowieka z architekturą. Chcieliśmy
w sposób łatwo rozpoznawalny dla ludzi zasygnalizować elementy luksusu. Kiedy więc wieszamy w jasnym, przestronnym
pomieszczeniu kryształowy żyrandol, mówimy że to jest wnętrze
luksusowe. A żeby nie być w tym wszystkim kimś zbyt poważnym,
użyliśmy paru „dziwnych” zestawień, puściliśmy oko do odbiorców. Stąd żelbetowe, minimalistyczne schody, ale ozdobione
koronkową, pełną subtelnych elementów balustradą wykonaną
w cyfrowej technologii obróbki metalu. To tę dość surową przestrzeń nieco ociepla. A jednocześnie w kodzie kulturowym jest
jednoznaczne. Osoby obcujące z luksusowymi magazynami nie
mają wątpliwości co to znaczy, potrafią budynek i jego wnętrze
właściwie odczytać. W trzecim budynku użyliśmy z kolei elementów z estetyki art deco, z jej dyscypliną i powściągliwością. Mimo
tych różnic nikt nie ma wątpliwości, że Dune Resort to spójna całość.
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O tych chłopakach
jeszcze usłyszymy!
Mistrzami Polski w piłce nożnej w kategorii do 12 lat zostali uczący się w koszalińskiej „siódemce” chłopcy, którzy futbol trenują
w ramach Akademii Piłkarskiej KKPN Bałtyk. Wygrali oni osiemnastą edycję Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.
Wielki finał rozegrany został na PGE Narodowym w Warszawie. Zwycięzcy w nagrodę obejrzą czerwcowy mecz Polska-Litwa i spotkają
się z reprezentacją Polski Adama Nawałki tuż przed wylotem kadry na mistrzostwa świata w Rosji. Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie
rodzice małych piłkarzy, którzy zawiązali niedawno Klub Biznesu AP Bałtyk Koszalin dla wspierania potrzeb drużyny i oczywiście trenerzy.

t

rwające w dniach 29 kwietnia – 2 maja br. finały
ogólnopolskie turnieju zgromadziły w Warszawie 64
najlepsze drużyny do lat 10 i 12 z całej Polski. Zwycięzców XVIII edycji rozgrywek poznaliśmy 2 maja
br. na PGE Narodowym. Na oczach tysięcy fanów
na trybunach i widzów, którzy oglądali transmisję na żywo w Polsacie Sport i Super Polsacie, na stadionie, na którym gole strzelali
m.in. Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik czy Cristiano Ronaldo,
decydujące mecze zagrały najlepsze ekipy w tych rozgrywkach.
Zmagania ośmiu fantastycznych ekip obserwowali m.in. Zbigniew
Boniek (prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej), Adam Nawałka
(selekcjoner reprezentacji Polski) oraz trenerzy młodzieżowych
reprezentacji Polski: Czesław Michniewicz, Jacek Magiera, Marcin
Dorna i Bartłomiej Zalewski.
Zbigniew Boniek po zakończeniu zawodów powiedział: – Dzieci
przede wszystkim muszą mieć przyjemność z grania w piłkę. Każ-

da chwila wolnego czasu spędzona na boisku, na grze, rywalizacji,
zabawie jest cenna. A do tego trofea i nawet wyróżnienia indywidualne, to dodatkowe bodźce, które wpływają na zawodnika, żeby
dalej pracować i być jak najlepszym w przyszłości. Dzięki naszym
sponsorom, dzięki Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej i wojewódzkim oddziałom Związku organizujemy największy turniej dla dzieci
w Europie. Wszystko dobrze funkcjonuje, dzieci mają z tego fantastyczną zabawę i jest to pewna droga początkowa dla nich. Jeżeli
mówimy o piłce zawodowej, z tej całej rzeszy dzieciaków kilku na
pewno trafi do poważnej piłki.
Wielki Finał z udziałem chłopców z SP 7 w Koszalinie był zarazem
ostatnim meczem XVIII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion
o Puchar Tymbarku”. Po zaciętym meczu pokonali oni ekipę Jedynki Krasnystaw 3:1. – To był na pewno dla nas najtrudniejszy mecz
w trakcie finałów w Warszawie. Przegrywaliśmy, ale udało nam się
podnieść – zauważa trener Piotr Stołowski, któremu udzielały się
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emocje związane z meczem na PGE Narodowym. – Po spotkaniu
dowiedziałem się, że podczas relacji w Polsacie Mateusz Borek
bardzo chwalił Mikołaja Tudruja z mojej drużyny, ale w ferworze
związanym z finałem praktycznie nie słyszałem jego komentarza
– wspomina.
Podczas Wielkiego Finału wręczono również wyróżnienia indywidualne. Nagrodę dla najlepszego trenera z rąk prezesa Zbigniewa Bońka otrzymał Piotr Stołowski z zespołu SP 7 Koszalin. Nagrody indywidualne w kategorii U12: najlepszy bramkarz - Mateusz
Jaskuła (SP 7 Częstochowa), najlepszy zawodnik - Mikołaj Kędziera
(UKS Jedynka Krasnystaw), król strzelców - Mikołaj Tudruj (SP 7 Koszalin; strzelił 7 bramek).
Triumfatorzy XVIII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” w kategoriach wiekowych U-10 i U-12 już niebawem po raz kolejny będą mogli zjawić się na PGE Narodowym.
W ramach nagrody głównej młodzi piłkarze i piłkarki obejrzą z wysokości trybun ostatni mecz reprezentacji Polski przed wylotem na
mundial do Rosji – 12 czerwca, z Litwą – oraz spotkają się ze swoimi
idolami, czyli piłkarzami reprezentacji Polski.
Turniej Tymbarku był początkiem piłkarskiej przygody dla wielu obecnych reprezentantów Polski różnych kategorii wiekowych,
m.in. Arkadiusza Milika – ambasadora Turnieju, Piotra Zielińskiego,
Tomasza Kędziory, Bartosza Salamona, Marcina Kamińskiego, Bartosza Bereszyńskiego, Gracjana Horoszkiewicza, Igora Łasickiego,
Karola Żwira, Filipa Jagiełły oraz Pauliny Dudek.
Katarzyna Socha-Dąbrowska, dyrektor koszalińskiej Szkoły Podstawowej nr 7, podczas uroczystego spotkania z władzami mia-

sta, sponsorami i rodzicami mówiła: - Jestem dumna z naszych
uczniów i jednocześnie przekonana, że będą dalej pilnie trenować, nie zapominając o nauce. Nie byłoby tego sukcesu, gdyby
nie współpraca szkoły z klubem przy wsparciu władz miejskich.
Wspomniany przez panią dyrektor system szkolenia młodych
piłkarzy jest wynikiem podpisanego w 2005 roku porozumienia
Urzędu Miejskiego, w imieniu którego działał wiceprezydent Przemysław Krzyżanowski, z prezesami Bałtyku Koszalin Janem i Zenkiem Bednarkami o utworzeniu klas sportowych (od 4 klasy szkoły
podstawowej do matury). Do współpracy wytypowano SP nr 7,
Gimnazjum nr 6 oraz Zespół Szkół nr 1 („ekonom”). W 2014 roku
w miejsce Zespołu Szkół doszło Liceum nr VI.
Klasy sportowe Bałtyku Koszalin miały poszerzone zajęcia wychowania fizycznego o godziny treningowe z zakresu piłki nożnej. Zapewniona jest również odnowa biologiczna na basenie,
opieka fizjoterapeuty i trenera mentalnego. Funkcje szkolnych
wychowawców wspomagających pełnią trenerzy klubowi. Istnieje
pełna integracja zajęć szkolnych z działaniami klubu. Są plany, by
w najbliższym czasie została poprawiona infrastruktura na terenie
SP7 oraz zatrudnieni trener motoryczny, dietetyk oraz psycholog
sportowy.
Młodych sportowców mocno wspierają ich rodzice. Niedawno
zawiązali nawet Klub Biznesu, którego celem jest skupianie wokół drużyny życzliwych ludzi i sponsorów. O jego powstaniu tak
mówi Mariusz Wiewióra, przedsiębiorca, szef AP a jednocześnie
tato dwóch zawodników: - Pomysł zorganizowania Klubu Biznesu
zasugerowała mi Justyna Niewiadomy, menedżer w Grupie Goldenmark. Prywatnie żona mojego kolegi, z którym znamy się od
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dziecka. Justyna Niewiadomy aktywnie działa w środowiskach
biznesowych województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.
Ma doświadczenie w kierowaniu grupami networkingowymi, była
wiceprezesem w jednym z klubów biznesu, jest członkiem w kilku
innych.

Tuż przed meczem finałowym, chłopców wprowadzają
na boisko Jan Tomaszewski i Jacek Magiera

Pierwszym członkiem Klubu Biznesu AP Bałtyk Koszalin była
Grupa DBK, czyli największy w Polsce dostawca produktów i usług
w branży TSL. - Specjalne podziękowania muszę skierować dla dyrektora oddziału pana Arkadiusza Dobrowolskiego, prezesa zarządu pana Andrzeja Luniaka oraz człowieka bez którego nie było by
sukcesu tych młodych zawodników, czyli pana prezesa Ireneusza
Sobieskiego, również piłkarza, filantropa sportowego a prywatnie
przyjaciela Roberta Lewandowskiego.
Kolejni członkowie klubu to firmy: Minibrowal Kowal (Artur
Piątek), City Apartaments (Marcin Kokot), 4Tech (producent hal
namiotowych i stalowych), Dom Deweloper (koszaliński deweloper) oraz dwie koszalińskie firmy transportowo-spedycyjne: Bałtyk
-Trans-Spedition Paweł Sominka i Bałtyk-Transport Ewa Przychodzka-Wiewióra.
- Wymienione firmy, właściciele, prezesi to ludzie, na których
zawsze można liczyć w dziecięcym sporcie. To również główni
sponsorzy cyklicznej już imprezy Bałtyk-Transport Cup – podkreśla Mariusz Wiewióra. - Nadrzędnym celem Klubu Biznesu AP
Bałtyk Koszalin jest wspieranie klubu piłkarskiego naszych dzieci
i młodzieży. Wiadomo, że klub dziecięcej piłki nożnej nie może
być nośnikiem reklamy i porównywać się do sponsoringu pierwszoligowych drużyn. Dlatego też do współpracy w naszym Klubie
Biznesu przede wszystkich chcemy zaprosić przedsiębiorców, dla
których najważniejsze jest wsparcie młodych piłkarzy, a nie szukanie „trampoliny" do rozwoju własnego biznesu, bo tego nie możemy zagwarantować.
Już po miesiącu działania Klubu Biznesu wprowadzony został
w życie projekt „Grupa Gold”. Należący do niej najlepsi zawodnicy
(nazwiska podawane są przez trenerów raz na pół roku) zwolnieni
są ze składek członkowskich, korzystają nieodpłatnie z całodziennego wyżywienia w SP 7, otrzymują bezpłatnie odzież sportową
oraz buty, wyjeżdżają na obozy letnie, zimowe, turnieje nie ponosząc żadnych kosztów. Mariusz Wiewióra mówi: - Wszelkie koszty
wyjazdu na spotkania ligowe oraz turnieje, czyli transport, opłaty
wpisowe, wyżywienie wszystkich zawodników pokrywa ze swojego budżetu Akademia Piłkarska, nie pobieramy od rodziców żadnych opłat.
Jakie mogłyby być formy zaangażowania kolejnych członków
KB? - Mogą być one związane z działalnością tych firm w oparciu
o aktualne potrzeby klubu. Dajmy na to firma cateringowa zapewnia chłopcom posiłki regeneracyjne na treningi, firma transportowa zapewnia dojazdy na turnieje, a klinika medyczna rehabilitację… – wyjaśnia Mariusz Wiewióra. – A podstawową formą
wsparcia są choćby niewielkie ale systematyczne wpłaty na bieżące potrzeby klubu piłkarskiego.
Mariusz Wiewióra podsumowuje: - Moim marzeniem jako szefa Akademii Piłkarskiej jest to, abyśmy mieli nowych kadrowiczów
co rok. Aby to się mogło spełnić, musimy stworzyć ku temu odpowiednie warunki infrastrukturalne, logistyczne oraz finansowe,
szkolić kadrę trenerów. I przede wszystkim nie patrzeć na to, co
jest, ale patrzeć w przyszłość. To ostatnie właśnie zaczynamy realizować: Akademia wprowadza plan rozwoju na lata 2018-2020
z łącznym budżetem miliona złotych.
Autor: Andrzej Mielcarek
/ Foto: Anna Burzyńska, Magdalena Osmańska-Bogacz, archiwum Tymbark
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W czerwcu 2016 roku opublikowaliśmy to zdjęcie jako ilustrację do tekstu zatytułowanego „Rosną piłkarskie talenty”. Czterech z tych chłopców zdobyło właśnie Mistrzostwo
Polski U12, na dodatek jako rok młodsi od swoich kolegów. Gracze trenujący w AP Bałtyk są zauważani przez trenerów selekcjonerów młodzieżowych reprezentacji Polski.
Przed wejściem na stadion KPPN Bałtyk przy ulicy Andersa widnieje baner, na którym można zobaczyć dwóch wychowanków Akademii - Kacpra Kozłowskiego (obecnie Pogoń
Szczecin) oraz Adriana Bukowskiego (Zagłębie Lubin), którzy są podstawowymi graczami u Marcina Dorny, trenera reprezentacji narodowej w kategorii wiekowej U15.

Jan Bednarek, długoletni prezes KKPN Bałtyk obecnie wiceprezes PZPN
W drużynie Mistrza Polski U12 grali: Sebastian Chać
(2006), Tymon Bogacz (2006), Kamil Chwałowski (2006), Michał Wiewióra (2007), Michał Kondak (2006), Adrian Przyborek (2007), Daniel Burzyński (2006), Rafał Jakubowski (2007),
Miłosz Stępnik (2007), Mikołaj Tudruj (2006). Trenerem prowadzącym na Turnieju był Piotr Stołowski, kierownikiem
drużyny Waldemar Sołek. Klubowymi trenerami tej grupy
są panowie: Łukasz Korszański, Bartek Kuniczuk oraz Wiktor
Butrym.

Waldemar Sołek, człowiek legenda, trener najmłodszych graczy Bałtyku
Turniej „Z Podwórka na Stadion” odbywa się od 18 lat.
Są to oficjalne Mistrzostwa Polski U10 oraz U12 dziewcząt
i chłopców. W ostatniej edycji uczestniczyło w nich ponad
300 000 zawodniczek i zawodników z całej Polski. Jest to największy turniej dziecięcy w Europie. Aby zagrać na Stadionie
Narodowym nasi zawodnicy musieli wygrać eliminacje powiatowe, następnie finały wojewódzkie w Szczecinku. W samej Warszawie rozegrali trzy mecze w grupie oraz ćwierći półfinały. Nie stracili w Warszawie ani jednego punktu.
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Od lewej - Anna (córka), Piotr Flens, Aleksnadra Flens (małżonka), Bartosz (syn)

Firma to ludzie, zawsze
to podkreślam
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Piotr Flens, jedna z najstarszych prywatnych firm budowlanych w Koszalinie, weszła właśnie
w trzydziesty rok istnienia. Jej założyciel mówi: „Każda nasza budowa to osobny rozdział. Wszystkich nie dałoby się opisać w grubej
książce. Ale miejsce w niej zawsze byłoby dla ludzi, z którymi firmę tworzyłem, z którymi obecnie pracuję i którym jestem wdzięczny. Tak
jak ogromną wdzięczność mam dla najbliższych za pomoc i wsparcie”

p

iotr Flens należy do grona pionierów koszalińskiego prywatnego biznesu budowlanego. Jego
wpis do ewidencji działalności gospodarczej
nosi datę 1 maja 1989. Ciekawa data, jak na start
„kapitalistycznego” przedsięwzięcia.

Decyzja o pracy na własny rachunek nie była łatwa – wspomina
pan Piotr. Miał już wtedy za sobą 13 lat w Koszalińskim Kombinacie Budowlanym, w tym cztery lata spędzone w delegacji, na
budowie mieszkań dla pracowników powstającej wtedy Huty
Katowice: - Tam przeszedłem chrzest bojowy i ścieżkę awansu
od inżyniera stażysty po zastępcę naczelnego inżyniera, szefa
produkcji i kierownika dużej budowy. Nie byłem nigdy w wojsku,
bo zdrowie nie pozwoliło, ale praca w delegacji to również taka
„męska przygoda”, szkoła życia. Miałem tam spędzić 3 miesiące,
a wyszły 4 lata. Kiedy byłem już kierownikiem, nade mną w hierarchii był tylko dyrektor budowy. Wszystko trzeba było samemu
załatwia. Było to przygotowanie do samodzielnego działania, do
podejmowania decyzji. Wtedy nie miałem jeszcze w ogóle pomysłów na prywatną działalność.

Ale przyszedł rok 1989. Minister Mieczysław Wilczek ogłosił trochę wcześniej, że „co nie jest zakazane, to dozwolone”. Do tego
rosnące potrzeby rodziny, kłopoty zdrowotne bliskich. I koledzy,
którzy szli na swoje i namawiali, żeby spróbować pracy na własny
rachunek. – Wahałem się – mówi Piotr Flens. - Ja co prawda mam
w rodzinnej historii tradycję firm prywatnych, ale naprawdę wtedy
mocno się zastanawiałem, czy to ma sens. Gen przedsiębiorczości jednak we mnie krążył. Mój dziadek był ostatnim burmistrzem
w Bninie pod Poznaniem, ale zanim nim został, prowadził hotel.
Drugi dziadek robił meble i to nie byle jakie, bo artystyczne, pokazywane na Targach Poznańskich. Zostawić bezpieczny etat i pójść
na swoje? To nie była łatwa decyzja.
Pierwsza robota Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego
Piotr Flens to zlecenie… na wybudowanie dwóch garaży. Zaczęło
się poszukiwanie pierwszych ludzi do pracy. Wcale nie było o nich
łatwo. – Przede wszystkim próbowałem znaleźć kogoś, kto byłby
u mnie brygadzistą. No i znalazłem. Jak się okazało, człowiek ten
nie umiał w ogóle czytać dokumentacji. Wracam z Poznania, ze
szpitala od żony, zajeżdżam na budowę, patrzę - pomurowali coś.
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Ale zaraz, przecież miało być na dwie i pół cegły a oni zrobili na
półtorej! Własnymi rękoma potem to rozbierałem – wspomina
pan Piotr.
Pierwsza większa budowa pojawiła się już w ramach korporacji
ARBET: roboty wykończeniowe, tynki, podłoża, elewacje, stolarka
w hotelu Arka (obecnie Gromada). - To były takie czasy, że dużo
się działo w krótkim czasie i wszystko po raz pierwszy. No i wszystko opierało się na zaufaniu. Tworzyliśmy grupę ludzi, którzy się
znali, bo w większości wywodziliśmy się z Kombinatu – podkreśla prezes Flens. - To naprawdę były czasy pionierskie. Dopiero
tworzyły się przepisy, reguły. Działaliśmy metodą prób i błędów.
I z ogromnym ryzykiem finansowym, bo inflacja w najgorszym
okresie wynosiła 60 procent w skali miesiąca.
Ale stopniowo prac przybywało. Niektóre – jak mawia Piotr
Flens - to była „bliska zagranica”, czyli zlecenia w innych polskich
miastach. Była również „daleka zagranica”, czyli na przykład budowy w Berlinie. Spore prace, za które niemiecki zleceniodawca
nie zapłacił. – Latami dochodziłem tych należności i nigdy ich
nie dostałem. Stereotyp stawia Niemców za wzór solidności,
a tymczasem różnie bywa. Za to kiedy budowałem w Moskwie,
między innymi bank i prywatne rezydencje, zleceniodawcy
wszelkie należności płacili w terminie i bardzo rzetelnie. I znów
stereotyp nie zadziałał, bo Wschód kojarzy się nam z czymś innym niż solidność.
Jak podkreśla prezes Piotr Flens, moskiewskiego zlecenia nie
udałoby się wykonać bez Krzysztofa Wasilewskiego – kosztorysanta, który ukończył studia w Kijowie i znał perfekcyjnie język rosyjski
i zaopatrzeniowca pana Marka Łukaszczyka. – Wszystko, co było
potrzebne do budowy, szło z Koszalina ciężarówkami, jedynie
sauny kupowaliśmy na miejscu. W przeciwieństwie do wielu kolegów mam bardzo miłe i barwne wspomnienia z tego okresu. Nasi
kontrahenci okazali się rzetelni. Jednocześnie sprawdzili się moi
współpracownicy, którzy pracowali z oddaniem i z poczuciem odpowiedzialności. Zawsze to ceniłem.

Później przyszły m.in. siedziby sądów w Szczecinku i Człuchowie, ZUS-u w Białogardzie i Świdwinie, szpitale białogardzki i koszaliński. „Po drodze” biurowce w Warszawie i Szczecinie, kasyno
w Elblągu. - Robiliśmy wtedy rzeczy jednostkowe, niepowtarzalne,
trudne w wykonaniu, ale ciekawe i materiałowo wymagające. Na
przykład siedziba Warty w Szczecinie była ogromnym wyzwaniem. To był stary budynek, który trzeba było wyremontować i zrobić w nowoczesnym wystroju. Później został on zgłoszony do konkursu organizowanego przez konserwatora zabytków. Dostaliśmy
za niego nagrodę. Na finał projektanci wydali książkę na temat
realizacji tego projektu. Co tu dużo mówić, satysfakcja była duża.
Ze wspomnianym szczecińskim zleceniem wiąże się ciekawa
historia. – Wcześniej wykonaliśmy koszalińską siedzibę Warty
przy ulicy Zwycięstwa, obecnie siedzibę Prokuratury Rejonowej.
Na otwarcie przyjechał prezes Agenor Gawrzyał, prawa ręka
Jana Kulczyka. Ja średnio byłem zadowolony z tej budowy. Ale
on popatrzył, popatrzył, spodobało mu się i zaproponował nam
żebyśmy wystartowali do Szczecina. Przetarg wygraliśmy, ale po
interwencji prezydenta Szczecina zlecenie dostała firma miejscowa. Była ponoć najtańsza. Ja nie byłem najtańszy, ale i nie byłem
też najdroższy. Ale ostatecznie to i tak my wykonaliśmy to zlecenie. Po pół roku inwestorzy zadzwonili do mnie, bo wybrana firma
sobie nie poradziła.
Boje przetargowe to stały element w życiu firmy budowlanej.
Ustawa o zamówieniach publicznych spowodowała, że rozstrzygającym kryterium stała się cena. To niszczyło rynek, bo wygrywały
oferty na papierze najtańsze, a w rzeczywistości zawierające wiele
błędów, które zniekształcały obraz sytuacji. – Jeśli kilku firmom wychodzi, że jakiś budynek musi kosztować między 80 a 90 milionów
złotych, a jednej, że 60 milionów, to gołym okiem widać, że coś jest
nie tak. Jednak logika kryterium najniższej ceny kazała udzielać
zlecenia temu najtańszemu oferentowi – mówi prezes Piotr Flens.
– A później, w trakcie realizacji wychodziło, że jest to jednak niewykonalne. Zaczynały się problemy i inwestora, i wykonawcy. Tym
sposobem wiele firm wypadło z rynku, ale i rynek ucierpiał.

Kamienica Marii Ludwiki
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Redakcja Głosu Koszalińskiego
Stałą bolączką w branży jest nieuczciwa konkurencja, czyli
głownie wykonawcy działający w szarej strefie. Przedsiębiorstwo
zatrudniające ludzi na etaty, płacące wszelkie podatki i obowiązkowe składki jest na straconej pozycji w konkurencji z kimś, kto
płaci „pod stołem”. Ma po prostu z definicji wyższe koszty. – Jestem przedsiębiorcą publicznie aktywnym. W związku z tym kiedy
tylko mogłem, tak jak i inni koledzy, apelowałem do polityków,
żeby zadbali o zachowanie zasad uczciwej konkurencji. Zazwyczaj
przyznawali mi w takich rozmowach rację, ale nic się nie zmieniało
i wciąż się nie zmienia. To mocno irytujące, bo rodzi się poczucie
bezsilności – mówi przedsiębiorca.
Obecnie poważnym zagrożeniem dla lokalnych wykonawców
jest konkurencja wielkich firm budowlanych, z ogromnym kapitałem, najczęściej zagranicznym, które sięgają od długiego czasu po – drobne wobec ich skali - zlecenia na rynkach lokalnych.
Wygrywają przetargi, a później często wynajmują firmy miejscowe
jako podwykonawców. Dobrze, jeśli się z nimi rzetelnie rozliczają.
Gorzej, gdy przeciągają płatności albo po prostu nie płacą w myśl
zasady „duży może więcej”. To również zniszczyło niejednego małego przedsiębiorcę budowlanego.
Mimo tych ciężkich bojów PBO Piotr Flens ma na koncie w samy
centrum Koszalina szereg ciekawych realizacji: siedziby Radia
Koszalin i dzisiejszego „Głosu Koszalińskiego”, banku PKO BP, Kamienicę Marii Ludwiki przy murach miejskich. – Dużo satysfakcji
przyniósł nam budynek banku. Piękny, wymagający projekt. Wyzwaniem była na przykład elewacja z klinkieru. Przez budowę przewinęło się chyba ze 40 osób – tylko przez tę elewację. Każdy musiał
najpierw pokazać, że umie klinkier układać. Ostatecznie stało się
tak, że o powodzeniu przesądził jeden człowiek, prawdziwy mistrz.
On nauczył moich ludzi pracy z klinkierem i do tego stopnia się
u niego wyszkolili, że później do Niemiec jeździli układać klinkier...
To niby drobiazg, ale niezwykle istotny dla końcowego efektu. To
jest porządnie zrobione, nie ma żadnych wykwitów, nacieków.
Część klinkieru w elewacji banku jest zawieszona na specjalnych
kotwach. Teoretycznie nie ma się to czego trzymać, a się trzyma.
Nie ma teraz takich budów, szukamy ich i czekamy na nie.

Z kolei wspomniana Kamienica Marii Ludwiki to inwestycja
własna PBO Piotr Flens, który wszedł w tym przypadku ponownie
w rolę dewelopera (wcześniej zdarzyło mu się budować domki
i mieszkania na sprzedaż). Bardzo efektowny budynek, doskonale
wkomponowany w otoczenie, mieszkania o charakterze apartamentowym. Jak zawsze – solidna robota i ciekawy projekt.
- Co budowa to jakaś historia, jakiś kierownik, jakiś kosztorysant – mówi Piotr Flens. – Pracowało i pracuje nadal w mojej firmie
bardzo wielu fantastycznych ludzi. Miałem zawsze szczęście do
stażystów, a było ich kilkunastu. Ze wszystkich byłem zadowolony, bo jak ktoś przychodził na staż, pracował pół roku albo rok za
700 zł miesięcznie, to on się chciał rzeczywiście czegoś nauczyć.
Z pełnym przekonaniem po stażu ich zatrudniałem. Wielu później
rozpoczęło pracę na własny rachunek. U szczytu rozwoju mieliśmy
zatrudnionych nawet po 150 osób. Wszystkich nie jestem w stanie
tu wymienić. Jeśli chodzi o pracowników na budowach to mam
takie dwie brygady, które ze mną pracują tyle co istnieje firma.
Wspominam tutaj panów Kiśla i pana Drzewieckiego. Z obecnego zespołu pracującego w biurze na pewno na szczególne
podziękowanie zasługuje dawny zaopatrzeniowiec, obecnie zajmujący się głównie sprzętem, transportem i serwisem usterkowym pan Marek Łukaszczyk. To są również najlepsi kosztorysanci:
pan Ryszard Wakulak i pan Krzysztof Wasilewski. Tych starszych
stażem wielu się wykruszyło, poszło na emeryturę. Z kierowników
jest ze mną nadal pan Andrzej Rajca, który koordynował większe
budowy i który pracuje u mnie od momentu ukończenia studiów.
W firmie poznał żonę, która też u mnie pracowała.
Jak podkreśla prezes Flens, lista współpracowników wobec
których odczuwa dług wdzięczności jest długa i nie sposób wymienić wszystkich osób, które mają na niej miejsce. – Ogromnym wsparciem dla mnie jest pani Anna Matysiak, główna księgowa -,,Minister Finansów”. Wcielona uczciwość, solidność,
dokładność. Podobnie jak pani Aleksandra Śmielińska, księgowa
- zawsze uśmiechnięta Obie panie to perfekcjonistki zajmują się
księgowością i płacami. Ich zasługą jest to, że co miesiąc robimy
inwentaryzację i inne rzeczy, których wymaga Urząd Skarbowy raz
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na kwartał lub rzadziej. Dzięki temu wiem, na czym w danej chwili
stoję i jak wyglądają stany kont, długi, należności.
Kiedy prezes mówi o pani Elżbiecie Chabowskiej, która jest
jego asystentką, od razu podkreśla że są do siebie charakterologicznie podobni: - Pani Ela to tak jak ja zodiakalny Lew. Od razu
widać, kiedy nie ma humoru i ona widzi, kiedy ja nie mam humoru. Takie porozumienie bez słów. Pani Ela zajmuje się kadrami
i wieloma innymi rzeczami, które są firmie niezbędne.
Z kolei dyrektora Radosława Radiuna, który w firmie pracuje
siedem lat, pan Piotr nazywa swoją prawą ręką: - Szybko się wielu
rzeczy nauczył. Ja dzięki niemu zajmuję w tej chwili strategicznymi
rzeczami. Spotykamy się codziennie, ustalamy podstawowe rzeczy, a resztę załatwia on sam.
Kiedy rozmawiamy o ludziach, którzy są szczególnie ważni dla
firmy, Piotr Flens podkreśla pomoc swoich najbliższych. Począwszy od małżonki, pani Aleksandry, która mimo emerytury wciąż
przychodzi i w wielu rzeczach pomaga. Tak jak córka, Anna, która
co prawda nie ma przygotowania technicznego, bo ukończyła turystykę, ale ma praktyczną i bardzo cenną wiedzę z zakresu wykorzystania techniki komputerowej w przedsiębiorstwie.

Syn, Bartosz, również jest głęboko zaangażowany w życie firmy.
Na co dzień współpracuje dyrektorem Radiunem: - Uczy się od
niego negocjować i rozliczać umowy. Niezależnie od tego działa
w drugiej firmie – spółce i tam może już samodzielnie podejmować decyzje. Nabiera pewności siebie w zarządzaniu – podkreśla
pan Piotr. – Jest z wykształcenia ekonomistą. Musi się więc stopniowo wgryźć w swoistości branży budowlanej zanim stanie się
całkowicie niezależny i samodzielny.
Prezes Flens kwituje: - Zawsze podkreślam, że firma to ludzie.
To od nich wszystko zależy. Dlatego bez tych wszystkich, których
wymieniłem oraz bez pani Grażyny Ziółkowskiej, Andrzeja Milewskiego, Ireneusza Szeligi, Ryszarda Polańskiego i pracującego
jeszcze do niedawna a obecnie będącego na emeryturze mojego
szwagra Józefa Pieniawskiego wszystko wyglądałoby inaczej. Zawsze mogę na nich liczyć, na ich wiedzę, zaangażowanie i wsparcie. Wielu osób, jak wspomniałem, brak na tej liście, bo już nie pracują u mnie jednak jestem wszystkim bardzo wdzięczny. I chcę to
przy okazji tego trzydziestolecia wyraźnie podkreślić. Chciałbym,
żebyśmy jeszcze wspólnie niejedną rzecz pobudowali. I wierzę, że
ta się stanie. DZIĘKUJĘ wszystkim za już i proszę o jeszcze. Ostatecznie świętować mamy dopiero za rok, to jest 1 maja 2019 roku.
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Agnieszka Orsa
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Zespół pracowników biura firmy

Radosław Radiun
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RODO last minute
W życie weszło właśnie unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Za niedostosowanie się do jego wymogów
grożą wysokie kary. Co zrobić, kiedy w naszej firmie dane osobowe nie są jeszcze właściwie chronione?

w

prawdzie unijne rozporządzenie w sprawie
ochrony danych osobowych UE 2016/679
zostało uchwalone przez Parlament Europejski i przyjęte przez Radę Unii Europejskiej
w kwietniu 2016 r., to w Polsce głośno o nim
zrobiło się dopiero kilka miesięcy temu. Nowe unijne przepisy nakładają na przedsiębiorców i podmioty administracji publicznej
szereg obowiązków związanych z zapewnieniem odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa danych osobowych. Ewentualne braki
oraz nieprawidłowości w tym zakresie mogą skutkować dotkliwą
karą finansową. W skrajnych przypadkach jej wysokość to nawet
do 20 milionów euro lub 4 procent rocznych światowych obrotów
przedsiębiorstwa.

Jeżeli nie wdrożyli Państwo jeszcze RODO w swojej firmie, to
podpowiadamy, jak zrobić to szybko i skutecznie.
W gąszczu przepisów
W naszym kraju od 20 lat obowiązuje Ustawa o ochronie danych osobowych, która miała zabezpieczać dane osobowe.
- W praktyce jednak jej zapisy były nie tylko nieegzekwowane,
ale też często - w dobie Internetu i mediów społecznościowych –
po prostu archaiczne. Po wprowadzeniu RODO sytuacja ma się
poprawić. Mimo długiego okresu swoistego vacatio legis, zdecydowana większość przedsiębiorców jeszcze unijnych przepisów
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nie wdrożyła - mówi prawnik Wojciech Sędłak, współwłaściciel firmy consultingowej WSKG. - Uzupełnieniem RODO ma być nowa
polska ustawa o ochronie danych osobowych. Została uchwalona
już przez parlament, a 11 maja 2018 r. została przekazana prezydentowi. Nie wiadomo jednak, kiedy prezydent ją podpisze i czy
nie będzie miał do niej uwag - dodaje.
Co więcej, nowa ustawa o ochronie danych osobowych będzie
dostosowywała polskie przepisy do RODO – od gospodarki po
opiekę zdrowotną.
- Niektórzy eksperci prawa szacują, że zmiany mogą dotyczyć
nawet 300 ustaw. To zwykle niewielkie korekty, ale modyfikacja
jest konieczna. Jesteśmy więc w chwilowej sytuacji, gdy unijne
prawo jest w pewnym konflikcie z prawem polskim. Będzie to rodzić niedookreśloną sytuację, w której przedsiębiorcom będzie
trudno poruszać się bez fachowej pomocy - podkreśla Krzysztof
Grudziel, specjalista ds. IT, współwłaściciel firmy WSKG.
Czy muszę wprowadzać RODO?
To pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców. Odpowiedź
jest jedna - tak, i to niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.
Czym więc jest RODO?
- W pewnym uproszczeniu, RODO to ochrona i minimalizacja
danych. Ochrona polega tu na właściwym przetwarzaniu, w tym
przechowywaniu danych, tak by nie doszło do ich wycieku. Minimalizacja to natomiast obowiązek pozyskiwania i wykorzystywania tylko takiej ilości danych, która jest niezbędna do przeprowadzenia danej czynności. Przykładowo, jeżeli szukamy pracownika
to nie możemy żądać od niego danych namiarowych, a jedynie
oczekiwać informacji koniecznych do przeprowadzenia rekrutacji
– wyjaśnia Wojciech Sędłak.
Niestety, w rodzimym biznesie kultura pracy z danymi pozostawia jeszcze sporo do życzenia. Nie jesteśmy w tym osamotnieni.
Według raportu IBM X-Force 2017, w 2016 roku z firmowych baz
danych na całym świecie wyciekły aż 4 miliardy rekordów. To pięć
razy więcej niż rok wcześniej.
- Nasi klienci słyszeli o RODO, ale często nie myślą o profesjonalnym zadbaniu o ochronę danych osobowych. Wprawdzie
część firm przestrzegała w mniejszym lub większym zakresie starej
ustawy, ale większość zwróciła na ten temat uwagę dopiero, gdy
w mediach zrobiło się głośno o RODO. Wówczas zaczęła budować się ich świadomość, że jest to ważny aspekt działalności firmy
- mówi Krzysztof Grudziel.
Właściciele WSKG jako przykład podają biurko w sekretariacie
lub w gabinecie lekarskim. Gdy pracownik od niego odejdzie, to
ktoś postronny może mieć wgląd do danych zawartych w pozostawionych dokumentach, a nawet je powielić. Problem może wydawać się błahy, ale w praktyce może to doprowadzić do wycieku
danych, który – według RODO – może być zagrożony wysoką karą
finansową. Wpływa też na osłabienie wizerunku przedsiębiorcy.
Dlatego eksperci WSKG opracowują dla każdej firmy indywidualny zestaw dokumentów, zawierających procedury dotyczące
ochrony danych na każdym etapie pracy. We wspomnianym przykładzie jest to tzw. polityka czystego biurka.
- Mamy świadomość, że wdrożenie RODO to często skomplikowany proces, na który przedsiębiorca nie ma czasu. Dlatego
przeprowadzamy go kompleksowo, w czterech etapach. Pierwszym jest audyt. Rozpoznajemy wówczas kiedy i jak klient przetwarza dane osobowe. Na podstawie zebranych w ten sposób
informacji, przygotowujemy szereg procedur prawnych w for-

mie dokumentów. Dodatkowo, sporządzamy też listę inwestycji,
które należy poczynić, jeżeli jest taka konieczność, np. zakup odpowiednio zabezpieczonego systemu informatycznego do obsługi baz danych. Trzecim etapem jest szkolenie dla pracowników, aby wiedzieli, jak poruszać się w nowych realiach. Ostatnim
etapem wdrażania RODO jest opieka prawna - opisuje Krzysztof
Grudziel.
- Opieka prawna jest niezbędna biorąc pod uwagę wspominane już planowane zmiany w polskim prawie. Dokumenty przygotowane teraz pod kątem RODO w dość bliskiej perspektywie
czasowej prawdopodobnie trzeba będzie zaktualizować w oparciu o nowe przepisy w polskim prawodawstwie – dodaje Wojciech
Sędłak.
Ile to kosztuje i co się stanie jeżeli RODO
nie zostanie wdrożone?
Koszt dostosowania procedur w przedsiębiorstwie do nowych
przepisów nie zawsze jest zależny od wielkości przedsiębiorstwa.
- Decydująca jest ilość i rodzaj danych osobowych przetwarzanych w przedsiębiorstwie, a co za tym idzie liczba procedur, które
trzeba opracować i wdrożyć – mówi Krzysztof Grudziel.
W przypadku małej firmy wdrożenie RODO nie jest wcale
kosztowne. Dodatkowym kosztem może być jednak powołanie
inspektora danych osobowych. Odpowiada on za nadzór nad
przestrzeganiem prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
Jego obowiązkiem jest też zgłaszanie wycieku danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 250 pracowników lub tych, które
przetwarzają dane osobowe na dużą skalę jego powołanie jest
obowiązkowe. W pozostałych – fakultatywne.
- Prawo nie określa, co oznacza „duża skala” przetwarzania danych. Mały sklepik, który sprzedaje bardzo dużo towaru na Allegro, może przecież przetwarzać bardzo dużo danych osobowych,
a na przykład znacznie większy zakład produkcyjny, który ma jednego dużego klienta, może pracować na dużo mniejszej ilości danych - mówi Wojciech Sędłak.
- Najlepiej, by inspektorem danych osobowych była osoba pracująca w firmie. Najczęściej tę funkcję pełni informatyk, kadrowa
lub księgowa – dodaje Krzysztof Grudziel.
Co się stanie, jeżeli firma nie wdroży RODO? Początkowo
i teoretycznie nic. Jeżeli jednak kontrola przeprowadzona przez
inspektorów GIODO wykaże nieprawidłowości lub dojdzie do
wycieku danych, to kary mogą być naprawdę dotkliwe – do 20
mln euro lub 4 proc. rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa.

Zasięgnij porady ekspertów
Kompleksowej pomocy w zakresie RODO udzielają specjaliści WSKG – prawnik Wojciech Sędłak, specjalizujący się
w aspektach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych oraz Krzysztof Grudziel informatyk, administrator
i specjalista ds. bezpieczeństwa danych. Połączenie ich wiedzy i doświadczenia zaowocowało stworzeniem najbardziej
kompleksowej usługi wdrożeń procedur ochrony danych
osobowych w oparciu RODO.
Więcej informacji o RODO oraz dane kontaktowe do specjalistów WSKG dostępne są na stronie www.wskg.pl.
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Paulina Leszczyńska – cetryfikowana wedding planner, założycielka Agencji Ślubnej Wymarzone Wesele oraz Wymarzone Wesela Dekoracje, współorganizatorka Środkowopomorskich Targów Ślubnych w Koszalinie, organizatorka imprezy SWAP Sukienek Ślubnych.
Zakochana w ślubnych ceremoniach, chce pokazać koszalinianom, kim jest „pani od ślubów”. Ekspert w branży ślubnej, kreatorka pięknych przyjęć, trendsetterka, estetka i miłośniczka dobrego stylu. Uśmiechnięta, pełna pozytywnej energii. Prywatnie szczęśliwa żona
Tomasza i mama dwuletniego Michałka.
Kiedy byłam dzieckiem, chciałam zostać...
… panią domu, zawsze powtarzałam, że będę jak moja babcia –
będę gotować obiady dla męża, opiekować się dziećmi cały dzień
i sprzątać, jednak w liceum miałam już inne plany :)
W szkole...
… zawsze miałam świadectwo z paskiem, dopóki nie zdałam do
I LO im. Stanisława Dubois – tutaj już nie było tak łatwo.
Moja pierwsza praca...
… to praca sezonowa na straganie w Mielnie.
Pierwsze zarobione pieniądze...
… każdą zarobioną złotówkę wydawałam na ciuchy i buty – byłam
zakupoholiczką, na szczęście poznałam męża i późniejsze zakupy
były już bardziej przemyślane.
Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… nie należy się poddawać. Musisz być profesjonalny, w tym co
robisz - inni to z pewnością docenią. Przede wszystkim należy otaczać się ludźmi z pozytywną energią, którzy będą nas wspierać
- wtedy na pewno będzie łatwiej odnieść sukces.
Dobry szef...
… to taki, który szanuje pracę swoich pracowników, wyrozumiały
z poczuciem humoru.
U współpracowników cenię...
… zaangażowanie w dążeniu do wspólnego celu, profesjonalizm,
kreatywność, a przede wszystkim uczciwość.
Nie zatrudniłabym…
… pesymisty oraz osoby bez prawa jazdy (chyba, że ma szofera).
Prywatnie jestem...
… dziewczyną z sąsiedztwa, żoną transportowca i mamą dwuletniego Michałka. Realistką, a zarazem marzycielką, która buja w obłokach.
Dzień zaczynam...
… od zaprowadzenia synka do żłobka – później się tylko zastanawiam, czy zdążę na spotkanie i wciągam się w wir planowania
ślubów.
Rodzina...
… jest najważniejsza, a jej wsparcie jest bardzo budujące.
Zawsze znajdę czas...
… dla rodziny i dla Facebooka.
Moim marzeniem jest...
…zorganizować ślub na wyspie.

Kiedy nie pracuję...
… spędzam czas z rodziną, spotykam się z przyjaciółmi, gotuję
i oglądam ulubione seriale.
Moje hobby to...
… zwiedzanie – lubię podróżować i odkrywać nowe miejsca, które
często są inspiracją na kolejne śluby klientów.
Sport jest dla mnie...
… rozrywką, w której rzadko uczestniczę.
Dewiza, którą chcę przekazać innym...
… „Wybierz pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani jednego
dnia więcej w twoim życiu.“

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
i Usług Inwestycyjnych Piotr Flens
Firma z 30-letnim doświadczeniem na rynku
budowlanym oferuje swoje usługi deweloperom
oraz inwestorom innych branż działającym na Pomorzu.

Nasze najważniejsze atuty:
• Mobilność
• Wolne moce przerobowe
• Kompetentny i doświadczony zespół inżynierski
• Własne, sprawdzone ekipy wykonawcze
• Zaplecze techniczne pozwalające podejmować
zadania o wartości do 30 mln zł
• Kontakty kooperacyjne z rzetelnymi
podwykonawcami branżowymi

Zapraszamy do kontaktu.

Z największą przyjemnością zaprezentujemy Państwu
nasz obecny potencjał i możliwości współpracy.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Inwestycyjnych Piotr Flens
ul. Gnieźnieńska 74, 75-736 Koszalin
tel. 94 347 47 14

pbo@flens.pl

www: www.flens.pl

Byliśmy wykonawcami budów o zróżnicowanym charakterze i skali.
Budujemy głównie na Pomorzu, ale wykonywaliśmy również zlecenia
w Warszawie, Moskwie i Berlinie. Mamy na koncie m.in. realizacje
obiektów mieszkaniowych, szpitalnych, biurowych, bankowych
i specjalistycznych. Można je obejrzeć na naszej stronie internetowej.
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Wernisaż wystawy
prac Zdzisława
Beksińskiego
„Zdzisław Beksiński. Od fotografii do fotomontażu" taki tytuł nosi wystawa otwarta 17 maja br. w Bałtyckiej Galerii Sztuki
(Centrum Kultury 105). Artysta na początku
aktywności twórczej zajmował się intensywnie fotografią i to od niej zaczęła się
w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku
jego droga artystyczna. Jeszcze wcześniej
była architektura, którą w latach 19471952 studiował na Wydziale Architektury
Politechniki Krakowskiej, a potem uprawiał
zawodowo. To wówczas zainteresował się
fotografią artystyczną, fotogramami i fotomontażem. Wystawę można oglądać do
10 czerwca. Wstęp jest wolny.
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Lista dystrybucji

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
RESTAURACJE, BARY, KAWIARNIE
- Bar Przerwa – Arcy Catering,
ul. Powstańców Wielkopolskich 8
- Bar Vittorio, Pasaż Milenium, ul. 1 Maja 22/4
- Bez cukru Kawiarnia, ul. Zwycięstwa 109
- 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
- City Box, Rynek Staromiejski 14
- Club 2CV Restauracja, ul. Piastowska 1
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 152
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 26a
- Cukiernia Poznańska, Pasaż Milenium,
ul. Krzywoustego 2
- Cukiernia Poznańska, ul. Połtawska 2
- Gospoda Jamneńska, ul. Młyńska 37
- Gościniec Zamkowy,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23, Darłowo
- Il Buon Cafe, Pasaż Milenium, ul. Domina 3/6
- Kawiarnia Kawa z Duszą,
ul. Dzieci Wrzesińskich 9/2
- Kawiarnia Pauza, ul. Kaszubska 6A/2
- Kawiarnia SO! COFFEE, CH Atrium,
ul. Paderewskiego 1
- Kawiarnia Widokówka,ul. Sikorskiego 3, Kołobrzeg
- Kukuryku Lunch Bar, Plac Gwiaździsty 5/1
- Lodziarnia Furore! CH Atrium, ul. Paderewskiego 1
- Maredo Restauracja, ul. Zwycięstwa 45
- Między kartkami, ul. Zwycięstwa 90-92
- Park Caffe, ul. Asnyka 11
- 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 „Pod Winogronami”,
ul. Towarowa 16, Kołobrzeg
- Restauracja Studnia, ul. Mickiewicza 6
- Restauracja Viva Italia, ul. Skłodowskiej - Curie 1-3
- Sushi Moon, Pasaż Milenium, ul. Domina 9/4
- Sushi77, CH Atrium, ul. Paderewskiego 1
- Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
- Toscana Pizzeria & Ristorante,
Pasaż Milenium, ul. Domina 5
KOSMETYKA, KOSMETOLOGIA, FITNESS
- Amadeus Fitness Klub,
ul. H. Modrzejewskiej 40
- Park Wodny Koszalin, ul. Rolna 14
- Aquarius Beauty, ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
- 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
- Dermalogica Instytut Kosmetologii
i Medycyny Estetycznej, C.H.Jowisz I piętro,
ul. Zwycięstwa 40
- Centrum Rekreacji Forma, ul. Rolna 14
- Instytut Pięknego Ciała,
ul. H. Modrzejewskiej 13
- Klinika Medycyny Estetycznej
i Dermatologii dermaArt, ul. Św. Wojciecha 16
- Pod Arkadami Salon Kosmetyczny,
ul. Księżnej Anastazji 8
- Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne
Remedica, ul. Śniadeckich 4
- Salon Fryzjerski Aneta, ul. Bogusława II 3A
- Salon Fryzjerski „Dorota”, ul. Piłsudskiego 18
- Salon Fryzjerski Piotr Pająk, ul. Harcerska 9 D

- Salon Urody Jasminum, ul.Fałata 11F
- Squash Koszalin - Adria, ul. Grunwaldzka 8-10
- Strefa 3L, ul. Jana Matejki 1
- Studio BEA, ul. Lelewela 9
- Studio Figura, ul. Jaśminowa 16
- Studio Kosmetologii Agata Zejfer, ul. Piłsudskiego 4
- Studio Urody Avangarda, ul. Zwycięstwa 173
- Studio Urody Brand, CH Atrium, 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 Atrium, ul. Paderewskiego 1
GABINETY LEKARSKIE
- Adent Ortodoncja i Stomatologia,
ul. 4-go marca 23G
- Artmed Chrostowscy - Gabinety stomatologii,
medycyny estetycznej i urologii,
ul. Piłsudskiego 74
- Cliniq - Klinika Pięknej Skóry, ul. Spółdzielcza 7
- Gabinet Stomatologiczny Bogurscy,
ul. Boczna 11/5
- Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny
Estetycznej dr Andrzej Krajewski,
ul. Fredry 15 A, Kołobrzeg
- Medicor Centrum Medyczne, Pracownia
Badań Prenatalnych, ul. Nowowiejskiego 7
- Millennium-Dental Prywatna Praktyka
Stomatologiczna Magdalena i Sebastian
Lenkiewicz, ul. Jantarowa 25A
- Optyk Lewińscy, ul. Połtawska 2/2
- Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
- Optyka Łużycka, ul. Łużycka 30
- Praktyka Stomatologiczna Paweł Iwanek,
ul. Jaworowa 17
- Pro Beauty Klinika Chirurgii i Medycyny Estetycznej,
ul. Głowackiego 7 (Uromed)
- Prywatna Lecznica Chirurgiczna PRAXIS,
Al. Armii Krajowej 7
- PulsMed Przychodnia Specjalistyczna,
ul. Stoczniowców 11-13
- Sanatus Gabinety Specjalistyczne, ul. Żwirowa 10
- Sanatus, Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
ul. Wenedów 1
- Socha Optics Optyk i Okulista, ul. Wyspiańskiego 17
- Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna
Aneta i Krzysztof Kałużyńscy, ul. Zientarskiego 5/58
- Stan-Med Klinika, ul. Staszica 8a
- Stomatologia estetyczna Snoch & Kucharczyk,
ul. Bajkowa 30
HOTELE, APARTAMENTY
- Baltic Korona, ul. Północna 27, Darłówko
- Baltic Star Apartment House,
ul. Pogodna 6, Mielno
- Baltin Hotel & SPA, ul. Akacjowa 31A, Mielenko
- Blue Marine Mielno, ul. Gen. Maczka 32, Mielno
- Bog-Mar Apartamenty SPA, ul. Fredry 9, Kołobrzeg
- Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
- Dune Resort Apartamenty, ul. Pionierów 18, Mielno
- Hotel Apollo, ul. Kąpielowa 11, Darłowo
- Hotel Aquarius SPA,ul. Kasprowicza 24, Kołobrzeg
- 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
- Marine Hotel & Ultra Marine,
ul. Sułkowskiego 9, Kołobrzeg
- Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
- Polonez w Rymaniu, ul. Koszalińska 13, Rymań
- Pro-Vita Wellness Hotel,
ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
- Royal Park Hotel & Spa, ul. Wakacyjna 6, Mielno
SKLEPY
- Antracyt, ul. Młyńska 54A
- A-tom Webski sklep, ul. Drzymały 15, Koszalin
- BLU Salon Łazienek, ul. Morska 33a
- Bokaro Salon Łazienek, ul. Brzozowa 1
- Bokaro Salon Łazienek, ul. Gnieźnieńska 11
- Butik u Anny, ul. 1 Maja 44 (vis-a-vis LO Dubois)
- Ceramika Salon łazienek i studio mebli
kuchennych, ul. Batalionów Chłopskich 77
- Cuksik Koszalińska Manufaktura Słodyczy
ul. Wyszyńskiego 2
- Denimking.pl, ul Mickiewicza 6
- Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
- Ibero Łazienki, ul. Szczecińska 42
- KOSMAZ, ul. Lniana 8
- Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
- Kwiaciarnia na Młyńskiej, ul. Młyńska 66-70
- Livia Corsetti Fashion, ul. Wenedów 1A
- Patrizia Aryton, ul. Zwycięstwa 46
- Perfect Bride Salon Mody Ślubnej,
Pasaż Milenium, ul. Krzywoustego 4a/4
- Pufa Design, ul. Bałtycka 31 lok. 2, Kołobrzeg
- Punkt sprzedaży Cyfrowy Polsat i Plus,
ul. Jana z Kolna 30
- RAGAZZE, ul. Harcerska 9F
- Salon Elements, ul. Franciszkańska 22
- 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 S.C., Pasaż Milenium,
ul. 1 Maja 20/5
- Firmus Group, ul. Dworcowa 29, Mścice
- Gadomska Nieruchomości, ul. Młyńska 10/1
- Galeria Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 160
- Gołek Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 142
- Indahouse.pl, ul. Bukowa 29A
- Invest Nieruchomości, Pasaż Milenium,
ul. Wyszyńskiego 3/3
- Koszalińska Agencja Nieruchomości
Szczerbińscy, ul. Bogusława II 3
- Lechbud Koszalin, ul. Podgórna 8
- PBO Piotr Flens, ul. Gnieźnieńska 74
- Przedsiębiorstwo budowlane Kuncer Sp. z o.o.,
ul. Wąwozowa 15
- Urbanowicz S.C. Centrum Nieruchomości,
ul. Andersa 2
KANCELARIE, BIURA ROZLICZENIOWE,
DORDCY PODATKOWI
- Jagiełło Biuro podatkowe. Rachunkowość,
doradztwo, ul. Szczecińska 25A/202
- Kancelaria Doradztwa Podatkowego
i Audytu Debet Halina Kozak, ul. Grottgera 6
- Kancelaria Patentowa Aneta Balwierz-Michalska
Pasaż Milenium, ul. Wyszyńskiego 3/5
- Kancelaria Podatkowa Constans,
ul. Wojska Polskiego 24-26
- Usługi Podatkowo - Księgowe Sława Pyrda,
Pasaż Milenium, ul. Wyszyńskiego 3/6
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
- Drewnikowski Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer
Citroen i Mitsubishi Motors, ul. Piastowska 1
- Dubnicki Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Renault
i Dacii, ul. Gnieźnieńska 81
- Grupa Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a
- Grupa Mojsiuk - Mercedes-Benz, Honda,
Peugeot, Centrum Blacharsko-Lakiernicze,
Stare Bielice 128
- Grupa Polmotor, Stare Bielice 8B-1,
- Toyota Jankowscy S. J., ul. Diamentowa 2
BIURA PODRÓŻY
- 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 Atrium,ul. Paderewskiego 1
- Rainbow Tours, Galeria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
- TUI Centrum Podróży, CH Atrium,
ul. Paderewskiego 1
INNE
- Air-Transfer.pl, ul. Zwycięstwa 87
- Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza
Słowackiego, ul. H. Modrzejewskiej 12
- Centrum Kultury 105, ul. Zwycięstwa 105
- Centrum Kultury w Mielnie,
ul Chrobrego 45, Mielno
- Centrum Promocji i Informacji Turystycznej
Gminy Mielno, ul. Lechitów 23, Mielno
- Centrum Rozrywki MK Bowling, Galeria
Kosmos, ul. Okrzei 3
- Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości,
ul. Zwycięstwa 42
- Galeria Na Piętrze, ul. Dworcowa 8
- Galeria Sztuki, ul. Zwycięstwa 20-24
- Kospel S.A., ul. Olchowa 1,
- Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
ul. Przemysłowa 8
- Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa,
ul. Plac Wolności 2-3
- 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
- Polska Żegluga Bałtycka S.A. Polferries,
ul. Portowa 41, Kołobrzeg
- Polskie Radio Koszalin, ul. Piłsudskiego 41
- Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie,
ul. Racławicka 15-17, budynek F, p. 214
- Regionalne Centrum Informacji
Turystycznej Koszalin, ul. Dworcowa 11
- Teatr Variete Muza, ul. Morska 9
- Unia Sp. z o.o., Biuro Obsługi
Klienta, ul. Lechicka 23
- Urząd Miejski w Darłowie,
Plac T. Kościuszki 9, Darłowo
- Urząd Miejski w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7
- Urząd Miejski w Mielnie, ul. Chrobrego 10, Mielno
- Zbigniew Murzyn Galeria, ul. Dworcowa 6

