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Blue Marine Mielno to nowy ApartHotel, który swoją działalność
rozpoczął w kwietniu 2015r. Pomimo krótkiego funkcjonowania
może pochwalić się już dużymi sukcesami nie tylko z zakresu
świadczenia usług noclegowych, ale również w sferze organizacji
szkoleń, konferencji, eventów i bankietów. Obiekt kieruje swoją
ofertę zarówno do indywidualnych turystów jak i klientów biznesowych ceniących luksusowy wypoczynek w kameralnej atmosferze i pięknym otoczeniu.
Położenie Blue Marine Mielno oraz idealna dostępność komunikacyjna sprawiają, że jest to doskonałe miejsce do wypoczynku
dla rodzin, par, grupy znajomych, organizacji spotkań firmowych,
szkoleń i wesel. Odległość od morza wynosi 150 m. zaś odległość
od centrum Mielna to 5 km.
BLUE MARINE MIELNO W SWOJEJ OFERCIE POSIADA:
- 150 przestronnych (28m2) i komfortowo wyposażonych pokoi,
- 3 profesjonalnie wyposażone sale konferencyjno – bankietowe
o powierzchni 28 m2, 120m2 i 200m2,
- restaurację, w której serwowane są dania kuchni polskiej
i śródziemnomorskiej,
- całodobową recepcję,
- monitorowany i dozorowany parking,

- bezpłatne i bezprzewodowe Wi – Fi na terenie całego obiektu,
- Strefę Wellness (basen, sauna, jacuzzi) oraz SPA.
OBSŁUGUJEMY GRUPY ZORGANIZOWANE
ORAZ IMPREZY DO 200 OSÓB
Na potrzeby Gości konferencyjnych zostały stworzone warunki, w których spragnieni wiedzy uczestnicy odnajdą komfort
potrzebny do pracy, nauki i integracji. Pokoje w Blue Marine
Mielno są wygodne i przestronne. Każdy z pokoi posiada nowoczesną łazienkę, telewizor LED, Internet bezprzewodowy, balkon
i mini aneks kuchenny.
Nadmorski klimat, komfortowe wnętrza hotelu, smaczna kuchnia i wyjątkowa atmosfera gwarantują oryginalną oprawę Państwa spotkania i sprawią, że czas spędzony w Blue Marine Mielno
będzie twórczy, aktywny i przepełniony dobrą energią. Obsługa
Blue Marine Mielno dostosowuje się do indywidualnych potrzeb
i specyfiki grupy. Wszystkim wydarzeniom towarzyszy stałe wsparcie Koordynatora Biznesowego, który z należytą dokładnością
zadba o fachową obsługę, przygotowanie zaplecza technicznego
oraz wszelkie inne szczegóły aby konferencja, bankiet, czy szkolenie przebiegły w profesjonalnej, a zarazem przyjemnej i bezstresowej atmosferze.

Blue Marine Mielno, ul. Gen. St. Maczka 32 (d. ul. Świerczewskiego), 76-032 Unieście, www.bluemarine.pl
Blue Marine Mielno serdecznie zaprasza do kontaktu pod numerem tel. 530148015, 530144511
oraz pod adresem e-mail: mkuzmecka@bluemarine.pl, recepcja@bluemarine.pl
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zkoda, że dwa wydarzenia, do których się odniosę w niniejszym felietonie, nie miały miejsca parę lat wcześniej – przed
a nie po kulminacji obchodów jubileuszu 750-lecia Koszalina. Być może majowe natężenie imprez wyglądałoby nieco inaczej. Nie chcę specjalnie narzekać na to, co wspólnie
przeżyliśmy w maju tego roku. Wstydu nie było, ale pozostał – przynajmniej we mnie - niedosyt. Zabrakło mi czegoś
spektakularnego, czegoś szczególnie kreatywnego, co zostaje w pamięci na
długie lata. Było poprawnie, minimum zostało wykonane. Minimum, jakiego
mamy prawo wymagać od „instytucji kultury”, które koszaliński jubileusz wypełniły swoimi propozycjami. Ale myślę, że gdyby były warunki do większego
udziału w jubileuszowym bloku imprez organizatorów nieinstytucjonalnych,
byłoby ciekawiej.
Powiedzą Państwo: kto komu bronił się pokazać z własnymi pomysłami.
Teoretycznie nie było przeszkód do prezentacji niezależnych, ale w praktyce
wiemy, jak wiele zależy od pieniędzy, które wyznaczają możliwości techniczne i na przykład repertuarowe. Najlepsze koncepty niewsparte minimalnym
finansowaniem mogą nie wystarczyć.
I tu dochodzę do meritum. Pierwsze z ważnych wydarzeń ostatniego
czasu to I Koszaliński Kongres Kultury (jego krótkie podsumowanie znajdą
Czytelnicy parę stron dalej). Przez jednych oceniany entuzjastycznie, przez
innych z dystansem. Dla mnie szczególnie ważne jest to, co posłużyło za tło
licznych przedkongresowych i kongresowych dyskusji, a mianowicie raport
„DNA Koszalina”, w którym znaleźć można wiele danych inspirujących do
refleksji. Jedną z kluczowych informacji była ta, że Koszalin wydaje na kulturę więcej niż inne polskie miasta. Inną, że tylko około 5 proc. z tych pieniędzy przeznacza się na działania innych podmiotów niż „instytucje kultury”
(„wielka piątka”: Centrum Kultury 105, Muzeum w Koszalinie, Filharmonia
Koszalińska, Bałtycki Teatr Dramatyczny, Koszalińska Biblioteka Publiczna).
Gdyby to ode mnie zależało, z owych 5 procent zrobiłbym na początek co
najmniej 10-15 i dzieliłbym te pieniądze w maksymalnie zobiektywizowany
sposób – poprzez jawne konkursy grantowe (ich namiastka co prawda działa
od niedawna, ale jest tak skromna, że aż trudno oprzeć się wrażeniu, że służy
za listek figowy i alibi uprzedzające ewentualne zarzuty o dominację „wielkich”). Jestem absolutnie przekonany, że w efekcie dostalibyśmy jako tzw.
konsumenci kultury dużo więcej ciekawych propozycji. Nie etaty bowiem są
najważniejsze w delikatnym obszarze działań artystycznych, twórczych. Zapał,
ambicja, kreatywność to główny napęd, który słabnie, gdy pojawia się ciepełko opłaconego ZUS-u i comiesięcznej pewnej pensji, bo któż jest lepszym
płatnikiem od samorządu?
Druga pozytywna rzecz, z którą wiążę spore nadzieje, to proces przygotowywania nowej strategii promocyjnej miasta. Odpowiedzialny za to zespół
z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego deklaruje,
że nie zamierza tylko strategii napisać, bo trzeba ją mieć, ale chce stworzyć
dokument, który rzeczywiście w sposób racjonalny i przemyślany wyznaczy
jak najefektywniejszy sposób spożytkowania pieniędzy przeznaczanych na
promocję Koszalina. Obiecujące w tym wszystkim jest to, że „ratuszowi” chcą
słuchać praktyków z różnych dziedzin, a kiedy słyszą podczas spotkań konsultacyjnych rzeczy dla siebie nie zawsze miłe i nie zawsze po myśli, nie reagują
negacją. To już naprawdę dużo. Strategia pisana nie zza biurka, ale również
poprzez dialog, na pewno będzie lepsza.
Andrzej Mielcarek
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Pokoje gościnne i restauracja
POD WYDMĄ
czynne cały rok.

Organizujemy imprezy okolicznościowe:
- komunia;
- chrzciny;
- uroczystości świąteczne;
- imprezy urodzinowe, imieninowe;
- rocznice, jubileusze.

Mielno, ul Wydmowa 2

tel. 503 013 474

Oferujemy:
- noclegi w komfortowych pokojach;
- kuchnię regionalną z przewagą dań rybnych.

biuro@pod-wydma.pl

Serdecznie zapraszamy

www.pod-wydma.pl

/podwydma
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WYSTARTOWAŁ BAŁTYK TENIS CLUB
Autor: Wioleta Jędrzejczyk – Betlińska

Czy Koszalin stanie się kuźnią młodych tenisowych talentów? Chciałoby tego stowarzyszenia, którego
głównym celem jest wspieranie najzdolniejszych adeptów tej szlachetnej dyscypliny sportu.

B

ałtyk Tenis Club to nowy projekt, którego
jednym z głównych założeń jest promocja
sportu wśród dzieci i młodzieży. – Pragniemy,
aby nasze pociechy porzuciły telewizję, tablety i komputery na rzecz sportu – wyjaśnia
Jaromir Kaczanowski, prezes stowarzyszenia,
a na co dzień prezes zarządu połczyńskiego
browaru FUHRMANN SA. - Tenis jest doskonałą formą aktywności, która rozwija koordynację ruchową, uczy
samodzielności, rywalizacji i dyscypliny.
Stowarzyszenie powstało po to, aby umożliwić utalentowanym,
ale niezamożnym dzieciom i młodzieży z terenu Koszalina oraz regionu naukę i doskonalenie gry w tenisa pod okiem najlepszych
trenerów. – Pragniemy wspierać osoby, które mają wrodzony talent, doskonale czują się z rakietą w ręku, ale niestety rodziców
po prostu nie stać na to, by opłacać treningi a później wyjazdy na
turnieje – podkreśla prezes Jaromir Kaczanowski. – Chcemy dać
dzieciakom szansę na lepszy rozwój, spełnianie marzeń.
Bałtyk Tenis Club ma zamiar współuczestniczyć w wydatkach
związanych z uprawianiem tego sportu – opłacać lekcje tenisa,
wyjazdy na turnieje czy obozy. Stowarzyszenie w tym celu poszukuje partnerów – firm, przedsiębiorstw, które chciałyby wspierać
utalentowaną młodzież z naszego regionu. Jednym z nich jest
już Polska Żegluga Bałtycka. - Tenis nadal uznawany jest za sport
prestiżowy – wyjaśnia Grzegorz Sułek z Akademii WSTA Koszalin,
jeden z trenerów stowarzyszenia. – A to wiąże się z dość sporymi wydatkami. Nie są to może duże pieniądze, kiedy mówimy
o grze okazjonalnej, dla własnej przyjemności. Wtedy wystarczy
prosty sprzęt, kilka godzin z trenerem i wynajęcie kortu. „Schody”
zaczynają się wtedy, kiedy zaczynamy grać wyczynowo. Do standardowych wydatków dochodzą systematyczne lekcje pod okiem
trenera, wyjazdy na obozy sportowe, turnieje oraz zakup lepszego
i droższego sprzętu. Nie każdy rodzic może tyle wydawać na „kaprysy” swojej pociechy.
Jak zaznacza pan Grzegorz, nie ma nic gorszego niż młody,
dobrze rokujący zawodnik, który rezygnuje ze swoich sportowych
marzeń z powodu braku pieniędzy. I właśnie takim młodym talentom ma pomagać stowarzyszenie. Mimo że klub funkcjonuje
dopiero od niedawna, ma już pod swoją opieką 10 młodych tenisistów. Są to osoby, które już od jakiegoś czasu trenują z Akademią WSTA w Koszalinie.

Trenerami są m.in. Grzegorz Sułek i Paweł Wykrzykowski, którzy z tym sportem związani są od 30 lat. Obaj panowie są byłymi
zawodnikami z wieloma sukcesami na arenie krajowej i międzynarodowej. Od trzech lat prowadzą wspólnie akademię tenisa,
która rozwija w młodych ludziach miłość do tej dyscypliny sportu.
Dziesięciu wybrańców już ciężko pracuje. Młodzi zawodnicy
spotykają się na korcie ze swoimi trenerami po 4 - 5 razy w tygodniu, będą wyjeżdżać na turnieje i dwa razy w roku na zgrupowania sportowe. Klub swoją opieką docelowo obejmie maksymalnie 20 utalentowanych osób. – Stawiamy na jakość, nie na
ilość – stwierdza Grzegorz Sułek. – Zapewniamy tym młodym osobom kompleksowe, profesjonalne szkolenie, organizujemy obozy
sportowe – letni i zmowy oraz towarzyszymy im podczas turniejów
tenisowych. To właśnie w rywalizacji z innymi zawodnikami o różnym poziomie umiejętności młodzi tenisiści uczą się najwięcej.
Stowarzyszenie swoimi skrzydłami zamierza objąć młode talenty, które będą grały w tenisa wyczynowo. To założenie stawia
zarówno przed trenerami, jak i podopiecznymi Bałtyk Tenis Club,
ambitne zadania.
Jak podkreśla trener Grzegorz Sułek, naukę gry w tenisa warto
zacząć od najmłodszych lat. Akademia WSTA w Koszalinie tworzy
program o nazwie Tenisowe Przedszkole. Ma być on gotowy wraz
z początkiem nowego roku. – Najlepszy wiek na rozpoczęcie nauki to 3- 4 lata, jest to doskonały moment na kształtowanie postaw
u dziecka – mówi Pan Grzegorz. – Pragniemy dotrzeć do rodziców
i uświadomić im, jakie korzyści daje systematyczny trening dyscypliny sportowej. Tenis ma ogromny wpływ na rozwój dziecka,
poprawia jego postawę, koordynację oraz sprawność ruchową.
Ponadto poprawia szybkość, zwinność, koncentrację oraz siłę
i wytrzymałość organizmu.
Nabór do „Bałtyk” Tenis Club jest otwarty. Wystarczy zgłosić się
do akademii WSTA w Koszalinie, gdzie podczas krótkiego szkolenia trenerzy ocenią umiejętności dziecka. Stowarzyszenie, promując tenis, chce pokazać rodzicom, że oprócz piłki nożnej, ręcznej, koszykówki, zajęć plastycznych czy muzycznych w Koszalinie
można uprawiać inne, równie ciekawe dyscypliny. Prezes Jaromir
Kaczanowski podsumowuje: - Bałtyk Tenis Club otwiera przed
dziećmi i młodzieżą drzwi do osiągnięcia sukcesu sportowego.
Wystarczy, aby rodzice w odpowiednim momencie je otworzyli
i umożliwili najmłodszym skorzystanie z tej szansy.
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NA PODBÓJ
ŚWIATA

K

olejna modelka z Pomorza
Zachodniego reprezentuje Polskę w konkursie
Miss Model Of The World.
W tym roku impreza odbywa się w Chinach, a uczestniczy w niej koszalinianka
Karina Pochwała.

Dwudziestodwulatka była uczestniczką finału
konkursu Miss Polski 2015, do którego awansowała podczas wyborów Miss Pomorza Środkowego odbywającego się tradycyjnie w Galerii
Emka (pod patronatem naszego miesięcznika
– dodajmy).
Karina Pochwała jest studentką dziennikarstwa na Uniwersytecie Szczecińskim. Ma kilkuletnie doświadczenie w zawodzie modelki. Do
Chin poleciała razem z Małgorzatą Rożniecką
-Ofman, zwyciężczynią konkursu Miss Model of
the World z 2000 roku, a obecnie dyrektor tego
konkursu w Polsce. W tym roku pani Małgorzata zasiada w jury gali finałowej MMOTW, która
odbędzie się 5 listopada w chińskim Shenzhen.
Karina podczas konkursu wystąpi w sukienkach
koktajlowych autorstwa Katarzyny Hubińskiej.

Suknie: Atelier Mody Kasia Hubińska
Makijaż: Karolina Kuklińska-Tymko
Fryzura: Marek Marosz
Zdjęcia: Arek Rząd Red Room
Miejsce: Restauracja Matejki8
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STRATEGIA PROMOCJI KOSZALINA
– OPINIE PRZEDSIĘBIORCÓW
W koszalińskim ratuszu odbyła się otwarta debata na temat „Jak promować koszaliński biznes? Jak promować
Koszalin poprzez lokalny biznes?” Była ona kolejnym elementem przygotowań do stworzenia nowej strategii
promocyjnej miasta.

S

amorząd Koszalina jest w trakcie prac nad nową
strategią promocji miasta. Promocja biznesu będzie jednym z jej elementów. Debata miała służyć zasygnalizowaniu najważniejszych – z punktu
widzenia różnych środowisk, a zwłaszcza środowiska gospodarczego – zadań w zakresie propagowania pozytywnego wizerunku lokalnego
biznesu, które powinny zostać zapisane w dokumencie strategicznym.
Zaproszenie do udziału w dyskusji przyjęli: Wanda Stypułkowska (prezes zarządu MPS International), Krzysztof Łukasik (właściciel, prezes zarządu KOSPEL), Lech Wojciechowski (właściciel,
prezes zarządu spółki Eko-Wodrol), Agnieszka Chmielewska (właścicielka serwisu tłumaczeń DogadamyCie.pl), Robert Bodendorf
(właściciel, prezes zarządu Mikroserwis i Bussines Software), Artur
Jabłoński (prowadzi działalność w Polsce i w Danii) oraz Urszula Kurtiak i Edward Ley (właściciele Wydawnictwa Artystycznego
Kurtiak i Ley).
Główne wątki rozmowy dotyczyły kwestii: Czy promocja Koszalina jako miejsca, gdzie warto prowadzić działalność gospodarczą
jest w ogóle dostrzegana przez środowiska, których ma dotyczyć?? W jakim stopniu polityka promocyjna spełnia oczekiwania
przedsiębiorców? Jakie powinny być główne cele tej polityki? Jak
oceniać jej skuteczność?
Tomasz Czuczak, sekretarz miasta, który w gronie innych urzędników przysłuchiwał się wypowiedziom przedsiębiorców, podsumował: - Po raz pierwszy spotkałem się z sytuacją, że nie została
kierowana pod adresem Ratusza litania pretensji i niespójnych
postulatów, jak bywa zazwyczaj. Opinie, jakie usłyszeliśmy, będą
dla nas bardzo wartościowym materiałem, bo uświadamiają nam
punkt widzenia praktyków biznesu, ludzi którzy odnieśli sukces,
a więc niewątpliwie mają bogatą wiedzę marketingową zweryfikowaną przez rynek.
Debata dotycząca biznesu była pierwszą z cyklu. Kolejna, poświęcona promocji oferty oświatowej Koszalina, odbyła się 7 listopada br. Następna ma być próbą odpowiedzi na pytanie, co
zrobić, by młodzież nie wyjeżdżała z naszego miasta i by chciała
do niego wracać po studiach. Prowadzącym wszystkie te spotkania jest Andrzej Mielcarek, redaktor naczelny miesięcznika „Prestiż
Magazyn Koszaliński”.
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KOLEJNI GOŚCIE KLUBU „RZECZPOSPOLITEJ”
Autor: Magdalena Grzybowska

Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego był niedawno gościem Koszalińskiego
Klubu „Rzeczpospolitej”, który odbywa swoje potkania w hotelu Gromada Arka. Klub 18 listopada br. będzie
gościł byłego premiera i szefa Parlamentu Europejskiego, profesora Jerzego Buzka.

K

Gowinem moderował Michał Szułdrzyński, zastępca redaktora
naczelnego „Rzeczpospolitej”. Polityk mówił przede wszystkim
o założeniach strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do końca
obecnej kadencji. Chodzi o doskonalenie naukowe, rozwój, partnerstwo nauki i biznesu oraz społeczną odpowiedzialność nauki.
Wszystko to ma, jak stwierdził, złożyć się na obraz szkolnictwa,
w którym liczy się jakość kształcenia, a nie liczba studentów, kreatywność badań, a nie oczekiwanie na wyż demograficzny i dążenie do zwiększenia nakładów finansowych na naukę.

Poza Wiesławem Świsiem, inicjatorami powstania klubu byli: Roman Biłas, przedsiębiorca, obecnie prezes koszalińskiego oddziału
Północnej Izby Gospodarczej oraz Piotr Pawłowski, dziennikarz.

Wicepremier był oszczędny w komentowaniu bieżących spraw
politycznych, unikał krytyki swoich poprzedników w resorcie i zachęcał do dyskusji o najważniejszych problemach Polski bez ogniskowania uwagi na poglądach rządu PiS i swojego ugrupowania
– Polski Razem.

lub powstał z inicjatywy grona czytelników
dziennika „Rzeczpospolita” jako otwarty dla
wszystkich zainteresowanych i – co najważniejsze – niezwiązany z żadną opcją partyjną
i poglądową opiniotwórczy salon polityczny. – Postaci z pierwszych stron gazet przyjeżdżają do Koszalina najczęściej przy okazji
kampanii wyborczych, mitingów partyjnych
lub urlopowych wizyt nad morzem – mówi Wiesław Świś, dyrektor hotelu Gromada Arka, jeden z inicjatorów powstania klubu.
– W ciągu dwunastu lat udało nam się to trochę zmienić.

– Polityka to trudna dziedzina – przyznaje Piotr Pawłowski. –
Nie umiemy o niej mówić z dystansem, na chłodno, analitycznie.
W Polsce każdy zna się na sporcie, zdrowiu i polityce. Dlatego
próbujemy przekonać uczestników spotkań klubowych, a za każdym razem sala jest pełna, że zanim wyborca podejmie decyzję,
powinien poznać wszystkie opinie, stanowiska, racje.
Dotychczas z koszalinianami spotkali się między innymi: Donald Tusk, Radosław Sikorski, Lech Kaczyński, Adam Szejnfeld
(jako jedyny – dwukrotnie), Jan Maria Rokita, Janusz Lewandowski, Marek Biernacki, Leszek Miller, ks. biskup Kazimierz Nycz.
W dyskusjach biorą udział między innymi: przedsiębiorcy, samorządowcy, ludzie kultury i nauki, społecznicy, przedstawiciele
stowarzyszeń pozarządowych. Spotkania z politykami w Koszalinie prowadzili i prowadzą znani dziennikarze, wśród nich byli i są:
Jędrzej Bielecki, Igor Janke, Dominik Zdort, Andrzej Michalski,
Piotr Gabriel i obecny redaktor naczelny dziennika „Rzeczpospolita” Bogusław Chrabota.
28 września br. gościem KKRz był Jarosław Gowin, wicepremier,
minister nauki i szkolnictwa wyższego. Spotkanie z Jarosławem
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PACHNĄCA WYSTAWA

Foto: Dawid Perz

Towarzyszy nam od urodzenia, niemal w każdej chwili. Dla każdego jest czymś innym. Ulotny, a jednak w naszej
pamięci zostawia trwały ślad. Powoduje, że miejsca, ludzie, historie i emocje są rozpoznawalne. Zapach.
Koszalińska artystka Beata Maria Orlikowska uczyniła go tematem jubileuszowego cyklu prac.

W

ystawa pt. „Zapach zapamiętany”,
przygotowana na 25-lecie jej twórczości, została pokazana w listopadzie ubiegłego roku w prestiżowej
warszawskiej galerii sztuki NEY Gallery & Print, a w listopadzie tego roku
można ją będzie zobaczyć w Muzeum w Koszalinie. Powstała ona
z połączenia dwóch, wydawałoby się, odległych światów: sfery
doznań zmysłowych z unikatowym środkiem wyrazu artystycznego, jakim jest porcelana, zamknięta w ramy obrazu. Ze spisanych i także ujętych w ramy tekstów „zapachowych” wspomnień
znanych ludzi literatury, sztuki, kultury, biznesu – oraz malarskiej
projekcji ich wspomnień, umieszczonej na porcelanowych, porowatych płaszczyznach.
Realizacja tego niezwykłego projektu stała się możliwa dzięki
przyjacielskiej współpracy koszalińskiej ceramiczki z dziennikarką
Aleksandrą Pieterwas, koszalinianką mieszkającą w Warszawie.
Do udziału w nim obie panie zaprosiły: pisarki – Krystynę Koftę
i Olgę Tokarczuk, piosenkarkę Danutę Błażejczyk, aktorki – Barbarę Bursztynowicz i Małgorzatę Foremniak, artystki fotografii:
Lidię Popiel i Małgorzatę Niemen; założycielkę słynnej w Europie
polskiej Perfumerii Quality Missala, Stanisławę Missalę; senselierkę – Martę Siembab, która jako pierwsza w Polsce ze znajomości
zapachów i zmysłu węchu uczyniła zawód i która trzy nuemery
wstecz gościła na łamach „Prestiżu”; projektantkę wnętrz, związaną z warszawską cukiernią „Blikle” – Małgorzatę Wróblewską-Blikle oraz polarnika, podróżnika, pisarza i honorowego obywatela
Koszalina – Marka Kamińskiego, a także troje koszalinian: animatorkę kultury – Ewę Turowską, dziennikarza, projektanta zieleni –
Bogdana Plomina i (zmarłego niestety niedawno) literata i polityka – Ryszarda Ulickiego.

– W ich opowieściach odnalazłam inspirację do mojej twórczości – mówi artystka. W albumie wydanym z okazji wystawy
przedstawia własną wizję „zapachu zapamiętanego”, odwołującą
się do dzieciństwa. Wspólnie z bohaterami projektu odbywa fascynującą podróż do tylko z pozoru zapomnianych miejsc, emocji
i przeżyć. „Tyle lat i nigdy wcześniej nie udało mi się tak fizycznie
doświadczyć, dotknąć tego, co było, a co nie istnieje już w rzeczywistości” – wyznaje Danuta Błażejczyk.
Jakie są najpiękniejsze zapachy świata? Okazuje się, że nie eleganckie perfumy, wysublimowane aromaty, ale – tak jak dla Ingi
Kamińskiej, szefowej Polskich Fabryk Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. (głównego sponsora projektu) – zapach czystego, wiosennego powietrza w szeroko otwartym oknie.
Jest jakaś magia w tych podwójnych zapisach: szesnaście dyptyków – na które składają się tekst i obraz – wchodzi w niezwykły
dialog z sobą, wspólnie układając się w czarodziejską opowieść
o tym, co w naszym życiu odegrało istotną rolę i nadal jest ważne.
Beata Maria Orlikowska jest autorką dziesiątków obrazów wielko- i małoformatowych, wykonanych w porcelanie. Jako jedna
z niewielu na polskim rynku sztuki stosuje unikatowe techniki tlenkowe, pamiętające czasy dynastii chińskich Ming i Tang. Porcelanowe obrazy są tylko częścią jej dorobku, ale – chyba najważniejszą. Oprócz delikatnej kreski, wyróżnia je bogactwo tematyczne:
od wizerunków architektonicznych (staropolskie dworki, przedwojenne kamieniczki, fragmenty ulic) nadmorskich pejzaży, po
portrety, akty i abstrakcje.
Projekt Artystyczny „Zapach Zapamiętany” Beaty Marii Orlikowskiej
Patronat honorowy: Prezydent Miasta Koszalin
Miejsce: sala wystawowa Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37 – 39
Czas trwania: 17 listopada – 12 grudnia 2016
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BILANS UMIARKOWANIE POZYTYWNY
Autor: Anna Makochonik / Foto: Izabela Rogowska

Za nami wydarzenie bez precedensu – I Koszaliński Kongres Kultury (KKK). Dwudniowe (14-15 października
br.) forum wymiany myśli, wniosków i diagnoz. W znakomitej oprawie wizualnej Dobrego Sztosu, we wnętrzach
Centrum Kultury 105, można było się wypowiedzieć o tożsamości, przyszłości i polityce kulturalnej Koszalina.
Co z tego wyniknie, a tym samym – czy kongres się udał, pokaże czas. Poza obserwacjami i refleksjami podczas
spotkań padły bowiem konkretne propozycje, które da się przełożyć na działanie.

Jacek Żakowski, gość Kongresu

P

omysłodawcą I KKK jest rada kultury przy
prezydencie miasta, a organizatorem – Urząd
Miejski i CK 105. W holu tegoż stanęły prezentacje miejskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych. W ramach imprez umilających intelektualne dywagacje odbyły się:
koncert Stanisławy Celińskiej (poprzedzony
fantastycznym spotkaniem z aktorką), koncert
Dominiki Barabas i projekcja filmu „Ostatnia rodzina” J. P. Matuszyńskiego.
Głównym punktem programu były jednak debaty – pokłosie
przedkongresowych paneli, które poprowadzili kolejno „Uczestnictwo w kulturze” – Joanna Wyrzykowska, „ Kultura a biznes”
– Piotr Pawłowski, „Kultura: młodych i młodym” – Kuba Grabski i „W poszukiwaniu tożsamości miasta” – Ryszard Ziarkiewicz.
Ostatni panel wzbudził – delikatnie mówiąc – najwięcej emocji,
podobnie jak podsumowujące go spotkanie, okazało się bowiem,
że właśnie w poszukiwaniu tożsamości wydajemy się najbardziej
niezgodni, choć zgoda co do samej potrzeby jest bezdyskusyjna.
Temat stał się leitmotivem kongresu, ale przerósł jego możliwości
jako zbyt szeroki, w zasadzie zasługujący na osobną imprezę. Być
może, jak twierdził gość specjalny KKK, Jacek Żakowski, należy
pojęcia tożsamość używać ostrożnie, by nie zamykać skomplikowanych konfiguracji historyczno-socjologicznych w sztywnych
ramach. Spotkanie z publicystą miało miejsce drugiego dnia
kongresu i chyba najbardziej nawiązywało do jego hasła „Kultura
musi być!”. Dziennikarz w czasie wykładu postawił wiele mocnych
tez, w tym najbardziej pesymistyczną: brak kultury to śmierć – miasta i społeczeństwa. W czasie dyskusji z publicznością odpowiadał
na pytania dotyczące wspomnianej tożsamości, ale też ekonomizacji kultury i sposobów na jej zarządzanie.
W ciągu pozostałych, dość żywiołowych, popanelowych dyskusji powtarzały się już bardziej lokalne postulaty, m.in.: o lepszą

Ryszard Ziarkiewicz, Katarzyna Koperkiewicz

komunikację między instytucjami, instytucjami a mieszkańcami,
stworzenie platformy (np. w postaci aplikacji mobilnej), która
zbierałaby w jednym miejscu informacje na temat wszystkich
wydarzeń miejskich, stworzenie marki kulturalnej np. wokół hasła „Koszalin miastem debiutów”, umożliwienie młodym ludziom
tańszego korzystania z kultury, prowadzenie rozsądnej edukacji
kulturalnej, wsparcie dla inicjatyw oddolnych, stowarzyszeń i fundacji.
Poza debatami kluczowym kongresu miała być inaugurująca
go prezentacja Fundacji Res Publica z Warszawy podsumowująca marcowy raport „DNA Miasta – Koszalin 2016” oraz późniejszą
ankietę badającą potrzeby mieszkańców. Oba miały zanalizować
profil polityki kulturalnej miasta (wraz z jej finansowaniem), wskazać kierunek zainteresowań koszalinian oraz stworzyć podwaliny do stworzenia Programu Rozwoju Kultury na lata 2017-2020.
Sama ankieta (przeprowadzona metodą CITA) przyniosła wnioski tyle zastanawiające, co – momentami – niedorzeczne. Wynika
z niej m.in., że mieszkańcy jednocześnie uważają Koszalin za miasto kultury (80 proc.), ale samą ofertę oceniają jako niewystarczającą, nie wspominając o tym, że udział w wydarzeniach deklaruje
60 procent koszalinian. Najczęściej odwiedzaną placówką kultury
jest wg respondentów Muzeum w Koszalinie, jednocześnie Muzeum jest najgorzej ocenianą. Trzeba zaznaczyć, że oba projekty – raport i ankieta – miały zasygnalizować pewne zjawiska, a nie
przynieść rozwiązania, co podkreślali przedstawiciele fundacji Res
Publica – Artur Celiński i Zofia Penza. Ponadto wątpliwości – werbalizowane zresztą przez uczestników prezentacji – budzi sama
metodologia, ilość i dobór respondentów.
I Kongres Koszalińskiej Kultury zasługuje na wiele pochwał:
za sprawną organizację, spójną oprawę, otwarty charakter, dobór tematów i gości. Pozostawia jednak wrażenia ambiwalentne.
W większości – optymistyczne: Przemysław Krzyżanowski, wiceprezydent Koszalina podsumowując kongres, deklarował powsta-

nie i prace nad kulturalną marką miasta, rozważenie kilku ważnych
kongresowych wątków. Niezwykle pozytywny wymiar miały prezentacje w formule Pecha Kucha (drugi dzień), w ramach których
światło dzienne ujrzały oddolne i pozainstytucjonalne inicjatywy
na rzecz kultury i miasta i ich utalentowani, charyzmatyczni pomysłodawcy.

REKLAMA

Jest jednak i wrażenie smutniejsze. W sumie na KKK zarejestrowało się ok. 150 osób. Niewiele więcej wzięło w nim udział w czasie
obu dni. W ponad stutysięcznym mieście liczba nie jest imponująca. Stawili się dyrektorzy i pracownicy placówek kultury, przedstawiciele tzw. środowiska, stowarzyszeń, nielicznie – dziennikarze,
mało osób prywatnych, niewielu twórców. Trudno stwierdzić, czy
te absencje to wyraz braku zainteresowania wydarzeniem, niefortunny termin (w piątek były to godziny pracy) czy może wynik niedostatecznej kampanii informacyjnej, ale faktem jest, że rozmowy
odbyły się w jednak skromnym – jak na „kongres” – gronie.
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PĘKŁ PIERWSZY TYSIĄC
Autor: Wioleta Jędrzejczyk – Betlińska / Foto: Marcin Betliński

Noc z 29 na 30 października br., godzina druga, na ulicach Koszalina ponad 1000 zawodników
przemierzających trasę półmaratonu i maratonu. To szósta edycja Nocnej Ściemy – imprezy, która
z biegowego happeningu stała się rozpoznawalnym w Polsce wydarzeniem.

N

ocna Ściema z roku na rok staje się imprezą o większym zasięgu. Do Koszalina przyjeżdżają nie tylko zawodnicy ze Szczecinka,
Warszawy czy z Kielc, ale również z zagranicy
– Ukrainy, Niemiec i Litwy. - Zainteresowanie
imprezą przeszło nasze najśmielsze oczekiwania – mówi Michał Bieliński, organizator. – Rok temu cieszyliśmy się, że na starcie
stanęło prawie 800 zawodników, teraz było ich o dwustu więcej
– dodaje z dumą.
Co powoduje, że impreza cieszy się takim uznaniem? Może
to, że Nocna Ściema jest jedynym biegiem w kraju, który odbywa
się w nocy. A może to, że odbywająca się tej nocy zmiana czasu
z letniego na zimowy pozwala zawodnikom uzyskać lepsze wyniki.
– Padają tu zarówno rekordy życiowe, jak i świata – mówi z przymrużeniem oka pan Michał. – W trakcie biegu cofamy o godzinę
wskazówki zegarów, więc każdy może osiągnąć wynik „lepszy”
o godzinę niż zwykle . Zawodnicy biegną na dystansie półmaratonu, czyli 21 km, bądź maratonu – 42 km.
W tym roku trasa była inna niż w latach ubiegłych, co dla niektórych zawodników okazało się zgubne. – Jak dla mnie było za
dużo zbiegów, a mało podbiegów, stąd gorszy czas – mówi Mateusz Witkowski, koszalinianin, który rok temu w półmaratonie był
pierwszy, w tym roku w rankingu spadł o jedno miejsce. Koszalinianin miał czas ok. 1h 14 minut, przegrał o całe dwie minuty
z Witalijem Marynyczem z Ukrainy. Jak powiedział nam zwycięzca półmaratonu, o imprezie dowiedział się od przyjaciół, którzy

w poprzednich latach startowali w Koszalinie. – Koledzy mówili,
że Nocna Ściema to bieg na bardzo wysokim poziomie – opowiada pan Witalij. – I muszę przyznać, że mieli rację. Profesjonalizm
zawodników, doskonale wytyczona trasa sprawiają, że bieg jest
bardzo szybki i trzeba naprawdę się natrudzić, aby dogonić czołówkę.
Wśród biegaczy znalazł się również 62-letni Zbigniew Malinowski z Kołobrzegu, dla którego Nocna Ściema to po prostu miła
rozgrzewka. - Jestem weteranem biegów – mówi, śmiejąc się.
- Jako jedyny Polak trzynaście razy startowałem w Spartathlonie
w Grecji. Jest to ultramaraton na dystansie 246 km, z Aten do
Sparty. To trasa jaką pokonał grecki posłaniec Fidippides, prosząc
Spartańczyków o wsparcie w bitwie pod Maratonem.
Zbigniew Malinowski jest również jednym z dwóch Polaków,
którzy jako pierwsi ukończyli światowego Wielkiego Szlema, który
składa się z siedmiu najtrudniejszych biegów na świecie. To m.in.
Badwater, w kalifornijskiej Dolinie Śmierci oraz Maraton Piasków
po marokańskiej Saharze. Co taki utytułowany zawodnik robi na
imprezie dla amatorów? – Bawię się – odpowiada. – Nocna Ściema przyciąga wielu młodych zawodników, ja już najmłodszy nie
jestem, więc tym bardziej miło jest z nimi porywalizować i poprawiać swoje czasy.
To była już szósta edycja Nocnej Ściemy w Koszalinie. Impreza
biegowa, która pięć lat temu była traktowana z przymrużeniem
oka jako pomysł szaleńców – dzisiaj urosła do rangi międzynarodowej.

SZKOŁA TAŃCA
TOP TOYS

Szkoła Tańca Top Toys to miejsce z ponad dwudziestoletnią tradycją. Założyli ją Anna i Marcin Dubrownik, którzy
przez lata wytrenowali wielu mistrzów Polski, Europy oraz
świata.
Podczas World Championships IDO 2016 w Austrii grupa
Top Toys zdobyła mistrzostwo świata w kategorii Break
Dance Adults, a Maciej Orłowski to obecny Mistrz Świata
Break Dance Solo Adults. To jedne z wielu wysokich
miejsc, które udało nam się zdobyć. Nie zapominajmy
również o naszych młodych podopiecznych, którzy na
Mistrzostwach Świata Fitnessu w Serbii zdobyli dwa tytuły
mistrzów świata (w kategoriach do lat 12 i lat 8) oraz tytuł
wicemistrzowski (kategoria do lat 8).
Anna Dubrownik to kobieta o wielkim sercu, z ogromną
pasją. Ponad wszystko kocha zwierzęta, którym pomaga
na każdym kroku. Nagrodzona koszalińskim Orłem za
całokształt pracy, obecnie - ku jej zaskoczeniu - została
zgłoszona w plebiscycie "Człowiek Roku 2016".
Top Toys to wszechstronność. W naszej Szkole Tańca każdy
znajdzie coś dla siebie. Prowadzimy zajęcia dla maluchów
od 3. roku życia, dla przedszkolaków, dzieci ze szkół
podstawowych, gimnazjalistów oraz licealistów. Proponujemy akrobatykę, fitness gimnastyczny, taniec nowoczesny, mix taneczny, hip hop i wiele innych stylów. Zajęcia
dla dorosłych to: Zumba, Body Shape, Fitness Aerobic,
Formacja Taneczna Hip Hop.
Zapraszamy również na kursy tańca dla par i zajęcia indywidualne. Oferujemy przygotowanie choreografii pierwszego tańca młodej pary podczas przyjęcia weselnego.
Gdzie można się z nami spotkać?
W Koszalinie w naszej siedzibie przy ul. Jana Pawła II 4a
oraz w Internecie: www.facebook.com/TopToysDance, vv
www.toptoys.pl, tel. 94 341 76 46, tel. 725 484 922
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DRUGIE MIESZKANIE CHRONIONE
DLA SAMOTNYCH MAM
Fundacja Zdążyć z Miłością 20 listopada 2015 roku otrzymała lokal do remontu, w którym miało powstać
drugie mieszkanie chronione dla samotnych matek z dziećmi. Nie minął rok azyl stał się faktem.

W

mieszkaniu są trzy samodzielne pokoje (12,27, 21,83 i 22,01 m kw.) oraz
część do wspólnego użytku: kuchnia
z jadalnią, łazienka, toaleta, korytarz
(łącznie 43,42 m kw). Lokal należący do zasobów miasta ostatnio stał
pusty, a wcześniej zajmował go
Związek Kombatantów, który zmienili siedzibę. Koszt remontu i wyposażenia wyniósł ok. 210 tys. zł.
Głównym wykonawcą robót budowlanych i wykończeniowych
(na preferencyjnych warunkach cenowych) była firma Gral Aleksander Gruszecki z Koszalina. Inne firmy, które wsparły remont to:
PUF sp. z o.o., Mega Instal Radosław Śliwka, Fabryka Mebli FORTE,
Hurtownia ELEMENTS, CASTORAMA Oddział Koszalin, AKANT
Monika i Zbigniew Harasym, ADAMASZEK. Wsparcie finansowe:
Fundacja Espersen Polska (40 tys. zł), Anna i Piotr Jedlińscy (z Balu
Charytatywnego - 32 tys. zł). Fundacja zorganizowała kilka imprez,
z których całkowity dochód został przeznaczony na wyposażenie
drugiego mieszkania chronionego: festyn mikołajkowy (3.044
zł), Koncert Charytatywny w Filharmonii Koszalińskiej w grudniu
2015 r. (główny sponsor Firmus Group; dochód 31.059 zł), Dzień
Kobiet w CH ATRIUM (3.574 zł), Piknik charytatywny w Parku Wodnym Koszalin (2.829 zł).

Aneta Leśna (prokurent) i Agnieszka Fedoruk (project manager) z Firmus Group

KOSZALIŃSKI TEDX PO RAZ PIERWSZY
Już 26 listopada br. w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym po raz pierwszy w Koszalinie odbędzie się konferencja
TEDx.

I

dea TED narodziła się w Stanach Zjednoczonych,
w Dolinie Krzemowej. TED to skrót od angielskich
słów technologia, rozrywka i design. Na początku
konferencje TED skupiały się na sprawach dotyczących sfery IT, ale potem pomysł rozpowszechniania
idei, które są tego warte eksplodował i teraz spotkania, które pod koniec ubiegłego wieku miały miejsce
w Monterey w Kalifornii odbywają się na całym świecie, a dotyczą nauki, kultury, socjologii i każdej w zasadzie dziedziny związanej z życiem człowieka.
Konferencja kojarzy nam się ze schematem długich i nudnych
referatów. Tu jednak mamy coś zupełnie innego - każdy mówca
dostaje maksymalnie 18 minut na opowiedzenie inspirującej historii. Wśród uczestników było i jest wiele wybitnych osobistości,
polityków, pisarzy, aktorów, naukowców, laureatów Nagrody Nobla, ale też wielu, moglibyśmy ocenić powierzchownie „przeciętnych” ludzi, którzy chcą podzielić się ciekawymi rzeczami, które
robią czy doświadczeniem, które było ich udziałem. Teraz TED to
również TED Talks, kanał na YouTube, gdzie można znaleźć tysiące prelekcji z całego świata dotyczących najróżniejszych tematów.
To także konferencje TEDGlobal zorientowane na tematy ogólnoświatowe, ale również TEDYouth, TEDKids, TEDWomen i wiele
innych. Kilka lat temu został stworzony projekt tłumaczenia prelekcji na inne niż angielski języki dzięki czemu możemy obejrzeć
już ponad 1900 prelekcji z polskimi napisami.

licencji TED przez lokalną społeczność. Na nich występują najczęściej prelegenci związani z tą właśnie społecznością. I taka
konferencja czeka nas pod koniec listopada w Koszalinie! W BTD
wystąpi ośmiu prelegentów, którzy związani są z naszym miastem
czasami w bardzo nieoczywisty sposób. Niektórzy przylecą do nas
aż z Afryki. Inni wcale nie urodzili się w Polsce. Wszyscy mają zamiar opowiedzieć wam bardzo inspirujące historie związane z ich
własnym życiowym bądź zawodowym doświadczeniem. Będą historie porażek, które były początkiem sukcesu. Historie rozwoju
i współdziałania.

Prócz amerykańskich konferencji odbywają się na całym świecie tak zwane TEDx czyli lokalne konferencje organizowane na

Wstęp na konferencję jest bezpłatny po uprzedniej rejestracji
na stronie www.tedxkoszalin.pl
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ŚWIĘTO PIERWSZEJ
KOSZALIŃSKIEJ SZKOŁY NIEPUBLICZNEJ
Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum Językowe „Nasza Szkoła” ma już 25 lat.

Foto: Marcin Torbiński
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wadzieścia pięć lat temu grupa rodziców
postanowiła stworzyć alternatywę dla szkoły publicznej. Obecnie możemy jednoznacznie stwierdzić, że była to słuszna decyzja. Szkoła zmieniała się i będzie zmieniać
się nadal, ale wciąż, tak jak na początku, najważniejszy jest młody człowiek, który pełen
ufności wkracza w szkolne mury – mówi
pani Aneta Balwierz – Michalska, mama uczennicy „Naszej Szkoły”.
- Absolwenci, którzy opuścili szkołę w ciągu ćwierćwiecza dzisiaj są
powodem do dumy i największym prezentem, jaki szkoła mogłaby
otrzymać z okazji jubileuszu.
Punktem kulminacyjnym obchodów 25-lecia był galowy koncert
w sali konferencyjno-kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.
Po powitaniu gości przez dyrektora szkoły, panią Annę Drejską,
dzieci przedstawiły program artystyczny przygotowany specjalnie
na tę okazję. Całość została zaprezentowana w konwencji programu telewizyjnego, w czasie którego reporterzy odwiedzali szkolne
zakamarki. Były piosenki, skecze o szkolnym życiu, recytacje własnej twórczości uczniów, tańce i występy zaproszonych gości.
- Na zakończenie zespół wokalny z CK105 zaśpiewał utwór
„Simply the Best”, potwierdzający, że „Nasza Szkoła” naprawdę od
25 lat jest najlepsza – mówi Aneta Balwierz – Michalska. - Ważnym
elementem uroczystości były podziękowania i życzenia skierowane do dyrekcji, grona pedagogicznego i wszystkich pracowników
szkoły. Zarząd Koszalińskiego Towarzystwa Edukacyjnego, organu
prowadzącego „Naszą Szkołę”, przekazał wyrazy wdzięczności
i szacunku za rzetelną, wykonywaną z pasją pracę kształtowania
charakterów młodych ludzi, za przygotowanie ich do godnego
i umiejętnego życia we współczesnym świecie.
Po koncercie był czas na spotkanie wokół wielkiego urodzinowego tortu. Szkolna kronika przedstawiająca na fotografiach najciekawsze szkolne wydarzenia była oblegana. Wystawa prac plastycznych przedstawiających szkolne życie, stała się doskonałym
tłem dla rozmów zarówno o przeszłości, jak i o przyszłości „Naszej
Szkoły”. Ogromne zainteresowanie wzbudziła książka zatytułowana „Świat i szkoła naszych marzeń” wydana przez szkołę z okazji jubileuszu, a składająca się z prac literackich i plastycznych uczniów.
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DOROCZNY MIELEŃSKI BAL CHARYTATYWNY
Autor: Wioleta Jędrzejczyk–Betlińska / Foto: Marcin Betliński

Przemysław Cypriański, aktor znany z serialu „M jak miłość”, będzie gwiazdą kolejnego balu charytatywnego,
który w Mielnie odbywa się zawsze w karnawale. Znany jest również termin imprezy – 14 stycznia 2017 r.
Miejsce pozostaje niezmienne - hotel Unitral.

B

Jolanta Matusewicz i Krystyna Żakowska-Węgielnik

ale charytatywne w Unitralu stały się trwałą
tradycją. Gromadzą one przedsiębiorców
i przedstawicieli innych środowisk nie tylko
z Mielna i gminy Mielno, ale również pobliskiego Koszalina. Żelazny punkt w scenariuszu każdego z dotychczasowych oraz przyszłorocznego balu to aukcja charytatywna,
podczas której licytowane są głównie dzieła
sztuki podarowane przez artystów i sponsorów. Zgromadzone
pieniądze zasilają konto Stowarzyszenia Forum Samorządowe
„Nasza Gmina”, które już od 2000 roku wspiera dzieci i młodzież
z ubogich rodziny, osoby samotne, chore oraz w różny sposób
skrzywdzone przez los.

a 700 zostało rannych. Inny obszar działań to propagowanie
kultury. Krystyna Żakowska - Węgielnik informuje: - W 2001 roku
z inicjatywy Forum zostało powołane Ognisko Muzyczne, którego zadaniem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do dalszego
kształcenia w szkołach muzycznych. W ciągu 15 lat z indywidualnych i zbiorowych zajęć skorzystało około 280 osób.

Krystyna Żakowska - Węgielnik, prezes Forum, mówi: - Nasze
działania są możliwe dzięki zaangażowaniu licznych wolontariuszy. Mamy w naszym gronie wielu ludzi dobrego serca. Są to osoby w różnym wieku. Ogromnie cieszy nas, że chętnie współpracuje z nami młodzież.

Wspomniane już karnawałowe bale charytatywne to najbardziej spektakularna forma aktywności Stowarzyszenia Forum Samorządowe „Nasza Gmina”. Dochód z nich przeznaczany jest na
stypendia, nagrody dla uczniów, sportowców z klubów szkolnych
oraz doraźne potrzeby młodzieży z terenu gminy. Pani Jolanta
Matusewicz, wiceprezes stowarzyszenia, mówi z dumą: – W ciągu
tych 15 lat udało nam się zebrać ponad 177 tysięcy złotych, pomogliśmy 895 osobom.

„Nasza Gmina” jest jedną z 22 organizacji pozarządowych istniejących w gminie Mielno (to swoisty rekord Polski, jeśli wziąć
pod uwagę niedużą liczbę stałych mieszkańców). Stowarzyszenie
ma szerokie spectrum działania. Systematycznie bierze na przykład udział w zbiórkach organizowanych przez Bank Żywności
w Starych Bielicach. Paczki żywnościowe trafiają później do ubogich osób z terenu gminy, bo wbrew stereotypowi Mielna jako
jednej z najbogatszych gmin w Polsce, z różnych powodów niektórzy mieszkańcy takiej pomocy potrzebują.
Dzięki innym akcjom „Nasza Gmina” pozyskuje fundusze na
specjalistyczne leczenie dzieci i młodzieży. W przeszłości Forum
pomagało w najtrudniejszych momentach pogorzelcom, prowadziło zbiórkę darów na rzecz ofiar Biesłanu (Osetia), gdzie w 2004
roku w wyniku ataku terrorystów islamskich zginęły 334 osoby

Ognisko finansowane jest w 85 procentach przez gminę, pozostałe środki pochodzą z funduszy stowarzyszenia. Dzięki zabiegom Bogdana Wingerta, skarbnika Forum – w 2007 roku został reaktywowany Zespół Artystyczny „Ławica”, który uświetnia imprezy
gminne i regionalne, w repertuarze ma m.in. utwory nawiązujące
do tradycji morskich.

Bale słyną nie tylko z wyjątkowej atmosfery, ale przede wszystkim z niebanalnych gości. Na scenie Hotelu Unitral, gdzie od
2007 r. organizowana jest impreza, wystąpili dotychczas m.in.:
Robert Rowiński (dwukrotny zwycięzca „Tańca z Gwiazdami”),
aktor Piotr Zelt, zespół Jose Torresa i Katarzyna Skrzynecka. Przygotowania do imprezy trwają kilka miesięcy. - Nasi wolontariusze
i przyjaciele poświęcają temu swój wolny czas. Dlaczego? Bo nie
ma nic piękniejszego niż niesienie pomocy – wyjaśnia Jolanta Matusewicz. – Na rzecz stowarzyszenia razem z koleżanką działamy
od 16 lat. Serce nam rośnie, kiedy widzimy uśmiech ucznia dostającego stypendium albo ludzi, którzy dzięki naszej pomocy stają
na własnych nogach.
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NOWE CYKLE KONCERTOWE W POLSKIM
RADIU KOSZALIN
Autor: Adrian Adamowicz

Nowy koncertowy sezon 2016/2017 w Studiu Koncertowo – Nagraniowym im. Czesława Niemena w Polskim
Radiu Koszalin, to kolejne wyjątkowe spotkania nietuzinkowych artystów z wyjątkową publicznością.

T

ym razem postanowiliśmy zaproponować dwa
nowe cykle koncertowe. Pierwszy rozpoczął się
we wrześniu br. i nosi nazwę „Etniczna Scena
Polskiego Radia Koszalin”. Mając na uwadze
mniejszości narodowe obecne w naszym regionie przygotowaliśmy spotkania z muzyką
klezmerską, romską, kaszubską i ukraińską.

We wrześniu na naszej Scenie z pieśniami Żydów aszkenazyjskich wystąpiła Magda Brudzińska Klezmer Trio. W październiku
zawitał do nas cygański tabor, a w Studiu im. Czesława Niemena,
z towarzyszeniem muzyków Piwnicy pod Baranami, zaśpiewały
i zatańczyły Siostry Matkowskie. Przed nami do końca roku jeszcze
dwa koncerty. 25 listopada br. z kaszubskimi piosenkami wystąpi
Damroka, a 17 grudnia br. ukraińska Czeremszyna.
W nowym sezonie postanowiliśmy również wyróżnić debiutantów, nowych artystów, którzy pojawiają się na polskim rynku
muzycznym. Scena Debiutów, to kolejny cykl spotkań, który zaproponowaliśmy naszym słuchaczom. Inauguracja nastąpiła 7
października br. wraz z pojawieniem się Swiernalisa, muzyka, który
kilka tygodni wcześniej debiutował albumem „Drauma”.
Oczywiście koncerty w Polskim Radiu Koszalin, to wciąż również znane już cykle „Unplugged” oraz „Koncerty o Północy”. Do
końca roku czekają nas jeszcze dwa. W nocy z 10 na 11 listopada
br. zagra koszalińska formacja Projekt PATRYOCI, a 9 grudnia br.
w samo południe nocy, czyli o Północy pojawi się Limboski.
Zapewniamy, że na nowy 2017 rok szykujemy kolejne wyjątkowe spotkania, o których będziemy Państwa informowali w naszych
programach i na stronie internetowej. Możemy więc powiedzieć,
do usłyszenia, ale również do zobaczenia.
• Adrian Adamowicz to dyrektor muzyczny Polskiego Radia Koszalin

Ostatnim mocnym akcentem akcji gromadzenia funduszy na pomoc
pani Annie Wiktorowskiej był koncert w sali Filharmonii Koszalińskiej
włoskiej orkiestry studencko-profesorskiej Conservatorio of Benevento,
który zorganizowała Fundacja „Pokoloruj Świat” (26 września 2016 r.).

ANNA WIKTOROWSKA
DZIĘKUJE Z CAŁEGO
SERCA

NOWOŚĆ!

W ostatnich tygodniach liczne grono koszalinian
połączyła chęć pomocy pani Annie Wiktorowskiej,
nauczycielce z II LO im. Władysława Broniewskiego.
Pani Anna zachorowała na nowotwór, którego
leczenie może być kontynuowane w oparciu o tzw.
terapię protonową w Niemczech. Oznacza to koszt
ponad 200 tysięcy złotych. Udało się uzbierać
potrzebną kwotę!

INTERNET
KOZOODPORNY
Z UNIKALNĄ USŁUGĄ UNLIMITED TV
TELEWIZJA + INTERNET + TELEFON
JUŻ OD
97 ZŁ

59

Z

MIES.

Orkiestra Conservatorio of Benevento i goszcząca ją pani Hanna Mojsiuk

Usługa Unlimited TV

dostępna dla Abonentów korzystających z usługi nc+ GO. W ramach

Unlimited TV transfer danych z nc+ GO nie pomniejsza limitu danych od nc+. Dostępne na terenie
Polski. Przed skorzystaniem zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami usług Unlimited TV i nc+ GO
oraz warunkami promocji dostępnymi na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Cena 59,97 zł/mies.
przy łącznym skorzystaniu z promocji Start+ 24m WR, NC+ INTERNET 10GB (z TV) 24m (9/16)
oraz NC+ TELEFON (z TV) 24m 3P (9/16) uwzględnia rabat w wysokości 5 zł z tytułu wyrażenia przez
Abonenta zgód na działania marketingowe. Stan oferty na dzień 5/09/2016.

Salon NC+ Koszalin ul. Domina 11/4 tel 94 341 33 87
Salon NC+ Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 51A tel. 94 351 87 07
REKLAMA

a naszym pośrednictwem pani Anna przekazuje wszystkim zaangażowanym w rozliczne
inicjatywy służące zbieraniu pieniędzy na jej
leczenie serdeczne podziękowania i informuje
o swojej obecnej sytuacji: „Niestety agresywna
terapia ratująca życie wyniszczyła mój organizm i wykluczyła mnie na wiele miesięcy z protonoterapii. Obecnie odbudowuję swoją odporność i wszystkie brakujące krwinki terapiami wspomagającymi.
Za dwa miesiące będę miała rezonans magnetyczny głowy, który
oceni wpływ gdańskiej radio- i chemioterapii. Dodatkowo przejdę badania mające na celu stwierdzenie, czy będę potrzebowała
dodatkowej chemioterapii. W tym momencie mając zabezpieczenie finansowe na zagraniczne leczenie potrzebuję dobrej energii
i modlitwy, aby mój organizm odbudował się i był gotowy na kolejne ratujące życie terapie. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję
i obiecuję, że będę Was informowała o postępie w leczeniu”.

NC+ Darłowo ul. Powstańców Warszawskich 56/1 tel. 94 314 40 40

Lokaty lepsze niż w bankach
Nadmorskie apartamenty przynoszą coraz wyższe stopy zwrotu. Te najbardziej
atrakcyjne lokale pozwalają nawet na 10 proc. zyski w skali roku.

W

tym roku polski
Bałtyk
przeżywa istne oblężenie
– choć pogoda nie sprzyjała już na samym początku wakacji, wskaźnik
obłożenia hoteli w wielu
nadmorskich
kurortach
przekroczył 90 proc., więcej niż w tym czasie w Rzymie czy Barcelonie. Nad
Bałtykiem wakacje spędza
zarówno coraz więcej Polaków jak i cudzoziemców
– z uroków polskich plaż
szczególnie chętnie korzystają Niemcy, Norwedzy, Szwedzi, Brytyjczycy
a także Rosjanie.
– Na polskim wybrzeżu intensywny rozwój przeżywa
nie tylko turystyka wakacyjna lecz również biznesowa

oraz medyczna. Nic więc
dziwnego, że w tej sytuacji
deweloperska oferta wakacyjnych apartamentów
rozchodzi się niemal błyskawicznie wzdłuż całego polskiego wybrzeża –zauważa
Cezary Kulesza, Kierownik
ds. Marketingu i Sprzedaży
Firmus Group, norweskiego
dewelopera inwestującego
na Środkowym Pomorzu.
Szybka sprzedaż
W dodatku, w tym roku hotele w nadmorskich miejscowościach uzyskały zawrotne
kwoty za noclegi. Jak podają
analitycy Lion’s Banku, na
podstawie
booking.com,
turyści rezerwowali dwupokojowe pokoje za średnio
od 591 zł za dobę (Sopot)
do 842 zł (Międzyzdroje)

i 884 zł (Kołobrzeg). W tej
sytuacji, również właściciele
wakacyjnych apartamentów
dyktują coraz wyższe stawki
a deweloperzy śmiało realizują kolejne projekty, bo
atrakcyjne lokale przyciągają jak magnes zarówno
inwestorów jak i osób szukających drugiego lokum dla
siebie. Co więcej, inwestorzy, kupując lokal w danym
projekcie, z czasem „dobierają” kolejne mieszkania
z następnych etapów kompleksu. Taką sytuację obserwują np. przedstawiciele
Firmus Group, spółki realizującej w trzech etapach zespół
apartamentowy Dune Resort w Mielnie. – Większość
apartamentów sprzedajemy
jeszcze przed ukończeniem
inwestycji. W dodatku spo-

ro osób, po nabyciu apartamentu w pierwszym etapie
Dune (A), zdecydowało się
na zakup lokum w kolejnych
etapach projektu – zapewnia
Cezary Kulesza.
W czerwcu br. Firmus
Group rozpoczął przedsprzedaż ostatniego etapu (C) w Dune Resort,
oferując 63 apartamenty,
wykończone „pod klucz”,
o zróżnicowanym układzie
i powierzchni z loggią lub
tarasem. Z okien mieszkań
rozpościera się widok na
Bałtyk a apartamentowiec
ma bezpośredni dostęp
do plaży. Na jego dachu
zostaną ulokowane penthouse’y z widokiem na
panoramę Mielna. W ramach inwestycji powstaje
również kompleks krytych

basenów, centrum SPA, sala
fitness, sala konferencyjna
i restauracje. O potrzeby
właścicieli i gości dba obsługa concierge, dostępna
przez całą dobę i gotowa
spełnić najbardziej wyszukane życzenia a na dzieci
czeka ogrodzony i dobrze
wyposażony plac zabaw.
Dodatkowo, w ciągu lata
przy Dune Resort działa jedyny w swoim rodzaju klub
plażowy, założony na wydzierżawionym przez dewelopera 150-metrowym
odcinku plaży. W planach
jest także własna piekarnia
z kawiarnią.
W ramach Dune C powstaną głównie dwupokojowe apartamenty. Takie
lokale bowiem, zdaniem
przedstawicieli dewelopera, wzbudzają największe
zainteresowanie
wśród
klientów, szukających zarówno „M” na własny użytek jak i planując czerpać
z nich korzyści na wynajem.
Cała inwestycja Dune Resort będzie liczyć blisko 350
apartamentów. Deweloper
w czerwcu 2013 r. ukończył
pierwszy budynek, Dune A,
w którym sprzedano wszystkie apartamenty. Z kolei
w obu realizowanych budyn-

kach, czyli Dune B i Dune C
łącznie podpisano umowy
sprzedaży na 150 z 210 oferowanych apartamentów. Na
klientów czekają, obok dwupokojowych lokali również
większe, trzypokojowe „M”
a także penthouse’y.
Coraz wyższe wpływy
Na wzrost popularności
polskich kurortów wpływa
sytuacja polityczna w Europie, słaba złotówka a także
coraz wyższy poziom jakości oferowanych usług w naszym kraju. Sporo turystów
lubi przy tym organizować
wakacje na własną rękę,
chętnie korzystając z oferty apartamentów. W efekcie grupa właścicieli takich
ofert powiększa się z roku
na rok.
- Choć w głównych polskich miastach średnia stopa zwrotu z takiego przedsięwzięcia wynosi dziś
niecałe 5 proc. netto, najem
odpowiednich apartamentów w turystycznych destynacjach może przynieść
6 - 7 proc., a w niektórych
przypadkach nawet więcej
niż 10 proc. roczną stopę
zwrotu. To znacznie lepsze
zyski od lokat bankowych
czy obligacji skarbowych.

Co więcej, zakup takiej
nieruchomości opłaca się
nawet przy zaciągnięciu
kredytu hipotecznego, który można uzyskać z oprocentowaniem niższym niż
4 proc. w stosunku rocznym
– opowiada Marcin Kokot
z City Apartments, operator wakacyjnych inwestycji,
z którym współpracuje Firmus Group.
Skala generowanych zysków zależy od stopnia
atrakcyjności zarówno lokalizacji jak i samej inwestycji.
Dużą wygodę daje również powierzenie wynajmu
specjalistom: zewnętrzny,
doświadczony
operator
zajmuje się utrzymaniem
nieruchomości, przyjmuje
gości i zapewnia im bieżący
serwis. Firmy te dysponują
również
wypróbowany-

mi narzędziami promocji,
docierając do dużej grupy
potencjalnych turystów, co
ma niemały wpływ na wpływy z najmu. A, jak pokazują
statystyki, średnia liczba
dni korzystania z wakacyjnych mieszkań przez gości
stale wzrasta. Jeden z apartamentów Dune Resort
w ciągu 12 miesięcy (od
końca lipca 2014 do końca
lipca 2015) „pracował” aż
213 dni, a najwyższy przychód za jeden z lokali wyniósł ponad 70 tys. zł. Ze
względu na powodzenie,
jakim cieszą się apartamenty w Dune Resort, ich ceny
najmu wzrosły o 8 proc., pomnażając tym samym zyski
właścicieli mieszkań.
BiuRO SpRZEDAży
tel. 94 342 22 22
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Kancelaria
Doradztwa
Podatkowego
i Audytu DEBET
Halina Kozak
JUBILEUSZ 25-LECIA
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Agnieszka Orsa
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Zawsze elegancka i uśmiechnięta. W pracy konkretna i wymagająca, ale gdy trzeba również wspierająca
– podkreślają podwładni. Klienci cenią ją za ogromną wiedzę, rzetelność i życzliwość. Od 25 lat prowadzi
w Koszalinie kancelarię doradztwa podatkowego zatrudniającą obecnie ponad 20 specjalistów w dziedzinie
kadr, płac, rachunkowości i podatków. Kiedy podsumowuje ćwierćwiecze działalności DEBETU, stwierdza:
„Jestem wdzięczna losowi za sukces i szczęście, jakie mi przyniósł”. Sukces – warto podkreślić – zasłużony,
bo wypracowany wielkim nakładem sił i energii. Rozmawiamy z panią Haliną Kozak.
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W

byłam głównym księgowym w Zakładzie Obliczeniowym ETOB
w Koszalinie. Zaczęła się transformacja, zaczęły powstawać coraz
liczniejsze prywatne przedsiębiorstwa. Podpowiadałam różnym
startującym w biznesie osobom, aż zaczęło być to na tyle absorbujące, że nie dało się łączyć z wcześniejszą pracą i wtedy podjęłam decyzję o przejściu na własną działalność gospodarczą.

- Należy Pani do wąskiego grona osób, które mogą o sobie
powiedzieć, że budowały podstawy polskiego rynku doradztwa
podatkowego. Powstał całkiem nowy sektor usług.
- Tak, byłam w grupie pionierów. Gdy zaczęły się przemiany
gospodarcze i ustrojowe, jeździliśmy na szkolenia, spotykaliśmy
się, dzieliliśmy doświadczeniami i opiniami. I to z naszej inicjatywy
zaczął się proces tworzenia zawodu doradcy podatkowego. Od
początku istnienia samorządu korporacyjnego byłam w jego władzach, czyli najpierw w Krajowej Radzie Doradców Podatkowych
a obecnie Krajowej Izbie Doradców Podatkowych. Przez dwie
kadencje pełniłam również funkcję członka Państwowej Komisji
Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego.

- Laik, na przykład ktoś nie prowadzący działalności gospodarczej, może mylić takie pojęcia jak księgowość, rachunkowość,
doradztwo, audyt. Czym się różni księgowość od rachunkowości? Co jest pojęciem szerszym, a co węższym?
- Rozróżnienie sprawia kłopot nie tylko laikom. Czasami zdarza się, że odwiedzający nas klienci odbierają telefon i mówią
komuś: „jestem u mojej księgowej”. Z uśmiechem zwracamy im
wtedy uwagę, że są u doradcy podatkowego... A dlaczego to
podkreślamy? Księgowy odpowiada za prawidłowe zaksięgowanie dokumentu, który dostanie od przedsiębiorcy. Ten ma go
prawidłowo, zgodnie ze sztuką, zaksięgować, czyli upraszczając
– wprowadzić do odpowiedniego rejestru. Rola doradcy jest
bardziej złożona, bo pojawia się element oceny sytuacji, szukanie najlepszego rozwiązania, pokazywanie klientowi alternatywy.
Żeby doradzić przedsiębiorcy, trzeba z nim usiąść, przedyskutować sytuację, zapytać o cel jego zamierzeń, żeby w tym całym
gąszczu przepisów prawidłowo nakreślić najkorzystniejsze rozwiązanie. Na tę samą rzecz można spojrzeć z kilku punktów widzenia: przepisów podatkowych, korzyści bilansowych, dobrej
współpracy z bankiem. Prowadzenie działalności gospodarczej
jest coraz trudniejsze. Dochodzą do tego rozmaite przekształcenia własnościowe, fuzje, przejęcia, zmiany formy prawnej.
Można się w tym pogubić. Doradca podatkowy pomaga przejść
przez te konieczne procesy w sposób bezpieczniejszy i ograniczający różne rodzaje ryzyka, w tym podatkowego. Ponadto, co
jest bardzo istotne doradca podatkowy obok radcy prawnego
i adwokata ma prawo reprezentować podatnika przed sądami
administracyjnymi.

trakcie przemian gospodarczych
początku lat 90. zaczęły się pojawiać na rynku firmy takie jak założony przez Panią DEBET, oferujące
kompleksową obsługę finansową.
Dlaczego przedsiębiorcom bardziej opłaca się wynająć kogoś z zewnątrz niż tworzyć własną księgowoś albo dział rozliczeniowo
-podatkowy?
- Własna księgowość jest droższa, usługi outsourcingu są zawsze tańsze. Małych firm nie stać na to, by mieć własnego głównego księgowego - specjalistę. Jego praca byłaby dla nich po
prostu za droga. Po drugie, wchodzi w grę kwestia bezpieczeństwa. Odpowiedzialność przedsiębiorcy, kiedy rozliczenia prowadzi jego pracownik, jest właściwie bezpośrednia. Natomiast
w przypadku tego typu usług zlecanych nam, my odpowiadamy
całkowicie za wszystkie nieprawidłowości, do których byśmy się
przyczynili. Obowiązkowo mamy więc ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Przedsiębiorca może być spokojniejszy.

- Środowisko pierwszych doradców podatkowych w Polsce
utrzymuje ze sobą ścisły kontakt. Tworzycie Państwo elitę ekspertów.
- Tak, spotykamy się, utrzymujemy ścisły kontakt. Chcąc wejść
do zawodu, musieliśmy zdać odpowiednie egzaminy. W pierwszym rzucie zdało je zaledwie 20 osób.
- Kto egzaminował?
- To zawsze była komisja państwowa. Później zasady wchodzenia do zawodu się zmieniały. Część osób uzyskało uprawnienia
„przez zasiedzenie”, to znaczy zostały one wpisane na listę doradców podatkowych, bo wykonywały taką pracę. Obecnie wszyscy,
którzy chcą uzyskać tytuł doradcy podatkowego, muszą zdawać
egzamin. Uważam, że to słuszne rozwiązanie.
- Ile osób w Polsce ma status doradcy?
- Na liście jest około 10 tysięcy osób, natomiast liczbę czynnych
zawodowo oszacowałabym na 6-7 tysięcy.
- Kiedy powstawał w Polsce zawód doradcy podatkowego,
miała już Pani spore doświadczenie zawodowe.
- Uzyskałam tytuł biegłego rewidenta (na marginesie: w 1989
roku był to jeszcze „biegły księgowy”, dopiero później pojawiło
określenie „biegły rewident”). Startowałam więc z innej pozycji.
Tak naprawdę egzaminu zawodowego według wymagań Państwowej Komisji Egzaminacyjnej nie musiałam zdać, ale chciałam.
Biegli rewidenci mogą bowiem wykonywać wszystkie czynności
doradcy podatkowego, jedynie nie mogą używać takiego tytułu.
- Wtedy miała już Pani za sobą pracę w Izbie Skarbowej i dużym przedsiębiorstwie. Zdecydowała się Pani zostawić etat i zacząć własną działalność. To chyba było jakieś ryzyko?
- Izbę Skarbową pożegnałam, bo doszłam do wniosku, że moja
psychika nie predysponuje mnie do funkcji kontrolnych. Później

- I od tego momentu, od działalności jednoosobowej, firma
urosła do dwudziestu paru pracowników obecnie…
- Mam świetną, stabilną kadrę. Dziesięć osób pracuje u mnie
ponad dziesięć lat, a dwie panie nawet dwadzieścia dwa lata.

- Polska ma opinię kraju, który produkuje bardzo dużo nowych
przepisów.
- Z punktu widzenia przedsiębiorcy najtrudniejsze jest to, że
zmiany skutkujące podatkowo nie odbywają się wyłącznie wprost
w przepisach podatkowych. Często poważne skutki podatkowe
rodzą zmiany w zupełnie innych ustawach. Doradca podatkowy musi stale doskonalić wiedzę. Dlatego od trzech lat doradców dotyczą obowiązkowe szkolenia, które ułatwiają orientację
w skomplikowanej rzeczywistości prawno-podatkowej. Uważam,
że to słuszny kierunek. Biuro rachunkowe od czasu niedawnego
uwolnienia zawodu może prowadzić każdy. Biur nie obejmuje obligatoryjność szkoleń. Ponieważ nadal jestem czynnym biegłym
rewidentem, czyli badam sprawozdania finansowe firm, widzę
jakie nieprawidłowości powstają, kiedy rachunkowość prowadzą osoby niedotrzymujące kroku zmianom, osoby o niepełnych
kompetencjach. To rodzi dla przedsiębiorcy ryzyko.
- Jak przedsiębiorca, który nie prowadzi jeszcze dużej firmy,
ma niewielkie doświadczenie, może rozpoznać na rynku obsługi finansowo – podatkowej te podmioty, który gwarantują mu
większe bezpieczeństwo?
- Idąc do biura rachunkowego albo do doradcy podatkowego powinien pytać o uprawnienia. Bardzo ważne jest posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które w przypadku
nas, doradców, jest obowiązkowe. Dalej: w przypadku doradców
jest reprezentacja przed urzędami. Moi klienci mają wprost zakaz
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chodzenia do urzędów skarbowych. Jesteśmy ich pełnomocnikami we wszystkich sprawach załatwianych w urzędzie skarbowym,
także w sprawach kontrolnych. Klient się nie stresuje, bo kontrolerzy sprawdzają dokumentację nie u niego w firmie, ale u nas.
Oczywiście jest przez nas na bieżąco informowany o wszystkich
ważnych okolicznościach. Ale podsumowując: zawody księgowego i doradcy podatkowego są nadal mylone nawet przez przedsiębiorców.
Podejrzewam, że zaczynają je rozróżniać wtedy, kiedy wpadają w kłopoty i trzeba pogłębionej wiedzy, żeby się z nich wykaraskać?
- Oczywiście. Spotykamy się z takimi sytuacjami, że ktoś obsługiwany przez biuro rachunkowe przychodzi po pomoc, kiedy
w trakcie kontroli skarbowej pojawiają się wątpliwości i trzeba wobec organu kontrolującego jakieś rzeczy wyjaśnić.

- Podejrzewam, że w przypadku prawa do ulg i szczególnych
sytuacji podatkowych organy kontrolne są bardziej wyczulone,
a rzetelność ze strony przedsiębiorcy jest szczególnie istotna.
- My od zawsze, od początku działalności, na co dzień pracujemy z organami kontrolnymi. Nie ma chyba dnia, żeby u kogoś
z naszych klientów nie było kontroli, żeby urząd o coś nie zapytał.
Tak więc słowo „kontrola” nas nie przeraża. Po prostu udostępniamy dokumentację, w razie wątpliwości wyjaśniamy sytuację.
To zbierane przez 25 lat doświadczenie jest bardzo ważne i przydatne. Z drugiej strony niejednokrotnie mam odczucie, że także
urzędnicy już się orientują, że jeśli my kogoś obsługujemy, będzie
to wykonane w pełni profesjonalnie i solidnie.
- Czy Pani niegdysiejsza praca w Izbie Skarbowej, czyli niejako
po drugiej stronie barykady, jakoś pomaga? To znaczy znajomość pragmatyki, podejścia, sposobu myślenia?

Halina Kozak

- Skala trudności w poruszaniu się w obszarze prawa, finansów i podatków rośnie wraz z dojrzewaniem biznesu. Duże firmy
zaczynają prowadzić działalność nie tylko w skali kraju, eksportują, mają rozliczenia międzynarodowe. Czy w tym zakresie Państwo jako Debet i Pani osobiście również pomagacie?
- Tak, oczywiście, obsługujemy firmy o różnym statusie. Ja
i moja kancelaria zaczęliśmy się specjalizować w specjalnych
strefach ekonomicznych. Właściwie jesteśmy od początku pierwszą kancelarią, która obsługuje kompleksowo strefę koszalińską,
oczywiście jako biuro outsourcingowe, nie jako wprost księgowy
strefy. Mogę powiedzieć, że jesteśmy wyspecjalizowani w kwestiach związanych z nabyciem i zbyciem nieruchomości. To wymaga oczywiście stałego doskonalenia zawodowego, bo to są bardzo trudne tematy. Zresztą wszędzie tam, gdzie wchodzą w grę
ulgi podatkowe, trzeba wykazać się głęboką i wciąż aktualizowaną wiedzą.

- W jakimś stopniu na pewno. Pozwala uniknąć niektórych błędów popełnianych przez kontrolowanych i ułatwia zrozumienie
sposobu myślenia kontrolujących. My ich zresztą nigdy nie traktujemy jak wrogów, ale jak partnerów. Oni mają do wykonania swoją
pracę, my swoją. Ja zawsze mówię, że jeśli są przepisy, które można dostosować i wykorzystać u danego przedsiębiorcy, to trzeba
to zrobić. Nie boję się ryzyka. Spotykam się jednak z sytuacjami,
że księgowi z obawy przed kontrolą i ewentualną koniecznością
obrony określonego przyjętego stanowiska wolą nie wykorzystywać wszystkich dostępnych możliwości prawnych. Dzieje się to ze
stratą dla przedsiębiorcy. I tutaj wyraźnie widać różnice między
biurem rachunkowych a doradcą podatkowym.
- Czyli biura rachunkowe podchodzą bardziej asekurancko?
- Nie wszystkie, ale wg mojej wiedzy bardzo często. Typowe jest
stwierdzenie: „Nie róbmy tego, bo kontrola przyjdzie”. Kontrola,
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Bartosz Skrzypek

Ewa Szuba

Jolanta Kogut

Katarzyna Klonowska

Kinga Kowalska

Magdalena Szewczyk

jeśli musi przyjść, to przyjdzie. Lepiej zresztą niech przyjdzie jak
najwcześniej, bo jej odwlekanie jest tylko na niekorzyść klienta. Im
wcześniej rozstrzygniemy wątpliwość, tym lepiej. Jeśli się w czymś
mylimy, możemy od razu skorygować stosowaną interpretację,
nie brnąc daleko w jej konsekwencje. Tak jak już mówiłam: my
nie mamy stresu z powodu kontroli, jesteśmy po prostu do niej
przyzwyczajeni.
- Stereotypowe wyobrażenie rysuje ludzi ze „skarbówki”
jako groźnych, nieprzejednanych, czyhających na potknięcia
podatnika. Ale to chyba niesprawiedliwy obraz, bo można
zauważyć, że urzędy skarbowe zmieniają się w podejściu do
interesanta. Choćby taki drobiazg, że przedsiębiorca przed
terminem płatności podatku od towarów i usług, czyli popularnego VAT-u, dostaje uprzejmego SMS-a o treści „Naczelnik
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie przypomina, że
zbliża się termin...”
- Urzędy walczą o status „urzędu przyjaznego dla podatnika”.
To jest ogólnopolski ranking, który ma prestiżowe znaczenie i który przez lata zrobił dużo dobrego w relacjach urząd – podatnik.
My na współpracę nie narzekamy. Jeśli urzędnik ma rację, to nie
ma co na siłę dyskutować. Jeśli wkradł się błąd, trzeba go skorygować. W tym gąszczu często sprzecznych interpretacji i wyroków sądowych może się to zdarzyć nawet u najlepszych. Ale
tam, gdzie sytuacja jest niejednoznaczna, trzeba przedstawić swoje argumenty, bo nie jest tak, by one nie miały znaczenia i były
z góry odrzucane. Oczywiście w trakcie kontroli dochodzi jeszcze
czynnik osobowościowy zarówno po stronie kontrolującego, jak
i kontrolowanego. Część nieporozumień wynika ze starcia osobowości, a nie z przyczyn merytorycznych. Gotowość słuchania
drugiej strony, otwartość na argumenty, dobra wola są kluczowe
i ułatwiają obu stronom życie.
- Wróćmy do zespołu. Kiedy mowa o ponad dwudziestu pra-

cujących w Debecie osobach, pewnie wchodzi w grę jakaś specjalizacja?
- Mamy właściwie trzy specjalizacje. Pierwsza to kadry i płace.
Takie wydzielenie jest potrzebne, bo jak wiemy, przepisy ZUS-owskie bardzo się zmieniają, podobnie jak Prawo pracy. Księgowa,
która księguje w jakiejś niedużej firmie dokumenty, nie jest w stanie jednocześnie opanować wszystkich zmian we wspomnianych
przepisach. Drugi dział to księgi rachunkowe, a trzeci - księgi
podatkowe. W każdym dziale potrzebna jest znajomość ogromnej liczby przepisów, często zresztą modyfikowanych. Dlatego
z mojej inicjatywy odbywają się szkolenia w każdym z tych trzech
obszarów. Daje mi to poczucie większego bezpieczeństwa, bo
lepiej przygotowani pracownicy popełniają mniej błędów. A trzeba pamiętać, że odpowiedzialność przed fiskusem jest moja;
pracownik odpowiada tylko przede mną na zasadach ogólnych
odpowiedzialności zatrudnionego wobec pracodawcy. Im lepiej
wykształconych mam pracowników, tym moje bezpieczeństwo
i bezpieczeństwo moich klientów jest większe.
- Jak liczne jest grono klientów Pani firmy?
- Przeanalizowałam to niedawno w związku z 25-leciem firmy.
Wychodzi na to, że klientów mamy obecnie około 220.
- Same duże podmioty, jak koszalińska podstrefa ekonomiczna?
- Różne. Duże, małe, a nawet jednoosobowe.
- A jakie firmy są klientami od samego początku?
- To całkiem liczne grono. Na przykład KOBET, czyli duża firma
budowlana. Obsługiwałam od początku powstania firmę JAAN
i brałam udział w jej sprzedaży zagranicznemu inwestorowi. Miałam udział w powstaniu firmy Nordglass, która nie jest obecnie naszym klientem, ale pozostał przy nas pan Janusz Jankowiak, dawniej współwłaściciel JAANA i NORDGLASSU, który założył nową
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firmę i ją wspaniale rozwija. Dalej jest firma INFRABUD pana Janusza Kłosowskiego. Już od ponad 20 lat jest z nami firma Mojsiuk,
a właściwie obecnie cała grupa spółek. Mogłabym jeszcze długo
wymieniać. Ale nasi klienci to nie tylko koszalinianie. Obsługujemy duże przetwórstwo rybne działające w Darłowie, dużą firmę
transportową ze Słupska, parę dużych firm z Białogardu.
- Gdy współpracuje się dwadzieścia lat i więcej, relacje pewnie
stają się bliskie?
- Zawiązują się nawet przyjaźnie! To jest bardzo sympatyczne.
Tak jak i to, że klientami są już często dzieci wcześniejszych klientów, bo wchodzą one w biznes.
- Z drugiej strony długo trwająca współpraca zaświadcza
o wysokim poziomie zaufania.
- Były pojedyncze przypadki, że rozstałam się z klientami. Czasami z tej przyczyny, że mimo jasnych rekomendacji co do decyzji
finansowych, klient chciał działać po swojemu, przez co narażał
siebie i nas na niebezpieczeństwo zarzutu nagięcia albo złamania
prawa.
- Czyli pewne „numery” nie przejdą?
- Czasami oceniamy dokumenty i mówimy: „Proszę państwa,
trzeba to i to zmienić, bo inaczej zlecenia nie przyjmujemy”. Oczywiście, bywają sytuacje podatkowo niejednoznaczne, ale wtedy
jasno pokazujemy klientowi różne możliwe rozwiązania i to on
musi podjąć ostateczną decyzję. Zawsze uświadamiamy klientowi ryzyko. Nie na każde ryzyko możemy się zgodzić. Jest już parę
wyroków w stosunku do kolegów-doradców podatkowych, które
dobitnie podkreślają odpowiedzialność doradcy. Fakt, że klient
polecił kancelarii określony dokument zaksięgować tak a nie inaczej, albo wykonać określoną czynność, nie zwalnia doradcy od
odpowiedzialności. Sądy wychodzą ze słusznego założenia, że
profesjonalny doradca nie powinien się na takie działania zgo-

Magdalena Wrona

Marta Danilewicz Wnuk

dzić. Wręcz rolą doradcy podatkowego jest nie dopuścić do wątpliwej prawnie transakcji.
- Skoro jest zawinienie, to jest pewnie i kara dla doradcy.
- Tak, bo polisa OC polisą OC, ale firma asekuracyjna odmówi
wypłaty ubezpieczenia, kiedy jest sądowe stwierdzenie nieprawidłowego działania.
- Czy to grozi też utratą uprawnień?
- Może grozić. Mamy w swoim kodeksie etyki określenie
„z przepisu nieskazitelni”. Podobnie zresztą, jak adwokaci. To są
zawody zaufania publicznego. To zobowiązuje do zachowania
najwyższych standardów rzetelności.
- Wśród klientów ma Pani dzieci pierwszych, niegdysiejszych
klientów. A to kieruje uwagę na zjawisko sukcesji. Firmy powstawały w czasach przełomu, w pierwszych latach 90. Ich założyciele są często ludźmi dobiegającymi wieku emerytalnego lub
wręcz już emerytami. Czy w tym zakresie Państwo również jakoś
pomagają przedsiębiorcom?
- Staram się z klientami o tym otwarcie rozmawiać. Są to niezwykle ważne kwestie. Do przekazania władzy w firmie albo jej własności trzeba się dobrze przygotować, a na pewno nie zostawiać tego
rozstrzygnięciom testamentowym. Nieprzygotowanie na taką sytuację może zagrażać bezpieczeństwu firmy. Należy uporządkować sprawy, czasami zmienić formę prawną spółki. Nikt z nas nie
jest wieczny i nawet jeśli czujemy się doskonale w wieku 65 czy
70 lat, nie oznacza to, że będziemy zdolni do pracy jeszcze długie
lata. Najtrudniejszym wyzwaniem jest sytuacja, kiedy dzieci właścicieli przedsiębiorstwa nie są zainteresowane jego przejęciem, bo
mają własne wyobrażenie ścieżki zawodowej, często w zupełnie
innej branży. To dotyczy również mnie, więc dla bezpieczeństwa
moich pracowników i klientów również myślę o zmianie formy
prawnej kancelarii. Co prawda moje dzieci są ekonomistami, ale

Małgorzata Dutka

Marcin Kruk

Monika Załucka

Halina Kozak
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syn skupił się na prowadzeniu hotelu i o przejęciu kancelarii ani
myśli, a córka mieszka i pracuje za granicą.
- Pracuje, co warto podkreślić, w Banku Światowym.
- Osiągnęła to ciężką pracą i uporem. Wybrała samodzielną
drogę rozwojową i o powrocie do Polski nie ma mowy.
- Czy jest Pani w stanie określić, ile osób przewinęło się w ciągu 25-lat przez Pani firmę?
- Oczywiście, że wiem (śmiech). To prawie setka osób. Kiedy
wspominam pierwsze lata, zawsze na myśl przychodzi mi Mirosława Kuczko, która była moim pierwszym pracownikiem. Ona
nadal jest w zawodzie, prowadząc księgi rachunkowe w firmie
męża. Spośród moich dawnych pracowników wyrosła grupa osób
prowadzących obecnie działalność samodzielną. Współpracuję
z nimi nadal poprzez wspólnych często klientów. Kancelaria nie
jest dużą firmą, trudno więc mówić o hierarchii i przez to możliwości awansu. Ja podchodzę do sprawy racjonalnie. Jeśli pracownik
zdobędzie kwalifikacje, ma ambicję, szuka czegoś własnego, nie
ma powodu, by mu utrudniać usamodzielnienie. Choć zawsze żal,
bo to ileś wspólnych przeżyć, a z drugiej strony konieczność znalezienia w to miejsce nowej osoby i znów szkolenie. Nie miałam
przypadku, by ktoś opuścił Debet wraz z klientami, co przytrafiło
się moim przyjaciołom doradcom w różnych miastach.
- To budujące, gra fair ze strony pracowników.
- Ja to odbieram jako wyraz szacunku.
- Z drugiej strony to chyba daje satysfakcję, kiedy dawni pracownicy radzą sobie na rynku?
- Cieszę się, że im się wiedzie. Spotykamy się na szkoleniach,
konferencjach. Kiedyś prowadziłam szkolenie w Koszalinie, spojrzałam po sali i zrobiło mi się bardzo miło, bo zobaczyłam pięć
głównych księgowych różnych przedsiębiorstw, które szlify zawodowe zdobywały u mnie. To naprawdę duża satysfakcja.
- Jeśli Pani z taką życzliwością traktuje swoich dawnych współpracowników, pewnie i oni to odwzajemniają?

Pani Halina Kozak z synem Marcinem i synową Joanną

- Pamiętam, jak sama odchodziłam z Izby Skarbowej. Dyrektorem był wtedy pan Ryszard Kotlewski. Poprosił mnie na rozmowę
i namawiał, żebym nie odchodziła. Kiedy przyszłam po świadectwo pracy, jeszcze próbował mnie zatrzymywać, ale jak zobaczył moją determinację, życzył mi powodzenia. To było mocno
wspierające, dodawało siły. Później, kiedy miałam kontakty z Izbą,
zawsze były one sympatyczne, a dyrektor spotkania ze mną rozpoczynał od żartobliwego pytania: „Jak się wiedzie mojej uciekinierce?” Ja podobnie traktuję moich współpracowników. Nigdy
nie warto zatrzaskiwać drzwi.
- Pani dużo pracuje, dużo czyta, odświeżanie wiedzy również
zabiera mnóstwo czasu. Jak znajduje go Pani jeszcze na własne
potrzeby?
- Nauczyłam się dobrze wykorzystywać czas. Rzeczywiście pracuję dużo. Często, chodzę z jakimś problemem klienta w głowie
nawet w czasie, który niby jest prywatny… Ale inaczej być nie
może, trzeba znaleźć rozwiązanie, bo po to przyszedł klient i on
czeka na możliwie szybko udzieloną radę. Dlatego czas prywatny
to pojęcie umowne.
- Jak Pani odpoczywa?
- Jestem morsem, więc w porze zimowej regularnie biorę zimne
kąpiele. Lubię żeglować. Często spotykamy się w gronie przyjaciół
- doradców, gdzieś w Polsce. To z jednej strony jest forma samodoskonalenia zawodowego, ale przy okazji również zwiedzanie.
Podróżuję. Mam na swojej liście parę miejsc do odwiedzenia…
- Pewnie jest na niej Meksyk, gdzie mieszka córka i jej rodzina?
- Byłam tam już trzy razy. I rzeczywiście, chcę pojechać ponownie. Tam mieszka mój najmłodszy wnuczek. Dwoje starszych mam
w Koszalinie, niejako przy sobie.
- Jest Pani zadowolona z tych mijających 25 lat Debetu?
- Uważam, że mi się powiodło. Dlatego mam potrzebę podzielić się tym sukcesem i szczęściem, angażuję się więc w różne
działania pomocowe, charytatywne. To forma podziękowania za
łaskawość losu.

Właścicielka DEBETU nie tylko odbierała podczas jubileuszowej
imprezy gratulacje. Sama pamiątkowymi szklanymi statuetkami
podziękowała najstarszym stażem klientom i współpracownikom.
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Halina Kozak w otoczeniu grupy klientów - gości jubileuszu

MAGDALENA SZEWCZYK (22 lata w kancelarii DEBET)
Byłam czwartą lub piątą osobą, która dołączyła do zespołu i
nawet się nie obejrzałam, a minęły 22 lata. Wcześniej prawie 20
lat przepracowałam w firmie KPRI w Koszalinie. Potem w kilku prywatnych przedsiębiorstwach, ale były to krótkie okresy. Myślałam
wówczas, żeby zgłosić się do pani Haliny Kozak do pracy, ale mówiono, że nie ma szans na znalezienie u niej etatu, więc nawet nie
próbowałam. Aż w końcu, będąc księgową w którejś z kolejnych
firm, poszłam do mojej obecnej szefowej po poradę w jakiejś trudnej sprawie. Poradę dostałam, ale przy okazji dowiedziałam się,
że w kancelarii potrzeba kolejnej osoby. Oczywiście natychmiast
skorzystałam z okazji.
Z perspektywy czasu stwierdzam, że to najlepsze moje miejsce
pracy w całej karierze zawodowej. Kluczowa jest osoba pani Haliny. To bardzo ciepła, otwarta osoba, na którą zawsze można liczyć.
Ja już od 10 lat jestem na emeryturze, ale nie przestałam jednocześnie pracować i za to również jestem szefowej wdzięczna.
MAŁGORZATA DUTKA
Trafiłam do firmy 19 lat temu, kiedy pracowało w niej już osiem
osób. To co mnie ujęło na początku, to rodzinna, sympatyczna atmosfera. To zasługa naszej szefowej. To ona tworzyła takie warunki,
że można się było czuć w zespole pewnie i bezpiecznie. Nigdy nie
odmawiała mi i innym osobom wsparcia. Imponowała wiedzą, ale
również tą wiedzą się dzieliła z nami. Dbała również o to, byśmy
systematycznie zdobywały nowe kompetencje. Stąd na przykład
wyjazdy na szkolenia. Odbywały się one zazwyczaj w atrakcyjnych
miejscach, jak choćby Zakopane. Była możliwość czegoś się nauczyć, ale i przy okazji odpocząć. Do legendy przeszły nasze „sylwestry podatkowe”, czyli wspólne imprezy 30 kwietnia danego
roku, kiedy kończył się okres rozliczania PIT-ów.
KINGA KOWALSKA
Jestem stosunkowo nową osobą w kancelarii, bo pracuję w niej
dopiero od trzech lat. I nie zamieniłabym tego miejsca na żadne
inne. Zajmuję się całą stroną administracyjną, a jednocześnie jestem asystentką szefowej. Mam więc z panią Haliną codzienny
kontakt. Dużo się od niej uczę. Jest ona osobą bardzo ciepłą i
otwartą, ale również potrafiącą wyraźnie oddzielać sferę kontaktów prywatnych i służbowych. Na płaszczyźnie zawodowej jest wy-

magająca i bardzo konkretna. Ma wśród członków zespołu ogromny autorytet, imponuje profesjonalizmem.
EWA SZUBA
Całe moje życie zawodowe to DEBET, 22 lata. Zaczęłam pracę
zaraz po ukończeniu „ekonoma”. Pracowałam i jednocześnie studiowałam zaocznie w Szczecinie. Przez pięć lat studiów spotykałam
się z ogromną wyrozumiałością szefowej. Wiadomo, że są okresy
sesyjne, kiedy trzeba się więcej uczyć, a więc wziąć jakiś dodatkowy urlop w środku tygodnia. Nigdy nie miałam z tym problemów.
Wręcz odwrotnie, spotykałam się z życzliwością i pomocą. Zresztą
jest tak nadal i dotyczy to nie tylko mnie. Na panią Halinę zawsze
można liczyć. Ma swoje zasady, kieruje się nimi konsekwentnie,
egzekwuje dobrą pracę, ale kiedy potrzebne jest komuś wsparcie,
może być pewny, że je od szefowej otrzyma.
Czasami żartuję, że o DEBECIE mogłabym książkę napisać…
Mam w pamięci wszystkich klientów, których obsługiwaliśmy i osoby, które kiedyś z nami pracowały. Nie wyobrażam sobie innego
miejsca pracy.
MARTA DANILEWICZ – WNUK
Mija dziewiętnasty rok mojej pracy w Kancelarii DEBET. Przez jakiś czas byłam kierownikiem, a od mniej więcej 10 lat jestem w niej
dyrektorem, kierując operacyjnie codzienną pracą. Mamy świetną
kadrę. Takie cechy jak rzetelność, odpowiedzialność, zaangażowanie charakteryzują wszystkich członków zespołu. Każdy ma świadomość, z jak wrażliwą materią mamy do czynienia, bo podatki to
nie żarty. Dbamy o to, by nasi klienci mieli pełne poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do nas. Stąd dbałość o stałe podnoszenie
kwalifikacji i najwyższe standardy pracy.
JOLANTA KOGUT
Niedługo, w lutym przyszłego roku minie 14 lat mojej pracy w
kancelarii pani Haliny Kozak. Muszę powiedzieć, że miałam w tym
czasie propozycje innej pracy, ale nie zdecydowałam się przyjąć
żadnej z nich. Dlaczego? Zżyłam się z naszą ekipą i firmą. Atmosfera jest taka, jakiej życzyłabym każdemu. Nie będzie przesadą,
kiedy powiem, że to atmosfera rodzinna. Co pewien czas mamy
spotkania integracyjne i jak się okazuje, także poza pracą czujemy
się w swoim towarzystwie doskonale.
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MAREK
WIKIERA
BIEG
PO KREW
Autor: Jakub Jakubowski

W polskich szpitalach w każdej minucie potrzebny jest litr krwi. Niestety, brakuje jej, a świadomość konieczność
krwiodawstwa wciąż jest nieduża. Ten stan rzeczy chce zmienić Marek Wikiera, ultramaratończyk z Trójmiasta,
który dla promocji swojej fundacji Krwioobieg pokonał linię brzegową Bałtyku.

M

a Pan na koncie nie lada wyczyn, czyli
ukończenie w jednym roku cyklu 4Deserts - czterech ultramaratonów na czterech pustyniach. Teraz z kolei następny,
czyli 567 km wzdłuż polskiego Wybrzeża. Co Pana skłoniło do tego wyzwania?

- Zdecydowałem się na nie, żeby powiedzieć o naszej akcji.
Żeby powiedzieć, że
jest problem - w Polsce brakuje krwi - okresowo w ciągu roku na
terenie całego kraju, że mamy rozwiązanie, które pomoże zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować ten problem oraz że samo nic
się nie zrobi. Chciałem też pokazać, że coś, co z pozoru wydaje się
niemożliwe, można zrealizować. Wystarczy z wyrazu niemożliwe
wykreślić „nie”.
- W biegach ultramaratońskich po pustyniach chodziło o zaspokojenie własnej ambicji, sprawdzenie siebie w warunkach
ekstremalnych. Zadanie ekstremalnie trudne. Czy patrząc z tej
perspektywy, nie wydaje się Panu dziwne, że dla wielu ludzi zadaniem ekstremalnie trudnym jest oddanie krwi?
- Im bardziej zagłębiam się w temat krwiodawstwa, tak właśnie to postrzegam. Wynika to z braku wiedzy i świadomości. Nie
widzimy problemu, dopóki brak krwi nie dotknie nas osobiście.
A nawet kiedy rozumiemy problem, to ciężko nam w gonitwie
dnia codziennego zorganizować wizytę w punkcie krwiodawstwa.
- Założył Pan fundację Krwioobieg. Dlaczego akurat krwiodawstwo? Jakie są cele fundacji?
- Wielokrotnie w mediach czy na portalach społecznościowych
spotykałem się z informacjami o niedoborach krwi w stacjach
krwiodawstwa lub szpitalach. Znajomi prosili o pomoc i oddawanie krwi dla konkretnych osób. Zastanawiałem się gdzie jest
problem? Dlaczego ten stan trwa od lat? I czy nie można go rozwiązać? Podpowiedź przyszła w momencie kiedy zapisałem się
do bazy dawców szpiku DKMS. Przecież ten pomysł można przenieść na krwiodawstwo. Założyłem Fundację, której głównym ce-

lem jest stworzenie ogólnopolskiej bazy potencjalnych dawców
krwi - KRWIOOBIEG, która zgromadzi w jednym miejscu wszystkich chętnych, gotowych odpowiedzieć na wezwanie pomocy
i gotowych do oddania krwi w przypadkach zagrożenia życia lub
zdrowia innych. Wierzę, że razem możemy więcej, że w sytuacji
zagrożenia wśród zarejestrowanych osób na pewno znajdzie się
dawca i wezwany - podzieli się swoją krwią.
- W Polsce w każdej minucie potrzebny jest 1 litr krwi. Niestety
krwi brakuje. Dlaczego?
- Zaledwie kilka procent ludzi regularnie oddaje krew. Brakuje
świadomości i wiedzy, że krwi nie produkuje się w laboratoriach,
że transfuzji krwi niczym nie można zastąpić, a od tego zależy
ludzkie życie i zdrowie; że regularne oddawanie nie boli i nie ma
złego wpływu na nasze zdrowie. W oddawaniu krwi występuje
sezonowość. W okresie wakacyjnym na przykład spada liczba
dawców, bo przebywają oni na urlopach, brak jest możliwości
zorganizowania akcji pobierania w szkołach i na uczelniach. Wraz
z procesem starzenia się społeczeństwa wzrasta zapotrzebowanie
na krew, a jednocześnie maleje liczba osób zdolnych do jej oddania. Wzrasta liczba czasowych dyskwalifikacji dawców związanych
m.in. z alergiami, chorobami cywilizacyjnymi, stosowaniem leków.
- Jak można wesprzeć akcję?
- Przede wszystkim, zapisując się do bazy potencjalnych dawców krwi, a po otrzymaniu prośby o pomoc - oddając krew. Rejestracja na stronie www.krwioobieg.org trwa zaledwie minutę.
Można też nas wspierać, poświęcając swój czas, wiedzę, umiejętności lub finansowo.
- Wróćmy do samego biegu. Jaka była trasa i jakie trudności
napotkał Pan na trasie?
- Trasa biegu to polska linia brzegowa Bałtyku. Od Świnoujścia
po Piaski, w tym Półwysep Helski w obie strony. Wyszło znacznie
więcej kilometrów niż oficjalna jej długość, ponieważ w wielu
miejscach musiałem omijać przeszkody w postaci portów, obiektów wojskowych, ujść rzek. W sumie mój licznik pokazał 567 km.
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Trasa przepiękna. Jestem zauroczony polskim wybrzeżem. Zakładałem, że walczyć będę ze słońcem i upałem, a nie wiatrem
i deszczem. Planowałem, że będę biegł wąskim pasem ubitego
piasku blisko wody. Niestety na większości trasy morze go zabrało. Do wyboru miałem piasek mokry grząski lub suchy grząski…
od czasu do czasu kamienie. Takie podłoże spowodowało, że
wysiłek był intensywniejszy i trwał dłużej. To z kolei doprowadziło
do przeciążenia mięśni pod kolanami. Pod koniec trzeciego dnia
ledwo się poruszałem. Na szczęście żonie udało się zorganizować
fizjoterapeutę i po 24 godzinach mogłem podjąć dalszą walkę.
Drugiego dnia pojawiły się pierwsze pęcherze. To efekt kilkunastogodzinnego biegu w mokrych butach. Z każdym dniem było
już tylko gorzej. Pęcherze robiły się coraz większe. Pękały. Każdy
krok sprawiał ból. Wyjąłem wkładki z butów bo opuchnięte stopy
w nich się nie mieściły.
- Bolało?
- Praktycznie od drugiego dnia ból był moim nieodłącznym towarzyszem. Do tego doszła nowa trudność, którą obserwowałem
u kolegów na pustyniach, a która mnie osobiście wcześniej nie
dotknęła. Straciłem łaknienie. To było groźne. Musiałem dostarczać organizmowi paliwo, a nie czułem takiej potrzeby. Nie odczuwałem głodu, mimo że spalałem po kilka tysięcy kalorii dziennie.
Tu znowu z pomocą przyszła żona. Pilnowała, żebym jadł na siłę.
Inną trudnością był slalom między słynnymi parawanami, zamkami z piasku i dołami wykopanymi przez turystów.
- Jak wyglądały kulisy biegu? Spanie, jedzenie, radzenie sobie
z kryzysami, spotkania z ludźmi....
- Startowałem codziennie o szóstej rano. Mniej więcej w połowie
etapu robiłem przerwę na gorący posiłek. Zaś kończyłem zmagania
po 12-14 godzinach. Choć drugiego dnia wyszło aż 17,5 godziny.
Na śniadanie, obiad i kolację zaplanowałem naturalne jedzenie.
A w czasie każdego etapu „chemiczne” (żele, batony energetyczne
itp.). Niestety drugiego dnia organizm kompletnie odrzucił chemię. Więc do plecaka pakowałem bułki z serem, miodem, nutellą.
Czekoladę i rodzynki. Czasem wieczorami jadłem gotowe liofilizowane dania. To wszystko zapijałem litrami coli, której normalnie nie
spożywam. Spałem w namiocie na kempingach, jak najbliżej plaży,
w pensjonacie. Na całej trasie miałem wsparcie najwspanialszego
teamu w postaci żony i syna, którzy pilnowali logistyki.
- Jakieś kryzysy?
- Miałem jeden mega kryzys. Ostatniego dnia. To była ściana
jakiej nigdy nie doświadczyłem, nawet na pustyni. Gdyby nie
żona i syn nie wiem, jak by się skończyło. Jestem im wdzięczny,
że walczyli ze mną na tych ostatnich kilometrach. Mikołaj (12 lat)
pokonał 20 km, a żona prawie 40 km. Po pisaku. Mniejsze kryzysy
pomagali mi przetrwać przyjaciele, znajomi i nieznajomi, którzy
napierali ze mną od Jastarni. Ich obecność pomagała pokonywać
kolejne kilometry, a przede wszystkim odwracała uwagę od bólu.
Na szczęście na trasie nie miałem niebezpiecznych sytuacji, choć
bieganie po zmroku po klifie różnie mogło się skończyć. Ciekawym doświadczeniem były spotkania ze zwierzętami. Po drodze natknąłem się na dwie martwe foki, które wyrzuciło morze.
W nocy biegły ze mną lisy. A na plaży w Piaskach spotkałem żywą
fokę. W odległości trzech metrów. Nie wiem, kto był bardziej wystraszony. Staliśmy jak zamurowani, patrząc na siebie.
- Po ukończeniu cyklu 4Deserts obiecał Pan żonie rok spokoju.
Minął rok i podjął się Pan Krwioobiegu. Jakie następne projekty?
- Jest wiele ciekawych biegów ultra: w dżungli, w Himalajach,
na biegunie północnym. Ale tęsknię za pustynią. Znalazłem bieg
w Australii – pustynia, 520 km, 9 dni, w formule samowystarczalności. Może w 2017 się uda. W 2018 roku planuję ukończyć Ironmana na pełnym dystansie. A w 2020 wybieram się z synem na Maraton Piasków na Saharze.

35

36

LUDZIE

SARA BETKIER NADZIEJĄ
POLSKIEJ MODY
Autor: Wioleta Jędrzejczyk – Betlińska / Foto: Marcin Betliński

Polska Akademia Mody zaliczyła 26-letnią projektantkę z Koszalina do najbardziej obiecujących twórców
młodego pokolenia.

A

kademia popularyzuje rodzimą scenę mody
i modelingu (organizuje m.in.: Galę Polskiej
Mody, plebiscyt o „Złotą Pętelkę”, konkurs
„Srebrna Pętelka”, a także plebiscyt Top Moda).
Każdego roku podczas Międzynarodowych
Targów w Poznaniu podsumowuje to, co dzieje
się w branży. Docenia szczególne osiągnięcia
i dorobek nie tylko dobrze już znanych na rynku firm, projektantów czy producentów, ale również wyławia najbardziej obiecujących początkujących twórców.
Sara Betkier nie po raz pierwszy została zauważona przez jury
Akademii. Dwa lata temu była laureatką konkursu „Srebrna Pętel-

ka”. Obecnie Akademia przyznała jej prestiżowy tytuł „Nadzieja
polskiej mody”.
Pani Sara komentuje: – W krótkim czasie w moim życiu wydarzyło się naprawdę wiele. Ukończyłam studia z wyróżnieniem z tytułem magistra sztuki. Założyłam sklep internetowy oraz pracownię,
budując swoją markę „Betkier” i wystartowałam w programie telewizyjnym „Project Runaway”.
Jak przyznaje, wyróżnienie to dla niej miła niespodzianka i olbrzymia szansa: – Odbierając statuetkę, stałam na scenie obok takich znaczących projektantów jak Gosia Baczyńska, czy przedstawicieli uznanych firm jak Słoń Torbalski czy Próchnik. Zapraszam
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w Poznaniu nową kolekcję. Piętnaście modelek wyszło na wybieg
w moich kreacjach.

- przygotowały wystawę pt. „Istota rzeczy”, którą można było oglądać w koszalińskim Muzeum.

Kolekcja powstawała długo i każdy z najmniejszych szczegółów
został dopięty na ostatni guzik. Stroje skierowane są do kobiet
odważnych, wiedzących czego chcą. Stąd w kolekcji dominacja
czerni i bieli. Nie brakuje również skór i plecionek. Widać, że pani
Sara dojrzała jako kobieta i projektantka. - Kolekcja odzwierciedla to, dla kogo chcę projektować ubrania, czyli dla kobiecych,
zmysłowych i pewnych siebie businesswoman. Stroje mają być
wygodne, ale eleganckie, stylowe i seksowne – mówi.

Po ukończeniu studiów Sara Betkier nie spoczęła na laurach.
Otworzyła autorskie atelier przy ul. Piłsudskiego, gdzie tworzy nie
tylko przepiękne, stylowe ubrania, ale również gustowne torebki.
Koszalinianka wzięła udział w II edycji programu telewizyjnego
Project Runway. Jak przyznaje, to właśnie ta przygoda otworzyła
jej wiele drzwi i przyniosła mnóstwo propozycji pracy. Z dnia na
dzień zaczęła mieć coraz więcej klientek oraz okazji do kooperacji
z innymi projektantami.

Dla młodej projektantki udział w targach modowych to nie
tylko szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego, możliwość współpracy z modelkami, ale przede wszystkim komercyjne zaistnienie w branży. – Podczas takich imprez można zdobyć
odpowiednie kontakty – wyjaśnia. - Poznajemy swoich przyszłych
klientów, producentów materiałów, ale również ludzi, którzy w tej
branży działają od wielu lat i dużo mają w niej do powiedzenia.
Takie spotkania dają nowe perspektywy.

Sara Betkier ma ambitny cel: pokaz mody w Paryżu, europejskiej stolicy mody. Na razie przygotowuje się do studiów doktoranckich – oczywiście związanych z modą.

Sara Betkier jest absolwentką Prywatnej Ogólnokształcącej
Szkoły Sztuk Pięknych we Włocławku. Ukończyła studia licencjackie oraz magisterskie na kierunku Wzornictwo na Politechnice Koszalińskiej. Jeszcze będąc studentką, dała się poznać jako osoba
zdolna, pewna siebie i ambitna. Razem z koleżankami założyła
koło naukowe The North Fashion, w ramach którego studentki
rozwijały swój warsztat projektowy, ale również promowały kulturę mody. Koło z olbrzymim rozmachem zorganizowało dwa pokazy mody w Variete Muza i w lokalu City Box. Trzy z członkiń The
North Fashion – Sara Betkier, Joanna Haracewiat i Marta Borowska
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KOSZALIŃSKI SERWIS PEUGEOTA
W KRAJOWEJ ELICIE
Autor: Adam Różański

W losowo wybranych autoryzowanych stacjach serwisowych dziewiętnastu najpopularniejszych w Polsce marek
samochodowych przez pół roku pojawiali się „tajemniczy klienci”. Według ustalonego klucza sprawdzali oni jakość
obsługi, a ich raporty złożyły się na ranking najlepszych serwisów ASO w Polsce. Doskonale wypadł w nim serwis
firmy Mojsiuk Motor, koszalińskiego dealera marki Peugeot. Sklasyfikowany został na 7 miejscu w kraju, spośród
losowo wybranych 190 warsztatów!

W

ielki test serwisów w Autoryzowanych Stacjach Obsługi (ASO) był
badaniem niezależnym, zleconym
przez tygodnik „Auto Świat”. W okresie od kwietnia do września br. udający klientów przedstawiciele firmy
Kantar TNS odwiedzali autoryzowane serwisy i według ustalonego scenariusza weryfikowali jakość
świadczonych przez nie usług.
Do badania użyto samochodów nie starszych niż dziesięcioletnie i były to modele typowe, najpopularniejsze w każdej marce.
„Tajemniczy klienci”, bo tak nazywa się ankieterów prowadzących takie testy praktyczne, oceniali łatwość skomunikowania się
z warsztatem, sposób prowadzenia przez pracowników rozmów
telefonicznych, reakcje na zgłoszenia przesyłane drogą elektro-

niczną, sposób przyjęcia i wydania auta oraz jeszcze kilka podobnych kryteriów.
Koszaliński serwis okazał się najlepszy w naszym regionie i siódmy w kraju pośród wszystkich badanych autoryzowanych stacji
serwisowych. Firma Mojsiuk Motor jest dealerem Peugeota od
pięciu lat. Od początku serwisem kieruje pan Leszek Mierzejewski, który tak komentuje sukces swego 13-osobowego zespołu:
- Bardzo się cieszymy, że nasza praca została tak dobrze oceniona. Podstawą jest ustalenie jasnych procedur i konsekwentne ich
stosowanie. No i zasada „ufaj i sprawdzaj”, czyli stała wewnętrzna
kontrola jakości. Służy ona nie tylko weryfikacji poprawności pracy, ale jest również formą systematycznego szkolenia.
Wysokie noty koszalińskiemu serwisowi Peugeota wystawiają
również ci klienci, którzy korzystają z niego na bieżąco:
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Jarosław Bubnowicz,
szkoła nauki jazdy
Mnie wysoka pozycja tego serwisu
w krajowym rankingu nie dziwi. Gdybym mógł decydować, to dałbym mu
pierwszą lokatę. Za co? To jest szereg pozytywów. Po pierwsze: obsługa
klienta - fachowa i kompleksowa. Klient
otrzymuje jasną informację co, jak i po
co zostanie wykonane. Dostaje również
pełną informację o spodziewanych
kosztach. Nie jest więc niczym zaskakiwany. Po drugie: fachowość. Nowoczesne samochody to mnóstwo elektroniki. Do przeprowadzenia przeglądu, diagnostyki
i napraw potrzebne są adekwatne narzędzia, czyli między innymi
odpowiednie oprogramowanie. Tutaj to wszystko znajdziemy.
Warsztaty nieautoryzowane raczej tych narzędzi nie posiadają.
I dalej – doświadczenie. Mechanicy z firmowego serwisu są na
bieżąco w wszelkimi nowościami, doskonale znają auta tej marki; nie szukają na chybił – trafił, ale odwołują się do dostępnej im
pełnej dokumentacji. Dlatego kiedy mamy jakiś kłopot z samochodem (a przecież trzeba pamiętać, że przy naszej działalności
auta „dostają w kość”), usterki są szybko diagnozowane i usuwane. Nie spotkałem się z sytuacją, żeby coś nie było wykonane w zapowiedzianym czasie. I to jest zawsze krótki termin! Mam
dzięki temu pewność, że w razie potrzeby mogę liczyć na szybką
naprawę i powrót samochodu do pracy. A sprawność sprzętu to
u nas kluczowy warunek sukcesu biznesowego. W tej chwili użytkujemy siedem samochodów Peugeot, w tym jeden z automatyczną skrzynią biegów i jeden przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Jestem wdzięczny za tę jakość, bo przekłada
się ona na płynność pracy mojej firmy, a to bardzo ważne, zwłaszcza w takich okresach jak obecny, kiedy mamy dużo kursantów,
a więc i dużo lekcji praktycznych.

samochodów dostawczych nie mam. Serwis osobowy mogę
z pełnym przekonaniem polecić każdemu. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że od czasu kiedy auta Peugeota zaczęła sprzedawać
w Koszalinie firma Mojsiuk, markę widać na ulicach. Ta duża liczba samochodów wymaga obsługi serwisowej i to bardzo sprawnie prowadzonej.
Włodzimierz Żurowski,
dystrybutor okien firm DRUTEX
Kupiłem samochód dostawczy Boxer
na platformie skrzyniowej. Przeglądałem wcześniej wszelkie oferty tego typu
dostępne na naszym lokalnym rynku
i doszedłem do wniosku, że Peugeot to
dla mnie najlepsza opcja. Ważna była
przede wszystkim szybkość realizacji
zamówienia. Wszystko zamknęło się
w czasie miesiąca. Po drugie – bardzo
dobra cena. Po trzecie - nowa generacja
silnika z emisją spalin spełniającą normę
Euro 6, co pozwala wjeżdżać tym samochodem do centrów miast
Zachodniej Europy. I na koniec jeszcze jedna uwaga, choć to rzecz
oczywiście indywidualna, mnie przekonała do zakupu miła i kompetentna obsługa. Z tym samym spotykam się w serwisie. Wiem,
że mam do czynienia z najlepszymi fachowcami, którzy szanują
mój czas i traktują mnie rzetelnie. Myślę, że doceniają to wszyscy
kierowcy, którzy korzystają tutaj z przeglądów okresowych czy
gwarancyjnych, albo gdy muszą coś naprawić.

Elżbieta Nell Chojnowska,
firma szkoleniowa Spektrum
Należymy do klientów o stosunkowo
niewielkim stażu. Używamy Peugeota
3008. Korzystaliśmy dotychczas tylko
z przeglądów okresowych. Wszystko
odbyło się wzorcowo. Umówiliśmy się
na określoną godzinę. Dostaliśmy informację, ile ta procedura potrwa. Zanim
przyszedł wyznaczony czas, już był telefon, że możemy się zgłosić po odbiór
auta po przeglądzie. Samochód był
posprzątany, wypachniony. Aż przyjemnie było do niego wsiąść.
Krzysztof Modliński, firma DEGA
Jesteśmy bardzo zadowoleni z obsługi, a chodzi o ponad 20 samochodów osobowych, którymi jeżdżą nasi
handlowcy. Wystarczy jeden telefon,
żeby sprawę załatwić. Zawsze wszystko jest wykonane na czas, bez usterek
i niedoróbek. Pełen profesjonalizm.
No i ceny są dobre, co również się liczy przy tej liczbie aut w użyciu. Transport towarowy zlecamy zewnętrznym
firmom, więc doświadczeń z obsługą

Leszek Mierzejewski kierownik serwisu

Inwestycja Roku 2016 – Serwis samochodów
ciężarowych Mercedes-Benz w Gorzowie
Wlkp. – Nagroda gospodarcza przyznana
przez Środkowopomorską Radę Naczelnej
Organizacji Technicznej podczas 48.
Edycji Koszalińskich dni Techniki
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BALKAN TRIP
PO KOSZALIŃSKU
Autor: Arkadiusz Wilman

Góry i woda z każdej strony. Kwintesencja Albanii

Prawie trzy tygodnie sierpnia do dyspozycji, czworo znajomych i niemłode już Volvo. Pewniki przed wyjazdem
z Koszalina tylko dwa: chcemy doświadczyć albańskich bezdroży i odwiedzić Zatokę Kotorską. Cała reszta
ustalana w trakcie. Czasem zatrzymywaliśmy się na jedną noc, innym razem na cztery. Pod koniec trasy licznik
auta podsumował, że przejechaliśmy sześć tysięcy kilometrów.

P

ierwszym przystankiem na dłużej był serbski
Belgrad. Każdy kraj ma swój Malbork. W przypadku Serbii jest to Kalemegdan, XVII-wieczne fortyfikacje w samej stolicy, które warto
odwiedzić ze względu na piękną panoramę
ujścia rzeki Sawy do Dunaju. Teoretycznie
główna atrakcja turystyczna Belgradu. Do
tego pamiątkowe zdjęcia przy reprezentacyjnym Hotelu Moskwa
i ogromnej Cerkwi św. Sawy. Na koniec dnia klimatyczna uliczka
Skardarlija, której walory zachęcają, aby spędzić na niej cały wieczór i pół nocy. Paryski Montmartre w Serbii. Wszystkie restauracje
i puby mają swoich własnych muzyków, którzy dobierają repertuar w zależności od zasłyszanego języka, którym posługują się
goście. Nam przypadła Kalinka. Byli blisko.
TO NIE FARBA O KOLORZE ZŁOTA
Jeśli Bułgaria, to tylko Złote Piaski, reszta to nic ciekawego.
Taką opinię usłyszałem od znajomego, który zna chyba wszystkie
zakamarki Europy. My jednak trafiliśmy na kilkanaście godzin do
Sofii. Miasto zostało założone przez Rzymian jako Serdika. Zabezpieczone pozostałości antycznego grodu można zwiedzać
w samym centrum stolicy. Największą (także dosłownie) atrakcją
w Sofii jest Sobór św. Aleksandra Newskiego. Jest to druga co do
wielkości świątynia prawosławna na świecie. Na jej dachu znajduje się 12 kg prawdziwego złota. Ciekawostka – bardzo podobny,
majestatyczny obiekt istniał w Warszawie na obecnym Placu mar-

szałka Józefa Piłsudskiego. Traktowany jako symbol rosyjskiego
panowania został rozebrany w 1926 roku.
Przed wyborem miejsca noclegowego w Sofii ważne, aby bardzo szczegółowo sprawdzić recenzje i opinie obiektu. Zdjęcia
kłamią. Nawet w normalnej cenie można trafić na przerobiony na
pokoje gościnne budynek gospodarczy w dzielnicy porównywalnej do koszalińskiego „trójkąta” w latach jego największej „świetności”.
„LECH WAŁĘSA WIELKI CZŁOWIEK”
Czerwone od klimatyzacji spojówki, butelka słonego Ajrana
w dłoni i folkowa muzyka w stacjach radiowych. Mijamy opuszczone i zdewastowane obiekty sportowe wybudowane na olimpiadę
w 2004 roku. Jesteśmy w Grecji. Zamiast do wielkiego kurortu, trafiliśmy do urokliwej wioski Kerkini. Pierwsze pytanie miejscowych
– „Jesteście z Polski? Lech Wałęsa wielki człowiek”. Słowa wypowiedziane łamanym angielskim przez sympatycznego, zajadającego się chałwą i wafelkiem brodatego Greka. Główną atrakcją
okolicy jest sztucznie utworzone, mające aż 17 km długości, malownicze jezioro. Okazało się, że znaleźliśmy się w okolicy, która
regularnie przyciąga pasjonatów ptactwa. Właściciela restauracji
zapytałem o nazwę białych ptaków, których stado koczowało na
lądzie. Załatwiłem tym samym całej grupie półgodzinny wykład
edukacyjny na zapleczu - z prezentacją multimedialną włącznie.
Już wiemy, jak wygląda czapla biała.
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Cerkiew św. Zofii w Ochrydzie i widok na starą część miasta

Życie w takim miejscu toczy się w slow motion, mamy dużo czasu na konsumpcję fig, granatów i oliwek rosnących na wysokości
ramion. Na łąkach sielskie obrazki - mnóstwo owiec.
KRAJ MERCEDESÓW I RAKIJI
Albania to podobno dziki kraj – może z powodu liczby Polaków,
których spotyka się tam na każdym kroku. Na przystanku autobusowym Śląsk, w restauracji Olsztyn, na plaży Świdwin, a w sklepie
późnym wieczorem niestety nie dało się już zrozumieć. Turyści
w Albanii na drodze mają status nietykalnych, wyjątkowych gości.
Policja kontroluje za to bardzo dokładnie miejscowych i to co kilka
kilometrów miejscowi – najprawdopodobniej przez ilość plantacji
marihuany w tym kraju.
Na początku odwiedziliśmy Ksamil, niewielki kurort na południu
Albanii, w którym nawet karty menu były przygotowane w języku
polskim. Palmy, ciepła, błękitna woda, egzotyczne widoki i zaledwie kilkumetrowe kamieniste plaże. Popularne są rodzinne biznesy: żona robi naleśniki z czekoladą, ojciec obsługuje ekspres
do kawy, a ich 12-letnia córka jest kelnerką. Dzień zaczyna się od
spaceru do piekarni po kilka sztuk burka – ciasta nadziewanego
serem, szpinakiem, mięsem czy cebulą. Do tego gęsta kawa po turecku albo espresso. Dla miłośników mocniejszych trunków brzoskwiniowa rakija domowej roboty kupiona w plastikowej butelce.
W pobliżu Sarandy można zajechać do Butrintu, ruin starożytnego
najpierw greckiego, a później rzymskiego miasta.

Urokliwe uliczki w macedońskim Ochrydzie

Chmury, góry i woda w czarnogórskim Denovici
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Grecka wsi spokojna, wsi wesoła

Na północy Albanii wylądowaliśmy w okolicach Durres. Intensywny suchy wiatr znad Morza Adriatyckiego, obwoźna sprzedaż
winogron na osiołkach i wielkie muszelki na dużych, piaszczystych
plażach.
W albańskich górach wąskie drogi są zawieszone nad przepaściami powodującymi efekt spoconych dłoni. Barierki pojawiają
się tylko w nielicznych miejscach. Czasem jeszcze jakieś bydło postanowi odpocząć sobie na środku drogi, albo piętrowy autokar
wyłoni się z naprzeciwka. Adrenalina wzrasta, wrażliwi i przesadnie
zestresowani koniecznie powinni się przesiąść na tylne siedzenia.

Jedna z największych świątyń na świecie - Sobór św. Aleksandra Newskiego w Sofii

Spokój w Zatoce Kotorskiej udziela się turystom

Uważasz, że jesteś dobrym kierowcą? Zapraszamy na godzinną
przejażdżkę po Tiranie. Ze szczególnym uwzględnieniem poruszania się na rondzie. Niekontrolowany chaos na drogach pełnych
mercedesów.

Soczyste winogrona prosto od zmęczonego osła
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Panorama zielonej Albanii z twierdzy Butrint

NAJWIĘKSZE ZASKOCZENIE WYJAZDU
Góry, wielka woda, klimatyczne uliczki z kocich łbów. Gdzie znaleźć to wszystko w jednym miejscu? W macedońskim Ochrydzie.
To był istotny punkt na trasie naszej podróży. Najprawdopodobniej to właśnie tutaj św. Klemens Ochrydzki stworzył cyrylicę. Małe
domki pokryte czerwonymi dachami, sympatyczni ludzie na każdym kroku i ceny przyjazne przedstawicielom wolnych zawodów
z Polski. Miasto, w którym można się zakochać. Zwiedzamy je w towarzystwie bezpańskich psów liczących na resztki z talerza.
Jednym z najcenniejszych zabytków kraju jest Cerkiew św. Zofii.
Warto zajrzeć też do zrekonstruowanej Cerkwi św. Pantelejmona.
W Ochrydzie wielkie wrażenie zrobiła na nas budowla starożytnego teatru z okresu hellenistycznego. Z dwóch stron jest on otoczony wzgórzami, które stanowią naturalną ochronę przed zakłócaniem akustyki przez wiatr.

W Grecji czas się zatrzymał, dosłownie

PIASKU NIE MA, ALE JEST PIĘKNIE
Każdy urlop się kiedyś kończy, a polskie jesienno-zimowe słoty
dopadną nas niezawodnie. Po wizycie na Bałkanach grzańcem dla
ciała będzie kieliszek rakiji, a jego odpowiednikiem dla duszy staną się zachowane w pamięci stopklatki z Zatoki Kotorskiej. Objechaliśmy ją dookoła. Jako miejsca naszego dłuższego pobytu wybraliśmy kilka miejscowości - Tivat, Kotor, Herceg Novi, Denovici.
Kotor zachwyca klimatem wąskich i krętych uliczek pamiętających
czasy średniowiecza. W Herceg Novi uwagę przykuwa bogata
i różnorodna roślinność oraz ilość zabytkowych świątyń. Czarnogóra podobnie jak Macedonia może na dobre zauroczyć swoimi
walorami. Kocha się nie za cokolwiek, ale pomimo wszystko. Zapierające dech w piersi widoki wynagrodzą nam konieczność wypoczywania na betonowych płytach i płacenia w euro.
Bałkany, widzimy się za rok!

Czyżby Cukin z Koszalina zostawił swój ślad w Czarnogórze?
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FIRST
MINUTE
LATO 2017
DUŻE
OSZCZĘDNOŚCI
I INNE BONUSY

Autor: Agnieszka Strojna / Foto: Marcin Betliński

Dużymi krokami zbliża się zima, zostało już tylko wspomnienie lata, pięknej pogody i słonecznych wczasów.
Zapewne niewiele osób planuje już następne wakacje. Jednak ci, którzy to robią, mogą dużo na tym zyskać.

W

ydaje się, że do kolejnych wakacji
jest „jeszcze tyle czasu”. Poza tym
„nie wiadomo, kiedy dokładnie wypadnie przyszłoroczny urlop”. No
i w końcu „zawsze mogą się nam
zmienić plany”.

Pakiet gwarancji gratis
• gwarancja bezpłatnej zmiany rezerwacji
• gwarancja najniższej ceny
• gwarancja niezmiennej ceny
Dla dzieci zaś atrakcyjne ceny z rabatem do 80% oraz do 60%
rabatu dla drugiej osoby.

Takie nastawienie wynika zazwyczaj z braku informacji na temat
korzyści, jakie płyną z rezerwacji wakacji z dużym wyprzedzeniem.
Tymczasem wielu organizatorów proponuje możliwość zmiany
rezerwacji czy terminu wyjazdu bez ponoszenia kosztów, a ponadto szereg atrakcyjnych gratisów i zniżek. Zapobiegliwi zyskują
duży wybór lotnisk i hoteli, a przede wszystkim super atrakcyjne
ceny, na jakie później nie ma co liczyć.

Przy rezerwacji First Minute także wymagana zaliczka jest
w atrakcyjnej promocji; czasami spada ona do zaledwie 5% wartości imprezy. Reszta płatna dopiero miesiąc przed wyjazdem.
Dzięki temu można na spokojnie rozplanować budżet. Ponadto
istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy, które także w First Minute proponowane jest w atrakcyjnych cenach. To tylko skrótowy zarys korzyści wynikający z zakupu
wakacji już teraz.

Rezerwując wakacje 2017 już teraz można skorzystać z atrakcyjnych rabatów wynoszących do 45% oraz dodatkowych z gratisów
takich jak:

Zachęcam Państwa nie tylko do zakupu z wyprzedzeniem egzotycznych wakacji na przyszły rok. Warto pamiętać, że trwają jeszcze zimowe First Minute z rabatami dochodzącymi do 35%.
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Przykładowe oferty promocyjne First Minute (samolotem):
Bułgaria 8 dni - od 700 zł
Riwiera Olimpijska 8 dni - od 750 zł
Korfu 8 dni - od 1000 zł
Minorka 8 dni - od 820 zł
Gran Canaria 8 dni - od 1100 zł

Przykładowe wycieczki objazdowe First Minute (samolotem):
Francja 5 dni - od 1400 zł
Włochy 5 dni - od 1800 zł
Bałkany 8 dni - od 1800 zł
Liczba miejsc w promocji jest ograniczona.
Po szczegóły i regulaminy promocji zapraszamy do biura Aga Holiday.
Jeśli szukają Państwo ciekawych ofert wyjazdu na narty lub chcą
się wygrzać zimą w egzotycznych krajach – nic prostszego: wystarczy zapytać o nie w biurze Aga Holiday. Znajdą Państwo szeroki wybór pensjonatów, apartamentów i hoteli położonych przy stokach.

Wyjazd na narty (podróż samolotem)
Włochy 8 dni - od 2300 zł (wylot z Poznania)
Andora 8 dni od 2000 zł (wylot z Poznania)

Przykładowe promocje wyjazdów egzotycznych (rabaty do 37%)
Chiny, Pekin i okolice, 9 dni - cena od 2790 zł
Emiraty Arabskie, 8 dni - od 1900 zł
Gambia, 8 dni - od 2799 zł
Kenia, 8 dni - od 3000 zł

Szczegóły i regulaminy promocji są dostępne w biurze Aga Holiday, gdzie można uzyska dokładne informacje i odpowiedzi na
pytania dotyczące podróży.
W moim biurze znajdą Państwo oferty sprawdzonych organizatorów wypoczynku takich jak Rainbow Tours, TUI, Itaka, Neckermann, Wezyr Holidays, Exim Tours, Ecco Holiday oraz propozycje
wielu innych polskich i niemieckich biur podróży. Dzięki temu zaoszczędzą Państwo czas na samodzielnym szukaniu ofert w internetowych wyszukiwarkach. Wystarczy skontaktować się ze mną,
podać parametry wymarzonego wyjazdu, a oferta zostanie przygotowana według aktualnych i najkorzystniejszych cen. Dzięki
odpowiednim narzędziom pracy i wiedzy wynikającej z kilkunastu
lat doświadczenia w branży mam możliwość nie tylko wyszukania
najkorzystniejszej ceny, ale także możliwość wyboru najlepszej
ceny w stosunku do jakości.
Wiele różnych informacji i ocen klientów można odnaleźć na
stronach internetowych. Według mnie można się tymi statystykami podpierać, jednak nie zawsze jest to informacja obiektywna.
Bywa, że jest zbyt mało opinii, by ocena była wiarygodna lub są
to skrajne oceny, np. głównie osób niezadowolonych z wyjazdu,
co często stanowi znikomy procent w stosunku do ogólnej liczby klientów ocenianego hotelu. Dzięki wiedzy wynikającej z kilkunastu lat pracy, podróżowania oraz pogłębiania znajomości

Wyjazd na narty (dojazd własny)
Czechy 8 dni - od 400 zł
Francja 8 dni - od 450 zł
Zimowiska dla dzieci podczas ferii
Beskidy, wyjazd z Koszalina, 8 dni, bogaty program, pełne wyżywienie – od 1100 zł

bazy hotelowej łatwiej jest mi ocenić hotel i jakość proponowanych usług co za tym idzie dobrze doradzić Państwu w wyborze.
W moim biurze zawsze znajdą Państwo aktualne promocje. Porównamy ceny oferowane przez różnych organizatorów, by wybrać najkorzystniejszą z dostępnych.
Zawsze proponuję ofertę sprawdzoną znanych i stabilnych organizatorów podróży.
Ważna informacja: w biurze AGA Holiday ceny są takie same
jak u organizatora czy na stronach internetowych. Nie przepłacają więc Państwo, a zyskują dodatkową pomoc i wszelkie istotne
dane na temat zakupionej oferty. Nie muszą Państwo również
martwić się o dokumenty czy przejmować się śledzeniem aktualizowanych informacji dotyczących wyjazdu – my robimy to za
Państwa.

AGA Holiday
Koszalin, ul. Piłsudskiego 88
biuro@agaholiday.pl
www.agaholiday.pl
facebook.com/agaholiday
tel.: 602 702 912; 533 669 668
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Wykorzystując potencjał oraz profesjonalizm każdej z nas, stworzyłyśmy rewolucyjny team.
Umiejętnościami i pasją twórczego działania dzielimy się zarówno
z klientami indywidualnymi, jak
i podmiotami gospodarczymi.
Oferujemy Państwu kompleksową
usługę z branży fashion oraz beauty.
Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i z maksymalnym
zaangażowaniem. Skrupulatnie analizujemy potrzeby naszych kontrahentów po to, by efekt naszej pracy
był najbliższy ideałowi, a klient usatysfakcjonowany współpracą z nami.
Połączone w jedno doświadczenie
każdej z nas daje nam wielką moc
oraz możliwości, którymi chcemy
dzielić się z Państwem!
Naszym atutem jest wszechstronność. Mamy w swym gronie specjalistki w zakresie projektowania
ubioru oraz biżuterii, stylizacji, szeroko rozumianej branży beauty oraz
fotografii i filmu. Współpracujemy
również z agencjami modeli oraz
hostess.
Powierzone nam zadania wykonujemy kompleksowo: od konceptu,
przez produkcję, po prowadzenie
wydarzenia.
Gwarantujemy najwyższą jakość
usług oraz pełną odpowiedzialność
za efekty naszej pracy.
Więcej informacji znajdą Państwo
na naszej stronie: www.artrevolution.pl
Kontakt: biuro@artrevolution.pl

Karolina Maciejewska - wizażystka, kosmetolog
Absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej Pielęgnacji Zdrowia i
Urody w Poznaniu. Pracuje m.in. przy sesjach zdjęciowych, programach TV, koncertach, współpracuje z klientkami indywidualnymi. Systematycznie uczestniczy w szkoleniach, warsztatach,
pogłębiając wiedzę z dziedziny kosmetologii oraz wizażu.
Marta Waluk - stylistka, kreatorka wizerunku
Z zawodem stylistki związana od kilku lat, z pasją do mody –
całe życie. Profesjonalnie zajmuje się stylizacją ubioru. Prowadzi
warsztaty oraz szkolenia dla firm oraz osób prywatnych, a od
niedawna dzieli się swoją wiedzą z Czytelnikami miesięcznika
„Prestiż Magazyn Koszaliński”.
Izabela Bobrowicz - fotograf
Od kilku lat zajmuje się fotografowaniem zawodowo. Uwielbia

realizować projekty, które są dla niej wyzwaniem jako artystki.
Za pomocą obiektywu poszukuje piękna w każdym człowieku. Z
chęcią podejmuje się nowych, interesujących zadań.
Natalia Snoch - fotograf
Wszystko, co ją otacza, jest dla niej inspiracją do tworzenia fotografii. W swojej pracy zawsze stara się pokazać coś więcej, pozostawić miejsce na refleksje. Do każdego projektu podchodzi
bardzo indywidualnie. Jest doskonałym obserwatorem, nigdy
nie stoi w miejscu, szuka, bada, rozmyśla i na końcu tworzy coś
wyjątkowego.
Angelika Karabin - modelka
Każda sesja zdjęciowa to dla niej nowa przygoda. Uwielbia pozować i przedstawiać emocje, które później można odczytywać
na zdjęciach. Ma na koncie sesje zdjęciowe dla magazynów
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oraz nagrania dla lokalnej stacji telewizyjnej, billboardy, reklamy, pokazy mody, a także współpracę z lokalnymi projektantami mody.
Sandra Lewińska - wizażystka, kosmetolog
Dzięki ukończeniu studiów kosmetologicznych w Poznaniu
dowiedziała się, jak dbać o ludzkie ciało oraz w jaki sposób
podkreślić makijażem to, co w danej osobie najlepsze. Dzięki
pasji i uporowi dziś jest właścicielką salonu kosmetycznego
Beauty Manager. Wciąż szuka nowych wyzwań i możliwości
rozwoju.
Anna Stobiecka - fryzjerka
Inspiruje ją piękno sztuki fryzjerskiej. W każdym podjętym wyzwaniu dąży do perfekcji. Uwielbia tworzyć stylizacje idealnie
dopasowane do danej osoby albo określonych okoliczności.

Uwielbia swój zawód i cieszy się, że może dzięki niemu pomagać
ludziom podkreślać ich indywidualizm.
Sara Betkier - projektantka mody
Projektowanie ubioru jest jej pasją oraz sposobem na życie. Studia na Wzornictwie, kurs stylizacji ubioru, udział w konkursach
mody – to etapy na drodze jej rozwoju, dzięki którym zdobyła
doświadczenie i doszła do perfekcji w robieniu tego, co kocha.
Natalia Rawska - projektantka biżuterii
Uzyskuje niepowtarzalne, unikatowe wzory będące doskonałym
dodatkiem do kreacji wieczorowych, jak i codziennych. Nieustannie poszukuje nowych technik i inspiracji pomagających jej
iść z duchem czasu przy jednoczesnym zachowaniu własnego
stylu. Swoboda i wolność twórcza przekłada się na różnorodność proponowanych przez nią wzorów.
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ZABŁYSNĄĆ
W ANDRZEJKOWĄ
NOC
Autor: Marta Waluk

Koniec listopada kojarzy się większości z nas z zabawą andrzejkową - wieczorem pełnym dobrej energii oraz
wróżb. To okazja na spotkanie z przyjaciółmi, na sympatyczne spędzenie nocy przed rozpoczynającym się za
chwilę adwentem. Ale pewnie (jak co najmniej parę razy w roku) niejedna z pań zada sobie pytanie: „W co się
ubrać?”.

O

to kilka propozycji w zależności od tego, czy
wybieramy się na bal, spotkanie w pubie
z przyjaciółmi, czy spędzamy andrzejki
w domu – możemy wyglądać pięknie!

Stylizacje pokazują, że niezależnie od
tego, czy masz rozmiar XS czy L, możesz
prezentować się rewelacyjnie. Nie ma znaczenia, że nie lubisz szpilek, w płaskich butach również możesz
wyglądać świetnie! Nie ma znaczenia, ile masz lat, bo w każdym
wieku możesz czuć się i wyglądać cudownie!
Gorącym trendem sezonu jesień/zima 2016-2017 są metaliczne
materiały, nie tylko w postaci znanych nam dotąd cekinów. W tym
sezonie metaliczne odcienie możemy dostrzec na skórzanych
kurtkach, plisowanych spódnicach czy obuwiu. Świetną bazą dla
połyskliwych tkanin jest czerń, którą proponuję w zaprezentowanych Państwu stylizacjach. Idealnym dopełnieniem jest czerwień
pojawiająca się na ustach oraz paznokciach. Takie połączenie
sprawa, że wyglądamy modnie, ekstrawagancko oraz bardzo kobieco. Dla tych Pań, które nie odważą się na metaliczne tkaniny,
proponuję elegancką czerń w połączeniu z mocną biżuterią uzupełnioną o czerwony akcent pojawiający się w makijażu.
Mam nadzieję, że proponowane stylizacje Andrzejkowe zainspirują Was i każda znajdzie coś dla siebie.
Modelki Julia Sobańska z Agencji Image Models Poland oraz
Izabela Bobrowicz zaprezentowały stylizacje Andrzejkowe we
wnętrzu MAXIM COCKTAIL LOUNGE W KOSZALINIE - za udostępnienie wnętrza lokalu bardzo dziękujemy.
OD REDAKCJI:
Przedstawiamy Państwu pierwszą z cyklu publikacji, w których
będziemy prezentować stylizacje przygotowane przez panią
Martę Waluk. Miesięcznik „Prestiż Magazyn Koszaliński” nawiązał
stałą współpracę z tą zdolną koszalińską stylistką. Ona zaś zaprasza do wspólnej pracy inne osoby związane w różny sposób
z modą

Marta Waluk - stylistka,
kreatorka wizerunku
Z zawodem stylistki związana od kilku lat,
z pasją do mody – całe życie. Certyfikowana stylistka, kreatorka wizerunku. Profesjonalnie zajmuje się stylizacją ubioru.
Podejmuje się realizacji zadań, w których
wykazuje się wiedzą z zakresu znajomości mody, kreowania wizerunku. Prowadzi warsztaty oraz szkolenia dla firm oraz
osób prywatnych.
www.martawaluk.pl,
kontakt: 600 417 297
Natalia Snoch - fotograf
Wszystko, co ją otacza jest dla niej inspiracją do tworzenia fotografii. W swojej
pracy zawsze stara się pokazać coś więcej, pozostawić miejsce na refleksje. Do
każdego projektu podchodzi bardzo
indywidualnie. Jest doskonałym obserwatorem, nigdy nie stoi w miejscu, szuka,
bada, rozmyśla i na końcu tworzy coś wyjątkowego.
www.nataliasnoch.pl,
kontakt: 663 700 006
Karolina Maciejewska
- wizażystka, kosmetolog
Z wykształcenia kosmetolog, absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej Pielęgnacji
Zdrowia i Urody w Poznaniu. Pracuje m.in.
przy sesjach zdjęciowych, programach
TV, koncertach; współpracuje również z
klientkami indywidualnymi. Systematycznie uczestniczy w szkoleniach, warsztatach wzbogacając zakres swojej wiedzy z
dziedziny kosmetologii oraz wizażu.
Kontakt: 605 959 666
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MODELKA:
Julia Sobańska
(Agencja Image
Models Poland)
SUKIENKA:
STRADIVARIUS,
159,90 zł
BUTY:
STRADIVRIUS,
119,00 zł
RAJSTOPY:
GATTA,
12,90 zł
BIUSTONOSZ:
STRADIVARIUS,
49,90 zł
TOREBKA:
H&M,
59,90 zł
ZEGAREK:
DKNY,
749,00 zł
BRANSOLETKA:
YES,
59,00 zł
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Oto kto przygotował prezentowaną na kolejnych stronach „Prestiżu” sesję andrzejkową.

MODELKA: Izabela
Bobrowicz
SUKIENKA:
STRADIVARIUS,
79,90 zł
BUTY:
SIMPLE,
329,00 zł
MARYNARKA:
H&M,
179,90 zł
KOLCZYKI:
H&M,
24,90 zł
TOREBKA:
STRADIVARIUS,
59,90 zł

MODELKA:
Julia Sobańska
(Agencja Image Models Poland)
SPÓDNICA:
STRADIVARIUS,
139,90 zł
BUTY:
STRADIVARIUS,
119,90 zł
BODY:
ZARA,
19,90 zł
BLUZKA:
STRADIVARIUS,
59,90 zł
NASZYJNIK:
STRADIVARIUS,
45,90 zł
TOREBKA:
H&M,
59,90 zł
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MODELKA:
Izabela Bobrowicz
SPÓDNICA:
MOHITO,
159,90 zł
SWETER:
PULL&BEAR,
89,90
BUTY:
VENEZIA,
249,00 zł
CHOKER:
handmade

MODELKA:
Julia Sobańska
(Agencja Image
Models Poland)
SUKIENKA:
MOHITO,
199,00 zł
BOTKI:

KAZAR,
549,90 zł
TOREBKA:
PULL&BEAR,
69,90 zł
RAJSTOPY:
GATTA,
12,00 zł

MODELKA:
Julia Sobańska
(Agencja Image Models Poland)
SPÓDNICA:
H&M,
99,00 zł
KOSZULA:
STRADIVARIUS,
89,90 zł
TOP:
TALLY WEIJL,
19,90 zł
BUTY:
PULL&BEAR,
139,00 zł

MODELKA:
Izabela Bobrowicz
SPODNIE:
ORSAY,
89,90 zł
KOSZULKA:
PULL&BEAR,
69,90 zł
BIUSTONOSZ:
STRADIVARIUS,
49,90 zł
KAPELUSZ:
H&M,
59,90 zł
BUTY:
BERSHKA,
119,90 zł
BRANSOLETKA:
OCHNIK,
119,90 zł
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MODELKA:
Izabela Bobrowicz
SUKIENKA:
ZARA,
59,00 zł
BOTKI:
VENEZIA,
359,00 zł
KURTKA:
ZARA,
299,00 zł
TOREBKA:
MANGO OUTLET,
189,90 zł
SKARPETKI:
STRADIVARIUS,
15,90 zł

MODELKA:
Julia Sobańska
(Image Models Poland)
SUKIENKA:
H&M,
149,00 zł
BOTKI:
STRADIVARIUS,
179,90 zł
PLECAK:
STRADIVARIUS,
69,90 zł
SKARPETKI:
STRADIVARIUS,
15,90 zł

MODELKA:
Julia Sobańska
(Agencja Image
Models Poland)
SPÓDNICA:
STRADIVARIUS,
139,90 zł
BUTY:
STRADIVARIUS,
119,90 zł

BODY:
ZARA,
19,90 zł
BLUZKA:
STRADIVARIUS,
59,90 zł
NASZYJNIK:
STRADIVARIUS,
45,90 zł

MODELKA:
Izabela Bobrowicz
SPÓDNICA:
STRADIVARIUS,
139,90 zł
TOP:
MANGO,
59,90 zł
BUTY:
RESERVED,
69,90 zł
NASZYJNIK:
H&M,
129,90 zł

MODELKA:
Izabela Bobrowicz
SUKIENKA:
ZARA,
59,00 zł
BOTKI:
VENEZIA,
359,00 zł
KURTKA:
ZARA,
299,00 zł
TOREBKA:
MANGO OUTLET,
189,90 zł
SKARPETKI:
STRADIVARIUS,
15,90 zł

Moda

MODELKA:
Julia Sobańska
(Agencja Image Models Poland)
SPÓDNICA:
H&M,
99,00 zł
KOSZULA:
STRADIVARIUS,
89,90 zł
TOP:
TALLY WEIJL,
19,90 zł
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POKOCHAJ DYNIĘ
Dynia ma bardzo mało kalorii ale jest sycąca i dostarcza dużo błonnika. Zawiera beta-karoten, chroniący przed wolnymi rodnikami. Ma sporo
potasu oraz kwas foliowy. Pestki dyni mają wysoką zawartość cynku oraz lecytyny, zwiększają przemianę materii oraz wpływają korzystnie na
czynności mózgu. To symbol listopada, święta Halloween i jesieni. Uniwersalne, bardzo smaczne warzywo o wszechstronnym wykorzystaniu
w kuchni. Frittata zamiast klasycznego omleta a może kawałki pieczonej dyni w zastępstwie frytek? Ogłaszamy oficjalnie sezon na dynię!
Smacznego.

FRITTATA Z CHORIZO, DYNIĄ,
JARMUŻEM I GRZYBAMI
Składniki:
• 200 g chorizo, pokrojonego
w kawałki wielkości kęsa
• 1 łyżka oliwy
• 2 szklanki upieczonej dyni (180’Cº,
oliwa, sól, pieprz, 30 min)
• 1 cebula, posiekana
• 100 g grzybów (suszonych,
namoczonych, użyliśmy podgrzybków)

• 1 szklanka jarmużu,
posiekanego
• 1 łyżka świeżej szałwii
• 8 jajek
• 1/2 szklanki śmietany, użyliśmy
30%, może być 18%
• 1 szklanka starego twardego
sera (typu Gruyère)
• sól, pieprz

• Podsmażcie na suchej patelni chorizo, odstawcie. Wlejcie

oliwę, wrzućcie cebulę i grzyby, podsmażcie do zrumienienia, ok. 6-8 minut. Dodajcie jarmuż i smażcie kolejne
3-4 minuty. Przełóżcie wszystko do miski, dodajcie upieczoną dynię, szałwię, śmietanę, jajka, ser, sól, pieprz, wymieszajcie. Przełóżcie wszystko na żaroodporną patelnię,
smażcie na średnim ogniu 7-10 minut, aż się jajka zetną.
Przełóżcie do pieca, rozgrzanego do 200’Cº. Pieczcie ok.
10 minut. Frittata dobrze smakuje na ciepło jak i na zimno.

KULINARIA

PIECZONA
DYNIA
Z KUMINEM,
SOSEM
JOGURTOWYM,
CHILI I MIĘTĄ
Składniki:
• 1/2 dyni hokkaido, pokrojonej
w księżyce
• oliwa
• 1 łyżeczka kuminu
• sól, pieprz
• 1 łyżka skórki startej z limonki
• 1 papryczka chili, posiekana
• garść sezamu, uprażonego
na suchej patelni
sos:
• 1/2 szklanki jogurtu
• sok z 1 limonki
• 1 łyżka posiekanej mięty + kilka liści
do podania
• sól, pieprz
• Rozgrzejcie piekarnik do temp. 180’Cº.

Na blachę wyłożoną papierem do
pieczenia, wyłóżcie pokrojoną dynię.
Skropcie porządnie oliwą, posólcie, popieprzcie, posypcie kuminem. Pieczcie
ok. 40 minut. Wymieszajcie składniki
sosu. Na rozgrzaną patelnię wlejcie kapkę oliwy, wrzućcie chili, smażcie 1 minutę, odstawcie.Wyłóżcie dynię, polejcie
sosem, posypcie sezamem, usmażonym
chili, miętą i skórką z limonki.

Eintopf to potrawa jednogarnkowa. W tym garze
siedzi gotujące małżeństwo – Justyna i Daniel Hof,
mocno przyprawione pasją do kuchni i gotowania. Na
co dzień prowadzą kulinarnego bloga, na łamach którego dzielą się przepisami swoich dziadków, rodziców,
znajomych, ulubionych kucharzy i wreszcie autorskimi
pomysłami wprost z podniebienia. Dla nas będą gotować co miesiąc, udowadniając, że wszędzie dobrze,
ale w domu smakuje najlepiej.

EINTOPF
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MŁYŃSKA ELEGANCJA
Z CHARYZMĄ
Autor: Maja Gryń / Foto: Marcin Czernicki

Załoga Młyńskiej mówi wprost: chcemy, żeby to była najlepsza restauracja w mieście. Zaledwie po miesiącu
od otwarcia, bywa że w lokalu nie ma miejsc, więc do celu zmierza raczej dużymi krokami. W kuchni rządzi
Przemysław Staniek. Dla restauracji stworzył menu niebanalne, wyrafinowane, łączące tradycję i nowoczesność,
będące sumą bogatego doświadczenia i ulubionych smaków. Zapowiada się kulinarny sukces!

K

iedy Przemysław Staniek przedstawia swoje zawodowe cv, można odnieść wrażenie,
że rozmawiamy z kucharzem w sile wieku, a
nie przed 30. Zdecydowanie więcej w tym
życiorysie praktyki niż teorii. Gotować zaczął bardzo wcześnie, szybko też trafił do
wymagających trzy- i czterogwiazdkowych
nadmorskich kuchni hotelowych – kolejno
w Kołobrzegu (Centrum, Leda Spa), Mielnie (Unitral, Planeta),
Ustroniu Morskim (Lambert Medical Spa), w końcu Koszalinie.
Zaczęło się od zawodowej szkoły gastronomicznej w Kołobrzegu – mówi. – Szkoła w nas inwestowała: mieliśmy szkolenia z Karolem Okrasą, Robertem Sową. Nic nie zastąpi gotowania. Celowo
nie wybrałem czteroletniego technikum. I słusznie – miałem już
dwa lata praktyki w kuchni pod okiem Andrzeja Jakomulskiego,
uznawanego dziś za jednego z najlepszych szefów kuchni w Polsce, kiedy koledzy jeszcze się uczyli. W wieku 20 lat byłem już kucharzem i zostawałem sam – bez szefów i zastępców – w kuchni
hotelowej wydającej dania dla 120 gości. Szkoła życia. Mordercza,
fizyczna praca. Na pewno trenująca w odporności na stres.
W Restauracji Młyńskiej Przemysław Staniek kieruje sześcioosobowym zespołem. Jak mówi – jest w lokalu od rana do wieczora.
Szefem jest wymagającym. – Głównie wobec siebie – zaznacza. –
No i głośnym. Nie wierzę, że można wymagać „po cichu”. Łatwo się
denerwuję, ale to dlatego, że chcę żeby wszystko było perfekcyj-

ne. Do zespołu też wybieram osoby charyzmatyczne, z charakterem. Muszą wiedzieć i rozumieć, że kuchnia to ciężka praca. Osoby
słabe, nieodporne na presję, stres i krzyk, nie poradzą sobie.
TRADYCJA I EKSPERYMENT
Przy tworzeniu karty Młyńskiej Przemysław Staniek miał pełną
swobodę. Jest w pełni autorska. Obok bulionu z kaczki znajdziemy tu szare kluski, obok muli – śledzia. – Nie kierowałem się tym,
co podają koszalińskie lokale, choć znam doskonale ofertę kulinarną miasta – podkreśla. – Tradycja – uwielbiam, ale lubię też nowoczesność, kuchnię fusion, łączenie oryginalnych smaków: lody
borowikowe, z wędzonego łososia, mus czekoladowy z sorbetem
z buraka. Lubię poeksperymentować.
Tak wyrafinowanych smaków w menu – póki co – nie znajdziemy, ale za to inne ciekawe połączenia owszem: łososia w brandy,
krem z pomidora i ananasa, kaczkę sous vide w sosie limonkowożurawinowym. – Moją ulubioną pozycją w karcie jest pasta z owocami morza krewetkami, mulami i kalmarami – mówi Przemysław
Staniek. – Czasem muszę gości namawiać do spróbowania, bo to
mocny smak, ale mam już jednego gościa, który na tę pastę przyszedł w ciągu miesiąca kilka razy. Mam też fanatyka golonki. To
obok kaczki chyba najpopularniejsze danie.
Wspomniana golonka jest pieczona w piwie, podana z warzywami i ziemniakami. Inne przykładowe dania: carpaccio z wicy
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wołowej z marynowanymi kurkami rokietą siewną, kaparami, parmezanem i sosem truflowym (przystawka zimna); pierogi z mięsem kaczki z sosem z czarnej porzeczki (przystawka ciepła); zupa
z ryb bałtyckich, pierś z kury kukurydzianej z fasolką szparagową,
boczniakami, czosnkiem i boczkiem oraz z razowym pappardelle;
comber jagnięcy sous vide z kaszą pęczak, sosem tymiankowym
i tagliatelle warzywnym; polędwica z dorsza na bulionie homarowym marchew, seler, cukinia, wino; stek z tuńczyka na czarnym
makaronie z kaparami, suszonymi pomidorami, papryką, cukinią
i pomidorkami cherry.

kwiaty. W centrum sali – dębowy bar z wyborem dobrych alkoholi i kawą. Restauracja Młyńska jest w stanie przyjąć jednocześnie
sto osób (sala restauracyjna i bankietowa). W lecie pojawią się też
stoliki na zewnątrz restauracji. Już teraz można tu zorganizować
uroczystość rodzinną (chrzciny, komunie) lub zamówić catering na
terenie Koszalina i okolic.

Karta jest krótka, zatem można mieć pewność, że wszystko, co
znajdzie się na talerzu będzie świeże. Przystawki, zupy, sałaty, pasty, dania główne, desery plus dania dla dzieci. Od trzech do sześciu pozycji w kategorii. Chemiczne dodatki, wspomagacze i mrożonki – tego w kuchni Młyńskiej nie znajdziemy, za to są w karcie
składniki niedostępne w koszalińskich lokalach: przegrzebki, kura
kukurydziana, stek z tuńczyka, mule, szyjki rakowe, comber jagnięcy. Sporo w menu wspomnianych ryb i owoców morza. Wszystko
od zaufanych dostawców.
Karta jest poniekąd eksperymentem koszalińskich podniebień
– te dania, które będą najbardziej lubiane, zostaną w niej na stałe.
Reszta będzie się zmieniać, pojawią się w niej typowo sezonowe
dania. W planach są tygodnie tematyczne, a nawet w odleglejszej
przyszłości – kuchnia molekularna. Estetyka podania – europejska,
porcje – „do najedzenia”. Zatem nie pojawi się przed nami pusty
talerz z kleksem sosu czy łyżką risotto. Rachunek też nas nie zatrwoży. Restauracyjne dania mają umiarkowane ceny, w zależności od produktu – danie mięsne zjemy za ok. 30-40 zł, zupę: 10-12
zł, pastę: 20-25 zł.
MIEJSCE Z HISTORIĄ
Ścisłe centrum, naprzeciwko parku, obok Muzeum w Koszalinie. Miejsce leży na turystycznym szlaku, można się zatem spodziewać, że do Młyńskiej zaglądać będą często ni tylko koszalinianie, ale i cudzoziemcy. Standardy zatem powinny być wysokie,
a kuchnia – wykorzystywać regionalne dobra. Na przykład ryby,
z niewiadomych przyczyn słabo reprezentowane w koszalińskich
menu. Lokalizacja jest wyborna, w dodatku z restauracyjną tradycją. Pewnie wielu smakoszy doskonale pamięta znakomity Zielony
Młyn, z której słynął róg budynku przy Młyńskiej 33, i który jeszcze
kilka lat temu wyznaczał standardy na koszalińskiej mapie kulinarnej – wówczas raczej umownej. Do tego wzorca – elegancji i jakości – nowe miejsce chce nawiązywać, jednak już w indywidualnym
stylu.
Wnętrze można określić jako ciepłą elegancję. Beże, brązy, biel,
drewno. Na stołach minimalistyczna, klasyczna zastawa, świeże

Szef kuchni Przemysław Staniek

Restauracja Młyńska
ul. Młyńska 33
tel. 531 134 134
czynne codziennie 12-22
www.restauracjamlynska.pl
www.facebook.com/restauracjamlynska
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DERMALOGICA®

INSTYTUT KOSMETOLOGII I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Jett Plasma
– alternatywa dla skalpela

Jeśli chcesz:
∙ zlikwidować nadmiar skóry na górnych powiekach
– blefaroplastyka,
∙ zlikwidować zmarszczki nad górną wargą, tzw. ,,zmarszczki
palacza”,
∙ zlikwidować wiotką skórę w okolicy uszu,
∙ zlikwidować nadmiar skóry w okolicy łokci i kolan,
∙ usunąć brodawki, kurzajki lub włókniaki
- ten zabieg jest stworzony dla Ciebie!
Wiele osób odczuwa dyskomfort z powodu nadmiaru skóry
na powiekach, przez co twarz wygląd smutno, a opadające
kąciki oczu dodają lat. Są to naturalne procesy starzenia,
które powodują, że tracimy młodzieńczy wyraz twarzy. Teraz jest na to rozwiązanie – niechirurgiczna blefaroplastyka
z wykorzystaniem urządzenia działającego na zasadzie generowania mikrowiązki plazmy - Jett Plasma.

Czym jest Jett Plasma i jaki jest mechanizm działania zabiegu?
Jett Plasma jest urządzeniem medycznym stanowiącym najnowocześniejsze osiągnięcie w dermatologii estetycznej i chirurgii
plastycznej. Jett Plasma jest generatorem plazmy, który wytwarza
kontrolowaną i celowaną mikrowiązkę plazmy dzięki jonizacji gazów zawartych w powietrzu. Plazma – zjonizowany gaz zawierający
takie same ilości ładunków dodatnich, jak i ujemnych, nazywany
czwartym (obok ciała stałego, cieczy i gazu) stanem skupienia materii. Plazma tworzy się między końcówką urządzenia i skórą pacjenta dzięki niewielkiemu łukowi, który w kontrolowany sposób
zdolny jest do sublimacji naskórka i obkurczania skóry w miejscu
jego działania, co skutkuje uniesieniem powiek i efektem ,,otwartego oka”.
Jett Plasma jest jedynym na świecie urządzeniem bipolarnym,
produkującym naturalną plazmę w formie jednolitej wiązki, dzięki której skóra w leczonym miejscu napina się, w naturalny sposób odbudowując i wzmacniając tkanki. Wytworzona iskra ma
zaledwie 0,1 mm, przez co urządzenie jest niezwykle precyzyjne
i bezpieczne.
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Jak wygląda zabieg?
Po uprzednim znieczuleniu skóry pacjenta głowica urządzenia
Jett Plasma jest zbliżana do powierzchni skóry – zygzakowo, liniowo lub punktowo. Na skutek wyładowania napięcia, w odległości
ok. 2mm między wierzchołkiem głowicy, a skórą, generowana jest
iskra z efektem korony wokół. Ponieważ przewodzące prąd powietrze jest zjonizowane, powstaje plazma, która utlenia naskórek,
aż do intensywnego zbrązowienia.
Jakie są wskazania do zabiegu Jett Plasma?
Urządzeniem Jett Plasma wykonywane są zabiegi:
- nieinwazyjnej plastyki powiek – blefaroplastyki,
- likwidowanie zmarszczek nad górną wargą – tzw.
,,zmarszczki palacza”,
- likwidowanie wiotkiej skóry w okolicy uszu, łokci i kolan,
- liftingu twarzy – natychmiastowy efekt napięcia skóry,
- usuwania brodawek, kurzajek i włókniaków,
- leczenia wspomagającego trądziku oraz w zabiegach usuwania
blizn potrądzikowych.
Jakie są efekty po zabiegu?
Jett Plasma jest doskonałą alternatywą dla skalpela. Skuteczność
tej metody jest porównywana do efektów osiąganych w chirurgii
estetycznej. Metoda jest całkowicie bezinwazyjna. Nieodzowną
zaletą Jett Plasmy jest jego bezpieczeństwo: nie uszkadza głębszych warstw skóry, nie powoduje krwawienia i nie wiąże się z głęboką ingerencją w tkanki.
Zalety zabiegu:
- nie wyłącza pacjentów z codziennych aktywności,
- nie wywołuje stanu zapalnego otaczających tkanek,
- pozwala na wykonanie zabiegu korekcji powiek z zachowaniem
pełnej ruchomości powieki w trakcie i po zabiegu (operator
może poprosić pacjenta o zamykanie i otwieranie oczu
i ,,na żywo” obserwować efekty.
Jak wygląda skóra po zabiegu i jak ją pielęgnować?
- opuchlizna i drobne strupki schodzą po 4 – 8 dniach
w przypadku podnoszenia powiek, 1 – 2 dni w przypadku
usuwania kurzajek, brodawek i włókniaków,
- po zabiegu dla przyspieszenia gojenia zalecamy stosowanie
maści nawilżających przyspieszających gojenie (maści
natłuszczające nie są wskazane),
- w okresie gojenia się skóry staramy się nie dotykać skóry oraz
nie wykonywać makijażu,
- unikamy sauny, solarium i słońca do 3 tygodni po zabiegu
Jak często wykonywać zabieg?
Podnoszenie powiek wykonujemy jednorazowo, zabieg można powtórzyć, jednak nie wcześniej niż po upływie 4 tygodni.
W znacznej większości dla pełnego efektu wystarczą 1 – 2 zabiegi.
Usuwanie kurzajek, brodawek, włókniaków nie wymaga powtórzeń i wystarczy 1 zabieg, aby pozbyć się niechcianych zmian.
Jakie są przeciwwskazania do zabiegu?
- ciąża i karmienie piersią,
- rozrusznik serca,
- stan zapalny w miejscu wykonywania zabiegu,
- obecność metalowych protez w ciele,
- padaczka.

DERMALOGICA
Instytut Kosmetologii i Medycyny Estetycznej
Koszalin, ul. Zwyciestwa 40/55-56
C.H. Jowisz, I pietro, tel.: 668 469 240
www.instytut-dermalogica.pl

Edyta Szuplak-Słupczewska - absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który ukończyła na Wydziale Farmaceutycznym, kierunek kosmetologia. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Kosmetologii i Medycyny Estetycznej

59

60

ZDROWIE I URODA

NIE LUBISZ PRZEZIĘBIENIA?
PAMIĘTAJ O CZĘSTYM MYCIU RĄK!
Autor: Anna Różańska

Ile jest prawdy w powszechnym przekonaniu o związkach między przeziębianiem się a wychłodzeniem
organizmu? Dlaczego w czasie zimniejszych dni powinniśmy zażywać więcej ruchu? Jaki związek z tym
wszystkim ma witamina D?

T

rudno uznać jedną chorobę, wywoływaną
konkretnym drobnoustrojem, za przeziębienie. Jest to raczej zbiór podobnych objawów,
które mogą być efektem zakażenia jednym
z ponad dwustu rodzajów wirusów. Najczęściej objawy przeziębienia spowodowane są
przez atak rhinowirusów, wirusów paragrypy,
adenowirusów, enterowirusów lub koronawirusów na ludzki organizm. Średnio osoba dorosła w czasie jednego roku przechodzi
od dwóch do pięciu takich infekcji. Dla porównania – organizm
dziecka przeziębia się od sześciu do ośmiu razy w czasie roku.
Najłatwiej o przeziębienie między wrześniem a listopadem oraz kwietniem
a majem. Groźniejsza
grypa atakuje zazwyczaj
w czasie największych
mrozów – może to być
wynik ekologicznych zależności między wirusami.
Część naukowców przypuszcza, że większa tendencja do zakażania się
wirusami w czasie gorszej
pogody może wynikać
z niedoborów witaminy
D, produkowanej pod
wpływem promieni słonecznych, w czasie okresu
jesienno-zimowego. Badanie na dzieciach w wieku szkolnym wykazało, że
osoby z mniejszą zawartością witaminy D w organizmie częściej
zapadały na infekcje górnych dróg oddechowych niż osoby z prawidłowymi poziomami tej witaminy. Jednocześnie gorsza aura
sprzyja spędzaniu większej ilości czasu w zamkniętych pomieszczeniach, co sprzyja przenoszeniu się wirusów między ludźmi.
Co jednak z samym wpływem niskich temperatur na łatwość
zachorowania na przeziębienie? Czy popołudnie na mrozie to
gwarancja choroby?
MISKA Z ZIMNĄ WODĄ
Brytyjscy naukowcy przeprowadzili badanie na 180 ochotnikach, których podzielono na dwie grupy. Pierwsza grupa moczyła
stopy w zimnej wodzie (10 stopni Celsjusza) przez dwadzieścia
minut, druga zaś była grupą kontrolną. Po pięciu dniach od eksperymentu okazało się, że znacznie więcej osób z grupy „pechowców” skarżyło się na objawy przeziębienia. Badacze tłumaczą wyniki badania tym, że stopy, podobnie jak dłonie, są mocno

unerwioną i unaczynioną częścią ciała, zaś ich wychłodzenie
aktywuje w organizmie tryb „oszczędzania energii”, powodujący
zwężanie naczyń krwionośnych w stopach, dłoniach czy nosie.
Właśnie zwężenie naczyń krwionośnych w nosie prowadzi do zaburzenia naturalnych mechanizmów obronnych przed wirusami
i łatwiejszy rozwój choroby.
W tym momencie zaprotestować mogłyby osoby należące do
klubów morsów lub biegające zimą – wszak kąpiel w zimnej wodzie lub bieg w śniegu sprawiają, że ich organizmy się hartują. To
wszystko prawda – ale należy pamiętać, że aktywność fizyczna nie
powoduje wychłodzenia
organizmu i obkurczania
naczyń
krwionośnych.
Ruch rozgrzewa organizm i nie daje odczuć
panującego wokół zimna. Nie ma zatem nic złego w zabawach dzieci na
mrozie, o ile cały czas są
w ruchu.
Podobne wyniki badań
uzyskali uczeni z Uniwersytetu Yale. Zauważyli
oni, że wirusy wywołujące objawy przeziębienia
namnażają się w temperaturze ciała (około
37 stopni Celsjusza) niż
w nieco niższej temperaturze (33-35 stopni
Celsjusza). Oprócz tego,
zimne powietrze w nosie może prowadzić do zaburzenia głównego mechanizmu odpornościowego komórek wyścielających nos,
czyli odpowiedzi interferonowej. Amerykańscy naukowcy wobec
tych faktów zalecają „docieplanie” nosa, np. owijaniem go szalikiem, które sprzyja zachowaniu odporności.
ZAPOBIEGAĆ, NIE LECZYĆ
Oprócz owijania szalika wokół twarzy czy niedoprowadzania do
uczucia wyziębienia, ochronę przed wirusami przeziębienia może
stanowić częste mycie rąk. Przypuszcza się, że ten prosty zabieg
higieniczny może obniżać ryzyko choroby nawet o jedną piątą.
Inną metodą jest wcześniej wspomniane hartowanie organizmu
– niekoniecznie w warunkach ekstremalnych. W Holandii zostało
przeprowadzone badanie, w których ochotnicy przebywali sześć
godzin dziennie w temperaturze 15-16 stopni Celsjusza ubrani w bluzkę z krótkim rękawem i krótkie spodnie. Po dziesięciu
dniach ich organizmy były lepiej przygotowane do walki z wirusami.

Gabinet stomatologiczny Marcin Bogurski | ul. Boczna 11/5 | 75-950 Koszalin | e-mail: marcin@bogurski.pl
tel. + 48 602 458 597 | tel. + 48 943 464 555 | NIP 9581174024
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CLINIQ

UPIĘKSZANIE I LECZENIE
Z GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA
Autor: Anna Makochonik / Foto: Alla Boroń

Klinika Pięknej Skóry Cliniq to firma rodzinna, prowadzona przez ekspertów, w tym lekarza medycyny
estetycznej, Matyldę Jezierską. Przez siedem lat, właściwie bez reklamy, udało im się stworzyć i rozwinąć
prężnie działający gabinet, zdobyć doświadczenie i klientów. Specjalności: depilacja laserowa (epilacja)
i medycyna estetyczna. Filozofia Cliniq: dbanie o procedury, certyfikaty, jakość, a więc deficytowe
w branży kosmetologicznej – bezpieczeństwo. Rozbudowywanie oferty – rozsądnie, dobieranie zabiegów
– z głową. Medycyna estetyczna nie ratuje życia – mówią – ale nie polega tylko na upiększaniu. W dużej mierze
to leczenie, dlatego podstawa to dobry sprzęt i specjaliści.

W

dziedzinie epilacji Cliniq jest pionierem na koszalińskim rynku i dziś
trudno o miejsce bardziej w tym zakresie wyspecjalizowane. Wystarczy
wspomnieć, że laser jakim obecnie
dysponują konkurencyjne gabinety, Cliniq stosowało już siedem lat
temu. – Pomysł na biznes przywiozłyśmy z Trójmiasta, gdzie same
korzystałyśmy z zabiegów epilacji – mówią siostry Jezierskie, właścicielki Cliniq. – Usługa bardzo pożyteczna, w Koszalinie była
niedostępna. Lokal miałyśmy własny, kupiłyśmy urządzenia i tak
w 2009 roku zaczęłyśmy działalność.

Zainteresowanie epilacją jest ogromne, był to jeden z najczęściej wykonywanych zabiegów w gabinecie przez ostatnich siedem lat. Jak zawsze w takim wypadku kryterium wyboru miejsca
jest po pierwsze – kto, a po drugie – czym go wykonuje.
Cliniq pracuje na laserze diodowym Light Sheer Desire, najnowocześniejszej platformie depilacyjnej. To złoty standard w epilacji. Urządzenie jest certyfikowane i systematycznie serwisowane.
W Polsce – jak mówią właściciele Cliniq – jest mnóstwo gabinetów,
które nie serwisują sprzętu i nie dbają o jego parametry. Używają
sprzętu starszego typu, zużytego. Klient nie zauważa różnicy podczas wykonywania zabiegu, a parametry urządzenia są niezwykle
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Matylda Jezierska - absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, certyfikowany lekarz medycyny estetycznej, współwłaścicielka Cliniq
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ważne, bo wpływają na jakość i skuteczność. Krótko mówiąc – jeśli laser pracuje „na pół gwizdka”, jest nieefektywny, zabiegów
trzeba wykonać więcej, a klienci tracą pieniądze. – Możemy dziś
powiedzieć, że temat znamy od podszewki, a ponieważ same go
wielokrotnie wypróbowałyśmy, obsługujemy klientki tak, jak same
chciałybyśmy być obsłużone – mówi Matylda Jezierska.
UPIĘKSZANIE, CZYLI LECZENIE
Poza epilacją od dwóch lat Cliniq specjalizuje się w medycynie
estetycznej. Zabiegi wykonuje mieszkająca na stałe w Koszalinie,
Matylda Jezierska, absolwentka wydziału lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła też prestiżowe
dwuletnie podyplomowe studia w Międzynarodowym Centrum
Kształcenia Medycyny AntiAging pod patronatem Stowarzyszenia
Lekarzy Dermatologów Estetycznych i dr Barbary Walkiewicz-Cyrańskiej. – Kiedy zaczynałam, istniały trzy podobne szkoły, teraz
jest ich więcej – mówi. – Wybrałam tę, bo zapewniała mnóstwo
zajęć praktycznych z wielu dyscyplin. Poza medycyną estetyczną
nauka obejmowała dermatologię, ginekologię, endokrynologię,
dziedziny pozwalające na holistyczne podejście do zajmowania
się procesami starzenia. A ja waśnie tak, całościowo, podchodzę
do pracy.
Dlaczego medycyna estetyczna? – Zawsze chciałam zajmować
się dziedziną manualną, lubię to. Mezoterapia jest dla mnie niczym szydełkowanie – śmieje się lekarka. – Medycyna estetyczna

jest specyficzna, mam frajdę z jej wykonywania, ale równocześnie
traktuję ją bardzo poważnie. Lekarz po ukończeniu studiów może,
bo pozwala na to luka prawna, zaliczyć jednodniowy kurs i wykonywać zabiegi. Ja stawiam jednak na bezpieczeństwo, zaawansowaną naukę, stąd dwuletnie specjalistyczne studia. Bardzo dużo
inwestuję w szkolenia, doskonalę technikę, poznaję nowości, podążam za trendami. Inaczej aplikowało się toksynę botulinową,
kiedy kończyłam szkołę, inaczej aplikuje się ją obecnie. Nie można
więc uznać, że coś się wie raz na zawsze.
Niektóre zabiegi Matylda Jezierska wykonywała jeszcze w czasie studiów, równolegle pracując w szpitalu. Po zakończeniu nauki, przez dwa lata dojeżdżała do Koszalina z Olsztyna, wykonywała zabiegi w ograniczonym ze względu na czas zakresie. Teraz
osiadła w rodzinnym mieście na stałe, a pracy ma – jak mówi –
o 400 procent więcej.
BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W ostatnich latach zainteresowanie usługami kosmetologicznymi i medycyną estetyczną znacznie wzrosło, również w naszym

mieście. Właściciele Cliniq podkreślają, że rywalizacja ich nie interesuje – salony oferujące powyższe usługi w Koszalinie mają swoje specjalizacje, fachowców, różną ofertę. Tym, co wyróżnia Cliniq
spośród koszalińskich gabinetów kosmetologicznych jest stała
obecność lekarza (do większości z nich lekarze dojeżdżają). Matylda Jezierska jest zawsze na miejscu i – jeśli zajdzie taka potrzeba
– może szybko i sprawnie interweniować. Klienci są więc cały czas
pod opieką. Bezpieczeństwo zbiegów jest bardzo ważne, w praktyce Cliniq – najważniejsze. Jego gwarancję daje wykształcenie,
szeroka znajomość anatomii, doświadczenie ogólnomedyczne,
ale też ciągłe poszerzanie wiedzy. Matylda Jezierska bierze udział
rocznie w około dwudziestu szkoleniach z różnych dziedzin.
– Decydując się na zabieg, warto przede wszystkim kierować
się rozsądkiem – podkreśla. – Zwrócić uwagę na kwalifikacje osoby, która go wykonuje oraz jej dostępność w razie ewentualnych
komplikacji. Ja za każdy błąd odpowiadam prawem do wykonywania zawodu przed sądem lekarskim, więc zastanowię się kilka
razy, zanim podejmę się wykonania zabiegu dla klienta ryzykownego. To też wpływa na jego komfort i zaufanie.
MNIEJ ZNACZY LEPIEJ
Oferta Cliniq nie jest listą bez końca. Jeśli jednak coś się na niej
znajduje, ma gwarancję jakości. Poza epilacją są to: mezoterapia
igłowa, medyczne peelingi chemiczne o różnej mocy, toksyna botulinowa, wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym (mode-

lowanie twarzy, dłoni, korekta kształtu nosa i uszu, modelowanie
ust. – Mamy do dyspozycji dermapen, karboksyterapię i niezwykle
popularne osocze bogatopłytkowe, a także bardzo dobry laser,
który daje szersze możliwości niż tradycyjne platformy – uzupełnia
Matylda Jezierska. – Możemy do niego podłączyć wiele głowic,
przez co mamy szeroki wachlarz ustawień i zastosowań, poczynając od leczenia zmian naczyniowych przez fotoodmładzanie,
termolifting, głębokie peelingi, usuwanie zmian. Co ważne, laser
umożliwia przeprowadzanie zabiegów „śluzówkowych”, czyli wewnątrz jamy ustnej, dla poprawy wyglądu okolicy ust i podniebienia (np. leczenie chrapania). Mamy głowicę ginekologiczną
używaną przy zabiegach związanych z nietrzymaniem moczu czy
rewitalizacji po porodzie – laser erbowy Fotona Spectro SP, mniej
traumatyczny dla tkanek niż lasery CO2. Zabiegi wykonują u nas
dwaj ginekolodzy współpracujący z Cliniq.
Hitem jest niechirurgiczna korekcja powiek Plexr. Urządzeń
do jego wykonania w Polsce jest jedynie 70. Na świecie furorę
robi od dekady, u nas od dwóch lat. – Przyznam, że ostatnio to
jeden z moich ulubionych zabiegów – mówi Matylda Jezierska. –
Wymagający technicznie, trudny, ale daje wspaniałe efekty. Jest
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Light Sheer Desire
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natywą chirurgicznego podnoszenia opadających powiek, zmory
pań w różnym wieku. Mam w gabinecie najlepsze urządzenie tego
typu, chronione dwoma patentami, można nim operować nie tylko
okolice oczu, ale i ust.
Zakres usług Cliniq uzupełnia gabinet kosmetyczny ze specjalistką z dwudziestoletnim doświadczeniem, Anną Pawlak, która
wykonuje zabiegi pielęgnacyjne np. hennę, manicure, fale radiowe. – Byłam jej klientką jeszcze w liceum – mówi Matylda Jezierska.
– Już wtedy ujęło mnie, jak dba o czystość i sterylność, co wcale
nie jest standardem. Cieszę się, że możemy teraz współpracować.
OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU
Pierwsza konsultacja trwa około 40 minut. – Najpierw podaję
klientce lusterko, pytam o oczekiwania, co chciałaby zmienić. Potem mówię, co widzę ja i w czym mogę pomóc. Staram się krok po
kroku tłumaczyć, co z czego wynika, co można, a czego nie warto
robić. Radzę rozpocząć od zabiegów poprawiających ogólny stan
skóry. Oczywiście wiele zależy od możliwości finansowych, ale
namawiam, by pracować systematycznie, a dopiero z czasem na
przykład z wypełniaczami. Kolejny etap to wywiad medyczny pełen szczegółowych pytań – od przyjmowanych leków po ostatnią
wizytę stomatologiczną. Opracuję indywidualny plan zabiegowy
podzielony na etapy.

Dorota Stadnik - specjalistka depilacji laserowej z siedmioletnim
doświadczeniem, dyplomowana kosmetyczka

Złe motywacje do zabiegów? Emocje, naśladownictwo, moda,
oczekiwania partnera, wyprawa do gabinetu z koleżankami, ważne
niedalekie wydarzenie. – Zdarzają się też prośby absurdalne, które
w moim przekonaniu nie upiększą, a oszpecą – mówi Matylda Jezierska. – Bardzo długo wtedy rozmawiam, tłumaczę, odradzam.
Choć część lekarzy uważa, że medycyna estetyczna to dziedzina
komercyjna i powinniśmy robić to, czego chce klient, stoję na stanowisku, że to wciąż przede wszystkim medycyna, a twarz klientki to moja wizytówka. Jestem, żeby pomagać, a nie szkodzić. Nie
wyobrażam sobie, by ktoś wyglądający komicznie powiedział, że
jest to moją zasługą. Taką mam jasno określoną filozofię i się jej
trzymam. Zdarza mi się więc odmówić wykonania zabiegu w ekstremalnych przypadkach, choć może się to wydawać dziwne.
Największą satysfakcję daje mi telefon od zadowolonej pacjentki,
która mówi, że wszyscy zauważyli jak pięknie, wygląda, jest promienna i wypoczęta, ale nikt nie jest w stanie powiedzieć „co miała
robione”.
Gabinet przy ul. Spółdzielczej 7 przeszedł właśnie metamorfozę. – Powiększyliśmy naszą klinikę o kolejne dwa gabinety – opisuje
Matylda Jezierska. – Pacjentki mają do dyspozycji pomieszczenie,
gdzie mogą się swobodnie znieczulić przed oczekiwanym zabiegiem lub odpocząć po nim. Dzięki temu klienci zyskali intymność
i wygodę. Pozostanie atmosfera, też być może nietypowa, bo u nas
jest luźno i przyjaźnie. Nic dziwnego, wiele pań to nasze stałe, od
wielu lat, klientki, a myślę, że nowe docenią swobodny, a za razem
profesjonalny klimat.

Zabieg na powiece górnej z użyciem innowacyjnego urządzenia PLEXR

Cliniq - Klinika Pięknej Skóry
ul. Spółdzielcza 7; 75-206 Koszalin
telefon: +48 728 314 126
e-mail: info@cliniq.pl
www.cliniq.pl
/KlinikaPieknejSkory
Godziny wykonywania zabiegów:
Poniedzialek- piątek: 10.00 – 20.00
Soboty: indywidualnie
Konieczna wcześniejsza rejestracja telefoniczna
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PLEXR to innowacyjne urządzenie do niechirurgicznej korekty opadających powiek. Chronione
dwoma patentami i jedyne gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywanego zabiegu.

Cliniq jest autoryzowanym punktem sprzedaży kosmetyków Skinceuticals. Na miejscu
można się również poddać zabiegom pielęgnacyjnym z wykorzystaniem tych preparatów.

Zabieg przy użyciu lasera Fotona Spectro SP. Zabieg Fotona 4D zdobył nagrodę Perły Dermatologii Estetycznej za najlepszy zabieg 2016roku.
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ZDROWIE Z DOSTAWĄ DO DOMU
Rozmawiała: Malwina Maj

Catering dietetyczny niewątpliwie robi furorę. Korzystają z niego zarówno osoby, które chcą schudnąć, takie,
dla których zdrowe odżywianie jest częścią stylu życia lub wymogiem (choroby, uprawianie sportu), pracujące,
a przede wszystkim nie mające czasu na gotowanie lub... nieumiejące gotować. Wygoda – bezsprzeczna.
Jedyny wysiłek to zamówienie, reszta „robi się sama”. Body Chief to firma oferująca tzw. dietę pudełkową
w całej Polsce. W Koszalinie ma swój oddział. Proponuje menu dla kilku grup dietetycznych, oferuje
konsultacje ze specjalistami i jadłospisy pełne nie tylko zdrowia, ale i smaku. Niebanalne, komponowane
ze świeżych produktów, zróżnicowane. O tym, dlaczego warto skorzystać z oferty Body Chief, rozmawiamy
z właścicielem firmy, Marcinem Mazurkiem

B

ody Chief w pigułce – jaka jest wasza filozofia?
Na rynku cateringu dietetycznego jesteśmy od ponad dwóch lat. Misją naszej firmy
jest uświadamianie Polakom, jak ważną częścią naszego życia jest zdrowe odżywianie.
Pomagamy ludziom zrzucać zbędne kilogramy, ale także po prostu zdrowo się odżywiać.
Pokazujemy, że osiąganie celów nie musi wiązać się z głodówką
czy monotonnym menu, ale może być smaczne, wygodne i satysfakcjonujące. Współcześnie, gdy brakuje nam czasu i jesteśmy
mocno „zabiegani”, chcemy zadbać, aby prawidłowe odżywianie
nie zeszło na drugi plan, a Body Chief stał się stylem życia, który
pozwoli nam cieszyć się zdrowiem, piękną sylwetką i świetnym samopoczuciem każdego dnia. Pragniemy motywować, inspirować,
skłaniać do działania
Jesteście firmą o zasięgu ogólnopolskim,
jak realizujecie swoje usługi w Koszalinie?
Przede wszystkim – jesteśmy bardzo „prokliencką” firmą. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom, dlatego by otrzymać zestaw, zamówienie wystarczy składać u nas dzień wcześniej
do godziny 14. Jedynie zamówienia na poniedziałek przyjmujemy do tej samej godziny
w sobotę. W Koszalinie mamy oddział odpowiedzialny za lokalną sprzedaż i logistykę. Podobnie wygląda to w innych miastach Polski,
a także za granicą. Nasz catering dietetyczny
i związana z nim filozofia znalazły swoich zwolenników także w Berlinie oraz Moskwie.
Co wyróżnia Państwa ofertę od innych usług cateringu dietetycznego?
Stawiamy przede wszystkim na jakość. Wszystkie nasze posiłki
przygotowywane są z jednodniowym wyprzedzeniem, przechowywane w odpowiednio schłodzonych pomieszczeniach, przewożone autami chłodniczymi. W miarę możliwości – związanych
z sezonowością – w przeważającej części produkty kupujemy
u lokalnych dostawców. Nasz zespół składa się z odpowiednio
wykwalifikowanych kucharzy, którzy każdego dnia dbają o każdy
szczegół naszych potraw. Słuchamy klientów i dostarczamy im
produkt, którego potrzebują i oczekują. W posiłki, które przygotowujemy, wkładamy serce i pasję, co chyba ich przekonuje.
Jakie diety są u Państwa dostępne?
W naszej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Dostarczamy
wiele rodzajów diet, m.in. zestawy standard, wege fi sh (wegetariańska z rybą), wege (wegetariańska), gluten free (bezglute-

nową), lactose free (bez laktozy), a także zestawy sportowe oraz
dietę junior dedykowaną dzieciom i młodzieży. Każdą z diet można zamówić z różną kalorycznością, którą pomagają wybrać nasze
dietetyczki. Są dostępne pod adresem dietetyk@bodychief.pl
oraz numerem telefonu 601 444 466, a konsultacje są darmowe.
Odpowiadają na pytania klientów i udzielają porad.
Kto układa diety, dobiera produkty?
Nad menu czuwają wspomniane dietetyczki, które każdego
dnia dbają o urozmaicenie posiłków, kontrolują i nadzorują pracę kuchni. Staramy się dostarczać klientom sezonowe produkty,
dlatego codzienna praca nad menu jest bardzo ważna. Współpracujemy z najlepszymi kucharzami, którzy dbają o to, by posiłki były nie tylko niskokaloryczne i zdrowe, ale przede wszystkim,
by urzekały smakiem. Innowacyjne podejście do gotowania oraz
sezonowe produkty – to wszystko sprawia, że
nasze diety są różnorodne i smaczne.
Jak catering jest dostarczany?
Od poniedziałku do piątku catering dostarczamy codziennie, a w sobotę na dwa dni.
Zestawy przywozimy rano, w wybranym przez
klientów przedziale czasowym. Każdy zestaw składa się z pięciu posiłków – śniadania,
II śniadania, obiadu, podwieczorku i kolacji –
i w papierowej torbie trafia wprost pod drzwi
klienta.
Jak zamówić u Państwa catering?
Zamówienia można składać na naszej stronie
www.bodychief.pl, a także mailowo i telefonicznie pod wskazanymi na naszej stronie internetowej numerami telefonów i adresem e-mail (tel: 727 444 400,
e-mail: koszalin@bodychief.pl). Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się do formy kontaktu preferowanej przez klientów.
Czy catering dietetyczny jest popularny i dla kogo może być
szczególnie przydatny?
Catering dietetyczny to coraz bardziej popularna forma od
żywiania Polaków, śmiało można powiedzieć, że nawet bardzo
popularna. Korzystają z niego osoby, które chcą stracić zbędne
kilogramy, zapracowane oraz te, które mniej lub bardziej intensywnie ćwiczą. W kwestii sposobu odżywiania jesteśmy coraz bardziej świadomi, choć nie mamy merytorycznej wiedzy potrzebnej
do samodzielnego ułożenia diety i przygotowania jej w domu.
Często brakuje nam też czasu na zakupy i gotowanie. Dlatego
decydujemy się na zamówienie cateringu, co daje nam pewność,
że dieta jest prawidłowo zbilansowana, a my dostarczamy organizmowi wszystkich niezbędnych składników.

www.bodychief.pl, tel.727 444 400, e-mail: koszalin@bodychief.pl
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Pani Felicja z pamiątkową chustą oświęcimską.

ICH PORTEM
STAŁ SIĘ KOSZALIN
Autor: Jarosław Jurkiewicz

Kiedy po wojennej tułaczce wracały do Gdyni polskie statki internowane w Szwecji, na pokładzie okrętu
podwodnego „Ryś” dotarło do kraju kilkunastu marynarzy. Wśród nich sygnalista Rudolf Wanke. „Darem
Pomorza” płynęła jego przyszła żona Felicja, więźniarka obozów Auschwitz-Birkenau i Ravensbrück:
„Kiedy mówiłam w Szwecji, że chcę wracać, ludzie pukali się w czoło. Mówili, że w Polsce mordują i gwałcą.
A ja chciałam płynąć nawet wpław. Byle tylko zobaczyć rodziców.” Była ostatnią mieszkającą w Koszalinie
więźniarką Auschwitz. Zmarła 31 października ubiegłego roku – niemal dokładnie 70 lat po powrocie do Polski.

P

iotr Wanke, jedyny syn Felicji i Rudolfa, bezradnie rozkłada ręce: niewiele ojcowskich
opowieści o służbie na „Rysiu” utkwiło mu
w pamięci. Ale ma po ojcu kilka cennych pamiątek z „Rysia”: przede wszystkim pamiętnik,
do którego wpisywały się ważne osoby odwiedzające okręt. Ma też nieśmiertelnik, łyżkę

i kilka przedwojennych zdjęć ojca. Na jednym z nich młodziutki
marynarz stoi na tle macierzystego okrętu.
W swoim domu w północnej Francji pan Piotr przechowuje je
jak największą świętość. W sierpniu 2015 roku przywiózł pamiątki
do Polski. Wtedy widział matkę ostatni raz. - Mąż był skryty, zamknięty w sobie. Nie dzielił się wspomnieniami – mówiła nam
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wtedy Felicja Wanke-Lutobarska. - Wojna, jak wszystkim, zniszczyła mu zdrowie. Miał kłopoty z żołądkiem. Stale sodka i sodka.
Jadł ją kilogramami. Może dlatego tak szybko odszedł.
SZCZĘŚĆ BOŻE, KOCHANYM CHŁOPCOM!
Rudolf Wanke urodził się w 1908 roku. Pochodził z Tarnopola. Miał 18 czy 19 lat, kiedy postanowił wyjechać do budującej
się Gdyni. Na Wybrzeże sprowadził też matkę i młodszą siostrę.
Zaciągnął się do Marynarki Wojennej. W 1928 roku został przydzielony do załogi powstającego we Francji polskiego okrętu
podwodnego. Okręt „Ryś” i kolejne wodowane jednostki miały
zapewnić bezpieczeństwo polskiemu wybrzeżu. Rudolf dostał
oprawiony w skórę notes z wygrawerowaną nazwą: O.R.P. „Ryś”.
Na pierwszej stronie zdjęcie drapieżnika, który stał się symbolem
statku, obok – fotografia Rudolfa Wankego. Gęsta broda, zaczesane do góry bujne, ciemne włosy. Fajka w dłoni. Prawdziwy wilk
morski. Był niewysoki i krępy, niezbyt wylewny, po prostu milczek
– tak wspominała go żona.
ORP „Ryś” został zwodowany w 1929 roku. Wyposażanie okrętu, testy stoczniowe
i morskie trwały kolejne dwa
lata. W sierpniu 1931 roku
został uroczyście przyjęty do
służby w Marynarce Wojennej. W latach trzydziestych
brał udział w ćwiczeniach,
odbył też kilka zagranicznych wizyt. Pamiętnik Rudolfa
Wankego jest cennym świadectwem służby „Rysia”. Nie
wszystko po latach udaje się
odczytać. Ale można ustalić,
kto odwiedzał statek: dyplomaci, wojskowi, arystokracja,
działacze społeczni i zwykli
obywatele dumni z odradzającej się polskiej floty.
Na jednej z pierwszych stron
autograf kapitana marynarki
wojennej Edwarda Szystowskiego, który przez pierwsze
dwa lata – do kwietnia 1933
roku - dowodził statkiem.
W roku 1934 Ryś wraz
z dwoma innymi okrętami
podwodnymi - „Żbikiem”
i „Wilkiem” odbył długi europejski rejs. Śladem są
wpisy w pamiętniku Rudolfa
Wankego: 17 lipca – wizyta
w Kopenhadze, 24 lipca – port w Amsterdamie, 2 sierpnia – znów
Kopenhaga. 7 sierpnia „Ryś” jest w szwedzkiej Karlskronie, do pamiętnika wpisuje się sporo ludzi. Uwagę zwraca zamaszysty, nieczytelny podpis z adnotacją – konsul polski. 19 lipca 1935 roku
polskie okręty podwodne odwiedzają port w Tallinie, w pamiętniku przybywają kolejne wpisy. Pod datą 24 lipca 1935 roku autografy złożyły przedstawicielki wielkiego książęcego rodu: Róża
i Maria Czetwertyńskie (księżna Róża była właścicielką pałacyku
w Alejach Ujazdowskich w Warszawie, w miejsce którego po wojnie wzniesiono ambasadę USA).
16 sierpnia 1935 wizyta wyjątkowa – ORP „Ryś” odwiedza Maria Beckowa, pierwsza żona ministra spraw zagranicznych Józefa

Becka. Oczywiście, pamiątką jest jej autograf. Poniżej wykaligrafowany dziecięcą ręką podpis: Jędruś Beck. Syn państwa Becków ma w tym czasie niespełna 9 lat. Po wojnie już jako dorosły
człowiek osiądzie w USA. Do śmierci w 2011 roku będzie zaangażowany w działalność Instytutu Józefa Piłsudskiego. „Szczęść
Boże kochanym chłopcom z „Rysia” - to życzenia Jerzego Suszki
z 11 lipca 1937. Kiedy 10 lutego 1939 Jan Leszczyński, wiceprezes okręgu wołyńskiego Ligi Morskiej i Kolonialnej dokonuje jednego z ostatnich wpisów w pamiętniku Rudolfa Wankego, wojna
wisi już na włosku. Niemcy żądają korytarza drogowego i kolejowego oraz wcielenia do Rzeszy Wolnego Miasta Gdańska. Wkrótce zajmą litewską Kłajpedę i stanie się oczywiste, że nie zaspokoi
to ich apetytów.
DALEKO OD KRAJU
Od 24 sierpnia 1939 w dywizjonie okrętów podwodnych
obowiązuje pełna gotowość bojowa. Załoga „Rysia” uzupełnia
zapasy paliwa, uzbrojenia
i żywności. 1 września wychodzi w wyznaczony na Bałtyku
rejon patrolowania.
Następnego dnia na okręt
spadają bomby z niemieckiego samolotu, potem „Ryś” jest
ostrzeliwany z morza. 4 września trafia w pułapkę: okrążają go trzy hitlerowskie trałowce. Kilka godzin trwają próby
wyrwania się z zasadzki. Przed
świtem polskiej załodze udaje się uciec z okrążenia. Wyciekająca ropa sprawia jednak, że okręt zostawia tłuste
plamy na powierzchni wody.
Prawdopodobnie z tego powodu następnego dnia znów
zostaje zaatakowany przez
niemiecki samolot. „Ryś” znajduje schronienie w porcie
wojennym na Helu. Po odpoczynku i niezbędnych naprawach wychodzi w morze,
stawiając zagrody minowe.
Tak, jak inne polskie okręty,
jest wykrywany i atakowany
przez hitlerowskie lotnictwo
oraz morską flotę. Załoga jest
wycieńczona. - Ojciec opowiadał, że warunki były bardzo trudne – potwierdza Piotr
Sygnalista Rudolf Wanke
Wanke. - Kończyła się pitna
woda, brakowało powietrza.
Okręt miał dużo uszkodzeń, paliwo było na wyczerpaniu. Tyle zapamiętałem z jego opowieści.
Po 10 września 1939 roku Dowództwo Marynarki Wojennej
nakazuje polskim okrętom podwodnym wypłynięcie do Anglii
lub internowanie w Szwecji. 17 września „Sęp”, bliźniaczy okręt
podwodny, wpłynął na szwedzkie wody terytorialne, po czym został internowany w bazie szwedzkiej marynarki wojennej. Dobę
później podobny los spotka „Rysia”. Rozbrojony okręt przetransportowano do miasteczka Mariefred nad jeziorem Melar. Załogę
umieszczono w pilnie strzeżonych koszarach. Tu, w oddaleniu
od Bałtyku, polscy marynarze z „Rysia” spędzili najbliższe lata.
Niektórzy nie doczekali końca wojny: kilkunastu spoczęło na
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cmentarzu w Mariefred. Pozostali pracowali w lesie, wynajmowali się do roboty u okolicznych rolników. Wielu zostało w Szwecji
na stale.
Rudolf Wanke po ponad pięciu latach wrócił do kraju. Przywiózł
nieśmiertelnik i łyżkę. Łyżka jest posrebrzana, ma wybity symbol
Marynarki Wojennej. Syn Wankego trzyma w ręku tę cenną rodzinną pamiątkę.- Ojciec miał ją ze sobą przez cały czas służby na
„Rysiu” - tłumaczy. W albumie rodzinnym zachowało się zdjęcie
Rudolfa z sierpnia 1945 roku: marynarz siedzi w swojej kajucie
pod ścianą i z talerza na taborecie zajada zupę. Je najpewniej
łyżką, która dziś dla syna stanowi niemal świętość!
ŚMIERĆ ZAGLĄDA W OCZY
Pan Piotr pokazuje też drugą, skromną, aluminiową łyżkę.
- Mama miała ją w obozie – tłumaczy. - Z przodu ma wygrawerowany numer z Birkenau – 46135, z tyłu – numer z Ravensbrück
– 68090. Pani Felicja wspominała, że kupiła ją w obozie za pajdę chleba. Nosiła pod pasiakiem, dlatego zawsze była przy niej.
Jak największa przyjaciółka. Wojenne ścieżki poprowadziły Felicję także do Szwecji. Ale wpierw przeszła obozową gehennę. W
marcu 1943 r. gestapo przejęło jej listy do brata, który siedział
w areszcie w Szczecinie. Trafiła do aresztu we Wrześni, potem do
obozu koncentracyjnego Fort VII w Poznaniu.
W czerwcu 1943 roku, jako 19-letnia dziewczyna, została wywieziona do obozu w Auschwitz-Birkenau. Pracowała przy kopaniu rowów melioracyjnych i w kamieniołomach. Pod koniec października 1943 roku zachorowała na tyfus. Zabrali ją na rewir, czyli
do obozowego szpitala. Starzy więźniowie ostrzegali, że stamtąd
się nie wraca. - Byłam półprzytomna, majaczyłam. Ale przeżyłam!
- wspominała. Kiedy wyzdrowiała, dostała robotę przy wynoszeniu kubłów z odchodami więźniów chorych na gruźlicę. Pracowała
też w trupim komando. Tu zadaniem więźniarek było ładowanie
zwłok na ciężarówkę, która odwoziła je do krematorium.

W 1970 roku pani Felicja umieściła w pamiętniku syna
następujący wpis:„Piotrusiu, wszystko na świecie przemija
powoli, troska o dobro i to co boli. Wszystko przemija, bo tak
chce przeznaczenie, lecz jedno zawsze zostanie - wspomnienie.”
Po dwóch tygodniach znów trafiła na rewir. Chorowała na pęcherzycę, jej ciało toczył świerzb. Brud i brak jedzenia były nie
do zniesienia. Po roku pobytu w obozie ważyła 36 kilogramów.
Najtrudniejszy – przekonywała - był jednak ciągły terror i świadomość, że na każdym kroku czyha śmierć. W jej bloku była grupa
karłów. Zlikwidowali tych ludzi z dnia na dzień. Cały obóz cygański
zniknął w jedną noc. Męski obóz, który był przy krematorium, też
został zlikwidowany.
PRZEZ RAVENSBRÜCK DO SZWECJI
W lecie 1944 roku wśród więźniów poszła pogłoska, że Niemcy
chcą wysłać na Zachód transport młodych ludzi. W niemieckich
zakładach coraz bardziej brakowało rąk do pracy. Felicja była chuda i schorowana. Wierzyła jednak, że uda jej się dostać do tego
transportu. Gorzej niż w Birkenau chyba nie mogło być nigdzie.
I udało się. Z najlepszą koleżanką wcisnęła się do wagonów jadących w głąb Niemiec. Po kilku dniach transport dotarł do mia-
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steczka Ebingen na południu Niemiec, gdzie więźniowie mieli
pracować w fabryce amunicji. Ale alianci bombardowali fabrykę,
robotnicy większość czasu spędzali więc w schronach.
Zarządzono ewakuację. Trzy dni morderczego marszu, potem
podróż do Ravensbrück. Z tego obozu po miesiącu część osób
skierowano do fabryki amunicji w Eberswalde. Kiedy wiosną
1945 roku zaczęli zbliżać się Rosjanie, znów trafiła do Ravensbrück. Tymczasem od kilku miesięcy Szwedzki Czerwony Krzyż
negocjował z hitlerowcami zwolnienie z niewoli pochodzących ze
Skandynawii więźniów obozów koncentracyjnych. Wywożono ich
specjalnie przygotowanymi białymi autobusami ze znakami czerwonego krzyża (akcja nosiła nazwę „Białe autobusy”). Nie obyło się bez tragedii: autobusy zostały kilkakrotnie ostrzelane. Były
ofiary wśród więźniów i obsługi transportów.
Kiedy drugi raz trafiła do Ravensbrück, już nikt ich nie pilnował.
Ale zbrodnicza machina działała do końca. Wspominała widok
potwornie wychudzonych Żydów, którzy nago byli prowadzeni
do komór gazowych. Działo się tak, choć w obozie przebywała już
delegacja Szwedzkiego Czerwonego Krzyża. Szwedom udało się
wynegocjować uwolnienie więźniów pochodzących nie tylko ze
Skandynawii. A niemieckie koleje zgodziły się udostępnić pociągi
do ewakuacji. Więźniarki trafiły do uzdrowiska Aneby na południu
Szwecji. Tu odpoczywały i nabierały sił. 8 maja 1945 roku świętowały zakończenie wojny. Biły kościelne dzwony, ludzie szaleli
z radości.

Pani Felicja wśród uwolnionych przez Szwedzki Czerwony Krzyż byłych
więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück

Wkrótce z pobliskiego miasteczka Mariefred przyjechała grupa polskich marynarzy z internowanych okrętów podwodnych.
Pomagali Polkom w kontaktach ze szwedzkimi urzędami. Padł
pomysł, by każda dziewczyna podała na kartce swoje nazwisko.
Marynarze przygotowali im prezenty. Felicja dostała moherowy
sweter i kartkę z pozdrowieniami. Rudolf Wanke, który zrobił jej
ten prezent, zaprosił także do zwiedzenia statku. Nauczył ją nawet
alfabetu Morse`a.
POWRÓT
Wkrótce okazało się, że do Polski wraca internowany w Szwecji
żaglowiec „Dar Pomorza”. Pani Felicja poprosiła polską ambasadę
w Sztokholmie o pomoc w zdobyciu miejsca na tym statku. - Ludzie pukali się w czoło. Mówili, że w Polsce mordują i gwałcą. A ja
chciałam płynąć nawet wpław. Byle tylko zobaczyć rodziców. Potem mogłam nawet umrzeć – wspominała. Rudolf pomógł w zajęciu miejsca na żaglowcu. – W czasie rejsu był potworny sztorm.
Ale 24 października 1945 roku szczęśliwie dotarliśmy do Gdyni.

Tu na kilka dni zatrzymała się u znajomych Wankego. 1 listopada nad ranem dotarła do rodzinnego domu we Wrześni. - Zastukałam w okno. A mama krzyknęła do taty, że to duch Felki. W tym
samym czasie wróciły do kraju internowane w Szwecji polskie
okręty podwodne. Wśród kilkunastu marynarzy, którzy wrócili
okrętem „Ryś” był Rudolf Wanke (większość załogi została na Zachodzie).
Po miesiącu zjawił się w domu Felicji we Wrześni. Poprosił ją
o rękę. Była zaskoczona. Odmówiła, nie chciała z nikim rozmawiać,
nie umiała poradzić sobie z obozowymi wspomnieniami. Były marynarz nie dawał jednak za wygraną. Wkrótce przyjechał jeszcze
raz. Przemyślała propozycję i zgodziła się. Zamieszkali w Gdyni,
Rudolf służył w dywizjonie trałowców przy rozminowywaniu Bałtyku. Potem został przeniesiony do Ustki. W 1950 roku zamieszkali
w Koszalinie. Wanke zarządzał przystanią jachtową w Mielnie. Ale
potem zmieniła się sytuacja: żołnierze, którzy wrócili z Zachodu,
byli traktowani jak szpiedzy, kolaboranci. - Mąż na czas nie oddał
karabinka sportowego. Został aresztowany, prokurator w Szczecinie krzyczał: „Polska jest wolna, a ty broń trzymasz w domu!”. Na
dwa lata trafił do więzienia - opowiadała Felicja Wanke-Lutobarska.
Kiedy wyszedł na wolność, jeszcze bardziej zamknął się w sobie. Jako były marynarz z okrętu podwodnego dostał pracę
w ... przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji. - Już tylko tam
go chcieli – wspominała z goryczą pani Felicja. Zmarł w 1969

Rudolf Wanke przy dziale w Porcie Wojennym w Gdyni (rok 1939)

roku. Miał 61 lat. Kilka lat temu na cmentarzu w Mariefred
w Szwecji odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą polskim
marynarzom z okrętów podwodnych. Pani Felicja widziała relację w telewizji. Napisała do ambasady Polski w Sztokholmie,
opisując także swój pobyt w Szwecji. Po kilkunastu dniach dostała odpowiedź z opisem uroczystości i zdjęciem obelisku.
W styczniu 2015 roku, tuż po ukończeniu 91 lat, sama zdecydowała się natomiast na udział w 70. rocznicy wyzwolenia obozu
w Auschwitz. A wiosną ubiegłego roku obozowemu muzeum
przekazała jedną z najcenniejszych pamiątek: swój portret, który w obozie narysowała serdeczna koleżanka Żenia Kaczyńska.
Narysowała go na papierze, w który była zapakowana paczka
z domu. Jak mówiła pani Felicja, ten portrecik złożony w kostkę stale towarzyszył jej w obozie. - Kiedy oddawałam go muzeum, czułam, jakbym traciła kawałek siebie. Ale pomyślałam,
że to najlepsze dla niego miejsce. Była ostatnią mieszkającą
w Koszalinie byłą więźniarką Auschwitz. Zmarła 31 października ubiegłego roku – niemal dokładnie 70 lat po powrocie ze
Szwecji do Polski.
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Tadeusz Matusewicz wspomina: „W miejscu, gdzie mieszkaliśmy, odnalazłem jeszcze
starą gruszę. Ale drzew zostało niewiele. Tak jak ludzi, którzy pamiętają Czajcze.”

CZAJCZE – KTO JESZCZE
O NIM PAMIĘTA?
Autor: Wioleta Jędrzejczyk–Betlińska / Foto: Marcin Betliński/archiwum

Tylko nieliczne zdziczałe jabłonie są znakiem, że w tym miejscu mieszkali kiedyś ludzie. Wymiotła ich wojna.
Jedni uciekli, zanim nad Bałtyk dotarła Armia Czerwona, pozostali musieli opuścić domy już pod rządami
polskiej administracji. W dwa lata później w ich miejsce przyszli inni, często jeszcze bardziej sponiewierani
przez los. Ale i oni nie nacieszyli się spokojnym życiem we wsi, którą po niemiecku nazywano Deep, a która
od 1948 roku nosiła nazwę Czajcze. Kolejna wojna, zwana zimną, oddała wieś wojsku, a ono ćwicząc strzelanie
z dział, zrównało ją z powierzchnią ziemi.

J

eszcze 65 lat temu na mierzei jeziora Jamno pomiędzy Unieściem a Łazami istniała osada rybacka. Położenie stało się jej przekleństwem. W 1950 roku kiedy
psychoza zimnowojenna była już mocno nakręcona,
władze podjęły decyzję, by ten strategicznie ważny
teren oddać Wojskom Ochrony Pogranicza. Miały
one czuwać nad tym, by imperialistyczny wróg nie zaatakował socjalistycznej Polski od strony morza. Przy
okazji pilnowały, by Polacy nie uciekali drogą morską na Zachód.
POCZĄTKI
Według źródeł niemieckich osada powstała na przełomie XIV
i XV wieku. Pierwszymi jej mieszkańcami byli Fryzyjczycy z księ-

stwa Schleswig-Holstein, w północno - zachodnich Niemczech.
W dialekcie, którym się posługiwali, nazwa Deep oznaczała nurt,
głębinę. Ze względu na położenie osady Fryzyjczycy trudnili się
głównie rybołówstwem. A był to czas, gdy dzisiejsze jezioro Jamno było jeszcze coraz płytszą zatoką, którą od otwartego morza
dzielił coraz węższy przesmyk.
W tym czasie odległy w linii prostej o jakieś dwie mile na południe Koszalin bujnie się rozwijał. Koszalińscy kupcy pomyśleli
o tym, że przydałby im się własny port. Stąd ich zainteresowanie
osadą (dalej będziemy używać jej polskiej nazwy). W 1356 r. Czajcze stało się własnością miasta. We wsi powstały składy na towary
oraz ryby. Do nich transportowano z Koszalina rozmaite wyroby
rzemieślnicze, zboże i drewno za pomocą łodzi o płaskich dnach,
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by przeładować je na morskie krypy kotwiczące na wysokości kanału. Przesmyk/kanał (Laufenden Trief), łączący jezioro z morzem,
miał ogromne znaczenie. Była to droga dla budowanych w Koszalinie statków, ale również gwarancja, że poziom wody w zatoce nie
spadnie nadmiernie, co byłoby dla rybaków klęską.
Pierwotny przesmyk miał około kilometra szerokości. Nie było
to jednolite koryto rzeczne, a kilka mniejszych nurtów, poprzedzielanych płyciznami. Przebiegał między Czajczem a Łazami,
a więc daleko na wschód od obecnego kanału. Silne zachodnie
wiatry powodowały jego zamulanie. Wiatry dokuczały one również osadzie. W 1552 roku jeden ze sztormów pochłonął sześć
z 27 chat rybackich oraz naniósł tak dużo piasku, że korzystanie
z kanału stało się prawie niemożliwe.
KANAŁ
Olbrzymie znaczenie dla utrzymywania się głębokości nurtu miał las bukowy, który ochraniał zarówno wydmy, jak i plaże.
W momencie kiedy drzew zaczęło być coraz mniej, bo niszczyły
je pożary i coraz zachłanniejsi ludzie - wydmy stały się niewystarczającym zabezpieczeniem. W 1690 r. sztorm sprawił, że stary
przesmyk przestał praktycznie istnieć. Mogły przepływać nim tylko niewielkie łodzie rybackie.
Próby oczyszczenia ujścia nie przyniosły oczekiwanych efektów.
W odciętym od morza akwenie, będącym zlewiskiem dla rzeczek
i strumieni, woda zaczęła występować z brzegów i zalewać okoliczne łąki. Ale dopiero w roku 1801 zapadła decyzja o założeniu
nowego kanału – w miejscu, w którym znajduje się on obecnie.
Jego kształt przypominał zygzak; miał około 500 m szerokości
i był głęboki na około trzy metry. Niestety brak jakichkolwiek
umocnień spowodował, że już po roku nie nadawał się do żeglugi. Został zamulony naniesionym piaskiem i kamieniami.
Ponowną próbę usprawnienia nurtu podjęto w 1819 r. z inicjatywy burmistrza Koszalina – Ernsta Augusta Brauna. Prace polegały głównie na wyprostowaniu biegu kanału oraz wzmocnieniu
istniejących wydm, poprzez obsadzenie ich krzewami. Liczono
bowiem, że nanoszone piaski będą łatwiej osadzały na niskiej roślinności. Spór o kształt nurtu trwał kilka lat. Jedyną ochroną przed
sztormami dla Czajcza i jego mieszkańców były wtedy tylko wydmy, które w 1829 r. ocaliły osadę przed zalaniem.
Burmistrz Koszalina podjął w końcu decyzję o obsadzeniu kanału
sadzonkami drzew. Wszystkie te działania nie rozwiązały problemu
utrzymania stałego poziomu wody jeziora. Mielizna w przesmyku,
która powstała w 1819 r., powiększała się i w 1856 r. miała wielkość
kilku mórg. Senat Koszalina zdecydował o obsadzeniu tej nowej
wyspy roślinami (z czasem powstał tam rezerwat ptaków).

Na zdjęciach sprzed I wojny światowej (to pochodzi z 1914 roku)
w zabudowie dominują jeszcze chaty kryte trzcinową strzechą

Od 1860 r. kanałem przeprawiały się jedynie małe łodzie rybackie. Ponownego usprawnienia nurtu podjęto się w 1903 r.,
projekt wykonany przez Urząd Melioracyjny w Koszalinie zakładał
umocnienie obu brzegów rzędem pali. Piasek dodatkowo miały wzmocnić cementowe bloki o długości 1 m i grubości 50x50
cm . W ciągu kilku lat okazało się, że wzmocnienie brzegów było
niewystarczające i już trzy lata później zamocowano inne pale.
Tym razem o długości 8 m i przekroju 40 cm . Posadzono również więcej krzewów. Od tej pory kanał zaczął być w pełni drożny,
jednak wymagał stałego nadzoru i oczyszczenia. Zobowiązani do
tego zostali rybacy z Czajcza i Unieścia, posiadający prawo do połowów w kanale. Wszystkie te działania spowodowały, że nowe
ujście miało 300 m długości oraz około 30 m szerokości. Polepszenie nurtu umożliwiło pokonywać tą trasę nie tylko łodziom
rybackim, ale również statkom wycieczkowym. Jeden z nich nazywał się „Köslin” i mieścił na swoim pokładzie 30 osób. Drugi, który
mógł wypływać w morze, zabierał w podróż 90 pasażerów. W taki
stanie kanał dotrwał do 1945 r.
RYBACY
Ze względu na położenie Czajcza podstawowym zajęciem
osadników było rybołówstwo morskie uprawiane na statkach rybackich i letnie połowy w Jamnie. Były one opodatkowane stałym
czynszem, który zasilał budżet Koszalina. Rybacy wydzierżawiali
od miasta również prawo do zimowych połowów w Jamnie i połowów węgorzy oraz minogów w przesmyku. Na początku XIX w.
Koszalin nadał wolność osobistą rybakom i kilku chałupnikom.
Ci, którzy trudnili się rybołówstwem na jeziorze, uznawani byli za
bogatych - przeważnie mieli do dyspozycji po dwie łodzie. Małe
służyły im do połowów, duże do transportu.
Z kolei rybacy łowiący na morzu mięli o wiele trudniej. Nie zarabiali tak dobrze i jednej nocy z powodu anomalii pogodowych
mogli stracić wszystko – połów, sprzęt, łódź, a nawet życie. Na
kutrach musiała pracować czteroosobowa załoga. Zdarzało się,
że rybacy na połów płynęli aż w okolice Bornholmu. Część ryb trafiała zawsze na targ rybny w Koszalinie. Ich sprzedażą zajmowały
się głównie kobiety, które kilka razy w tygodniu przemierzały trasę
z Czajcza do miasta z ciężkimi taczkami bądź koszami. Co niektóre
ryby były wędzone lub przerabiane w przetwórstwie rybnym, które powstało w Koszalinie w 1878 r.
ROLNICY I INNI
Ci, którzy nie pływali, hodowali krowy, świnie, owce, gęsi i uprawiali ziemię. Tutaj głównie ziemniaki, buraki cukrowe i pastewne.
Przed końcem drugiej wojny światowej kilku z osadników pracowało w pobliskiej bazie lotniczej wodnopłatów i przy oczyszczaniu
kanału.
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udawali się po poradę lekarską i do Urzędu Stanu Cywilnego. Listonosz i kominiarz przychodzili z Osiek, z kolei jadący z Mielna
piekarz zatrzymywał się w osadzie raz w tygodniu.
Odosobnione położenie Czajcza, bliskość morza i jeziora spowodowały, że wieś stała się atrakcyjna dla wakacyjnych gości.
A warto wspomnieć, że mieszkańcy Prus odkryli uroki Bałtyku
pod koniec XIX wieku. Modne stało odwiedzanie latem rybackich
osad, a z czasem urządzanie kąpielisk i nawet budowanie letnich
domków.
Do rozwoju turystyki mocno przyczyniło się powstanie w 1925 r.
Wschodniopomorskiego Związku Kąpielisk. Przed wojną w osadzie Czajcze funkcjonowały cztery domy letniskowe i dwa schroniska młodzieżowe! Dla mieszkańców miast atrakcją był rybacki
charakter osady, spartańskie warunki w jakich mieszkali wczasowicze oraz cypel u ujścia przesmyku do Jamna, zwany Ptasią Wsypą.
Można było tam oglądać rozmaite gatunki dzikiego ptactwa.
DOMOSTWA
Wieś nigdy nie była duża. U szczytu świetności w pierwszej połowie XX wieku liczyła 120 – 140 mieszkańców. Domy rozlokowane były wzdłuż głównej drogi zgodnie z ukształtowaniem terenu.
Chałupy budowano na styl dolnosaski: na głównej ścianie budynku znajdowały się olbrzymie drzwi wejściowe, za którymi była
obszerna sień. Po jej obu stronach lokowano pomieszczenia dla
inwentarza, w tylnej części domu były zaś pomieszczenia przeznaczone dla ludzi. Całość krył wysoki dach.

Tadeusz Matusewicz wspomina: „W miejscu, gdzie mieszkaliśmy, odnalazłem jeszcze
starą gruszę. Ale drzew zostało niewiele. Tak jak ludzi, którzy pamiętają Czajcze.”
Najszybciej do osady można było dotrzeć łodzią - przez jezioro
do Łabusza, a stamtąd pieszo do Jamna. Jednak istniała również
droga lądowa – przez Łazy, Osieki i Łabusz do Jamna.
Według Krystyny Rypniewskiej z koszalińskiego muzeum, która
zajmowała się życiem dawnych mieszkańców Czajcza i napisała
na ten temat interesujący, naukowy artykuł, z Jamna można było
wędrować leśnym duktem aż do drogi zwanej „ścieżką rybną”,
wykładanej balami, prowadzącej przez las do pobliskiego miasta.
Szlak swoją nazwę zawdzięczał codziennej wędrówce kobiet ze
wsi rybackich na targ w Koszalinie. Przez jezioro przeprawiano
się również przy okazji chrztów, ślubów i pogrzebów, ponieważ
siedzibą parafii dla osady był kościół w Jamnie. Jedynie dzieci
przygotowywane do konfirmacji (w obrządku protestanckim ceremonii podobnej do katolickiej pierwszej komunii świętej) chodziły
do kościoła w Osiekach. Zimą kiedy zamarzało jezioro, osadnicy
pokonywali drogę na łyżwach.
LETNISKO DEEP
W 1913 r. uruchomiono plażową linię tramwajową z Koszalina
do Unieścia, która znacznie ułatwiła dotarcie do osady Czajcze.
Nad kanałem znajdował się również stromy most, dzięki któremu
osada była połączona drogą polną z Unieściem. Mimo że wieś położona była w znacznej odległości od pozostałych miejscowości
– kontakty z ich mieszkańcami miała ożywione. Wymuszały to na
osadnikach codzienne potrzeby. Do Mielna mieszkańcy Czajcza

Z czasem domy zmieniały swoje zastosowanie i kształty. Czajczanie dobudowywali dodatkowe pomieszczenia, w przedniej
części umieszczali kuchnie, składziki, inwentarz lokowano w przybudówkach, gdzie znalazło się również miejsce na stodołę. Kiedy
w marcu 1945 roku wkroczyli do wsi pierwsi Rosjanie, zobaczyli
również ślad współczesności, bo obok chat krytych trzciną ze
studniami na podwórkach i wiszącymi lampami naftowymi, spora
część domów wykonana była z cegły – z dachami pokrytymi papą,
a oświetlenie elektryczne zapewniały własne turbiny wiatrowe. Zanim jednak ofensywa czerwonoarmistów dotarła nad Bałtyk, część
mieszkańców zdołała ewakuować się na Zachód samolotami
z bazy lotniczej w Unieściu, inni uciekli drogą lądową. Ci nieliczni,
którzy pozostali, wkrótce otrzymali nakaz wyjazdu za linię Odry.
POLACY
Nie od razu w opustoszałych domostwach na nowo pojawiło się
życie. Polacy zaczęli się sprowadzać do Czajcza dopiero dwa lata
po wojnie. Pan Tadeusz Matusewicz, mieszkaniec Mielna, jest prawdopodobnie jedną z ostatnich osób pamiętających, jak wyglądała
wieś Czajcze: – Moi rodzice osiedli tam w 1947 roku. Jako młodzi
ludzie naznaczeni wojną szukali miejsca, gdzie można zacząć nowe,
spokojne życie. Mama pana Tadeusza pochodziła z kieleckiej wsi.
Po powrocie z przymusowych robót w Niemczech osiadła w Jatyni,
gdzie poznała przyszłego męża – Adolfa Matusewicza, który z kolei
urodził się i wychował na Wileńszczyźnie. Był kawalerzystą, w kampanii wrześniowej 1939 roku dostał się do niewoli. Jako jeniec stał
się robotnikiem przymusowym; pracował u bauera.
Oboje wiedzieli, że po wojnie nie mają dokąd wracać. O Czajczach dowiedzieli się od brata pana Adolfa – Józefa Skila, który
już tam mieszkał. Rodzina Matusewiczów zdecydowała się szukać
szczęścia nad morzem. We wsi stało wiele pustostanów, pozostał
sprzęty rybacki po Niemcach, łodzie. – Mama opowiadała, że osada była nieduża, ale bardzo ładna – wspomina pan Matusewicz.
– Było 26 domów. Niektóre nosiły ślady działań wojennych, ale
wyglądały jakby ktoś je dopracował w najmniejszym szczególe.
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W większości murowane, miały wielkie przeszklone werandy dla
letników. Przy każdym znajdowała się obora i magazyn, gdzie suszono sieci rybackie. Wkoło domostwa rosły drzewa owocowe,
które jeszcze długo po przejęciu ziemi przez żołnierzy rodziły
pyszne owoce.
Pan Tadeusz Matusewicz mówi dalej: - Nasz dom leżał niedaleko drogi od strony Jamna, przed płotem stała olbrzymia grusza.
– Cała osada była położona wzdłuż piaszczystej drogi, po dwóch
stronach znajdowały się zabudowania. Z opowieści rodziców pamiętam, że tą drogą często przejeżdżała furmanka z wopistami,
którzy do strażnicy w Łazach dowozili żywność oraz zmienników.
We wsi był sklep i szkoła, do której uczęszczało sześcioro dzieci.
Ich nauczycielem był Józef Kozłowski, który potajemnie uczył również żołnierzy jednostki wojskowej w Unieściu.
Adolf Matusewicz, ojciec pana Tadeusza, trudnił się rybołówstwem. Wojna i czas powojenny sprawiły, że zarówno jezioro jak
i morze były bardzo zasobne w ryby. – Podobno kiedy tata wracał
do domu z całodziennego połowu, łódź kołysała się na boki. Sieci
pełne były śledzi, łososi, sandaczy lub węgorzy. W domu mogło
zabraknąć chleba, ale ryb - nigdy.
Połów w większości trafiał na sprzedaż, niektórzy osadnicy mieli
wędzarnie i takie smakołyki przygotowywali dla wakacyjnych gości. Raz w tygodniu mieszkańcy wsi – także dzieci i kobiety - płynęli
na zakupy do Mielna bądź Osiek. - Miałem dziesięć dni kiedy po
raz pierwszy przeprawiałem się łódką – śmieje się pan Tadeusz. –
Przyszedłem na świat w 1949 roku. Mama, aby mnie urodzić, musiała przebyć długą i ciężką drogę do Koszalina. Powrót nie był
wcale łatwiejszy – trzymając mnie na rękach dojechała wynajętym
samochodem do Łabusza, a stamtąd razem z ojcem łodzią wiosłową wróciliśmy do domu. Do osady można było dostać się przez
deskę przerzuconą nad kanałem, jednak była ona tak chybotliwa,
że aby było bezpiecznie, ludzie przechodzili na czworakach.
Odcięcie wsi od pozostałych miejscowości sprawiało, że dzieci
bawiły się w gronie rówieśników jedynie z Czajcza. Ze wspomnień
osób, które mieszkały w osadzie wynika, że dzieci bardzo szybko się usamodzielniały. Rodzice pracowali na roli, łowili ryby lub
sprzedawali na targu, dlatego opieka nad domem spadała na
pociechy. Dziewczynki gotowały, sprzątały i pomagały przy młodszym rodzeństwie. Chłopcy pomagali przy wykopkach, karmili
i paśli zwierzęta. Po wykonaniu wszystkich obowiązków znajdowali czas na zabawę. Zimą – jeździli na sankach, łyżwach. Latem spędzali czas na plaży. Ich życie, tak samo jak całej osady, uzależnione
było od pór roku i obowiązków z nimi związanych.
POLIGON
Rodzina Matusewiczów mieszkała w Czajczu do 1951 r. Trwała
zimna wojna. Obowiązywała zaostrzona czujność, bo szpieg czaił
się za każdym rogiem – przynajmniej tak przedstawiała to propaganda. Komuniści obawiali się ataku od strony morza. Dlatego
w 1950 roku Ministerstwo Obrony Narodowej wydało decyzję
o eksmisji ludności i przeznaczeniu terenu pod działania wojsk.
W ten sposób prawie całe wybrzeże od Unieścia po Darłówko
stało się rejonem umocnień wojskowych. Rodzina pana Tadeusza
wyprowadziła się do Unieścia, a wieś trafiła w ręce Wojska Ochrony Pogranicza. Domy zostały potraktowane jako cel do pozorowanych działań wojennych i zrównane z ziemią.
Według byłego mieszkańca osady - fama w tamtych czasach
niosła, że porozbiórkowe cegły z chat zostały wykorzystane do odbudowy Warszawy. Czajcze przestało istnieć już na dobre. Teren
po osadzie – został ogrodzony dwoma rzędami zasieków z drutów kolczastych. Dojść do miejsca, gdzie usytuowana była kiedyś

Reprodukcja mapy sprzed 60 lat
osada, możliwe było jedynie plażą. Dlatego wopiści ją bronowali, by w razie czego zauważyć, że ktoś (zapewne wróg) tamtędy
szedł. Na całe dziesięciolecia dostęp do wsi został zamknięty.
W latach dziewięćdziesiątych tereny te wróciły we władanie
gminy Mielno. Były całkowicie zdewastowane przez wojsko. Jak
przyznaje Tadeusz Matusewicz, to opowieści rodziców i sentyment z jakim mówili o Czajczu, skłoniły go do poznania bliżej
historii osady. Wielokrotnie był na miejscu, gdzie kiedyś rozpościerała się osada rybacka, jednak z pięknych domów pozostały
jedynie gdzieniegdzie okruchy cegieł i nieliczne już, zdziczałe
drzewa owocowe, które rodziły kiedyś przepyszne owoce. - Odnalazłem gruszę, która stała przed naszym domem – mówi pan
Matusewicz. - Jedynie te drzewa pozostały po Czajczu. One
i wspomnienie osób, które spędziły tam kilka pięknych lat i których również jest coraz mniej.
Czajcze – pochodzenie nazwy
Wiele osób, które po raz pierwszy usłyszą słowo „Czajcze” ma
kłopot z jego odmianą. Bo to są te Czajcze, czy to Czajcze? – pytają. Otóż mamy do czynienia z wyrazem rodzaju nijakiego, w liczbie
pojedynczej. Odmieniamy go więc według schematu: Czajcze,
Czajcza, Czajczu, Czajczem.
A skąd to słowo i co ono znaczy? Według dra Andrzeja Chludzińskiego, polonisty zajmującego się onomastyką, a w szczególności
pochodzeniem nazw miejscowości pomorskich, źródłem wyrazu
„czajcze” jest „czajka”. Czajcze, czyli miejsce czajek. Nie ma jednak
starosłowiańskich śladów rodowodu. Zdaniem dra Chludzińskiego
mamy do czynienia raczej z tzw. chrztem słowotwórczym komisji
nazewniczej działającej po II wojnie światowej, przywracającej lub
tworzącej polskie nazwy dla miejsc, które wcześniej zostały zgermanizowane lub po prostu były niemieckie zawsze.

Okres międzywojenny. Deep kusi gości z głębi Prus hotelikami i domami letniskowymi
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Houseboats, czyli domy na wodzie. Ulokowane na
przystani nad jeziorem Jamno, rzeczywiście oferują
zamieszkanie w otoczeniu wody. Klimatyzowane,
świetnie wyposażone.

ZMIANY I PRZEMIANY
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Marcin Betliński/archiwa

Od 1 stycznia 2017 roku, a więc już za parę tygodni, Mielno stanie się miastem. Ta oficjalna, administracyjna
zmiana potwierdzi to, co widać gołym okiem: po długim okresie stagnacji od kilku lat Mielno przeżywa
przemianę, która czyni z tego popularnego, znanego w całej Polsce letniska kurort z prawdziwego zdarzenia.

Z

anim jednak Mielno wypełniło wniosek o uzyskanie statusu miejskiego, musiało przeprowadzić szereg inwestycji – głównie infrastrukturalnych i w zakresie ochrony środowiska. Dzięki
nim zlewnia jeziora Jamno od strony gminy
Mielno jest w 100 procentach skanalizowana.
W celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego wokół jeziora Jamno wybudowano opaskę brzegową. Budowla przeciwpowodziowa stanowi dziś atrakcję rekreacyjną, bo
pełni jednocześnie funkcję ścieżki rowerowej. Dzięki tej inwestycji
miejscowości Mielno i Unieście stały się również atrakcyjne od
strony jeziora, która długo była częścią trudno dostępną, głównie
ze względu na bagnisty brzeg. Obecnie wzdłuż brzegu są miejsca
do aktywnego wypoczynku - place zabaw, siłownie zewnętrzne,
ogólnodostępne tereny zielone.
Trwają prace nad koncepcją budowy ścieżki rowerowej na
wale jeziora Jamno na terenie gmin Mielno i Będzino. Celem jest
połączenie ścieżek poprowadzonych na koronach wałów otaczających jezioro z terenami przyległymi i innymi ścieżkami w okolicy oraz głównymi ciągami komunikacyjnymi Mielna, Strzeżenic,
Podamirowa aż do ujścia rzeki Dzierżęcinki. W ramach projektu
planuje się budowę punktów widokowych wyposażonych w elementy małej architektury.
Jednak najbardziej spektakularne przemiany widać w zabudowie. Powstało w ostatnim czasie szereg obiektów, które wyznaczają w Mielnie – Unieściu nowy standard. Pozwoliliśmy sobie zaprezentować Państwu subiektywny przegląd najciekawszych naszym

zdaniem, choć doceniamy również te istniejące od lat a zwyczajnie ładne i atrakcyjne.
Jednym z najbardziej rozpoznawalnych motywów w przestrzeni Mielna jest - i pewnie pozostanie na długo - restauracja Meduza (tak jak i sąsiadujący z nią Floryn - szkoda, że nie odnawiany).
Jednak nowym symbolem miejscowości jest apartamentowiec
Dune – pierwszy tak luksusowy obiekt w Mielnie, ale jednocześnie
jeden z niewielu tej klasy na polskim wybrzeżu. Wkrótce dołączą
do niego Dune B i Dune C, dzięki czemu powstanie kompleks 330
apartamentów, w których jednocześnie będzie mogło wypoczywać ponad 1000 osób. To w większości klientela zamożna, wymagająca, poszukująca komfortu i gotowa za ten komfort dobrze
zapłacić.
Także w Unieściu są obiekty piękne, oferujące zarówno wysoki standard, jak i doskonałą lokalizację. Wśród takich wymienić
można dla przykładu pokoje gościnne „Pod Wydmą” (w pobliżu
przystani rybackiej) albo apartamenty w stylu skandynawskim na
terenie ośrodka Eden.
Latem Mielno i pozostałe miejscowości gminy (jest ich 12) odwiedza ponad 100 tysięcy turystów. Liczba stałych mieszkańców wynosi ok. 5 500 osób (Mielno – 2040; Unieście – 934). Gmina może
poszczycić się przeszło 25 km piaszczystych plaż. Aż 38 procent
powierzchni gminy zajmuje jezioro Jamno, a 10 procent nadmorski
bór sosnowy.

SPOŁECZEŃSTWO

Apartamentowiec Dune. Duma Mielna i jego nowy symbol. Wewnątrz 114 apartamentów (w tym 6 penthouse’ów), restauracja z kawiarnią, sala fitness, obszerne lobby, całodobowa recepcja z dyskretną ochroną, garaż podziemny. Na zewnątrz dwa
obszerne tarasy i dwa baseny z podgrzewaną wodą. Projekt doceniony przez pisma branżowe środowiska architektów za
doskonałe wyważenie bryły obiektu i perfekcyjne wpasowanie go w otoczenie. Obok Dune A rosną mury dwóch kolejnych
składowych kompleksu Dune Resort. Mają być oddane do użytku w przyszłym roku. W budynku Dune B, który obecnie jest
już ukończony w stanie surowym, pojawią się kolejne atrakcje: druga restauracja, coctail bar, baseny pod dachem, strefa SPA.
Cały kompleks będzie liczył 330 apartamentów.

Kamienica Mielno przy ulicy Kościuszki (niedaleko figury morsa),
której właścicielami są lokalni inwestorzy - mieszkańcy Mielna.
Przykład nowoczesnej, niesztampowej architektury. Obiekt o powierzchni 500 m kw., w którym są pokoje gościnne, a na parterze
małe sklepiki, zaprojektowała koszalińska Pracownia Świętego
Józefa (wnętrza pokażemy w kolejnym wydaniu „Prestiżu”). Jak
dowiedzieliśmy się od Miłosza Janczewskiego, jednego z trzech
młodych architektów tworzących Pracownię, na deskach kreślarskich ma ona dwa kolejne nowe obiekty, które mają stanąć
w pobliżu – w tym pensjonat na około 1500 m kw. z browarem
rzemieślniczym wewnątrz. Dla klienta z Łazów Pracownia projektuje zaś duży hotel! Wizualizacje, jakie mogliśmy obejrzeć, zapowiadają piękny architektonicznie obiekt.

Przy mieleńskiej promenadzie rośnie apartamentowiec
Cicha Apartments. Według zapewnien inwestora każdy
z luksusowych lokali posiada bezpośredni widok na morze. Na obiekt składają się 24 apartamenty o powierzchni
od 58 m kw. do 77 m kw. na trzech kondygnacjach. Do
dyspozycji mieszkańców dostępna będzie cichobieżna
winda. Budynek w całości podpiwniczony, z garażem
podziemnym i komórkami lokatorskimi.
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Hotel Marina Mielno państwa Anny i Przemysława Saków.
Prawdziwa bombonierka. Nieco ponad 40 pokoi, Restauracja Biała Dama, latem czynna kawiarnia Karuzela, gabinety SPA, plac zabaw dla dzieci, obszerny parking. Obiekt
położony nad jeziorem Jamno, czynny cały rok. Miejsce
uroczystości rodzinnych, imprez rozrywkowych i okolicznościowych. Zatrzymują się w nim często artyści występujący
gościnnie w Koszalinie, chwaląc sobie jego doskonałą atmosferę i kuchnię. Powstanie hotelu Marina Mielno rozpoczęło przestrzenne porządkowanie tej części ulicy Bolesława
Chrobrego (główna arteria Mielna).

Willa Gryf. Nieduży pensjonat pobudowany w stylu, który ładnie się komponuje z pobliskim kompleksem Rezydencja Park.

W cichym zakątku powstał kompleks Rezydencja Park (cztery
obiekty po 12 apartamentów każdy). Obok deweloper (Firmus
Group) zbudował w podobnym stylu apartamentowiec Rezydencja Park Rodzinna (32 apartamenty), a obecnie realizuje Rezydencję Park Rodzinną II. Architektura z klasą. W elewacjach nawiązanie do dawnej architektury Pomorza.

MIELNO HISTORYCZNIE – WYBRANE DATY
1288 r. – pierwsze wzmianki źródłowe o osadach Mielno (od starosłowiańskiego „miela”, czyli mielizny, płycizny) oraz Unieście (od
„wnieście”, czyli wejścia dla łodzi z morza na jezioro)
1440 r. – zniszczenie należących do Koszalina urządzeń portowych
w Unieściu przez kołobrzeżan (walka z konkurencją)
1690 r. – zniszczenie portu przez silny sztorm, który zasypał kanał
łączący jezioro z Bałtykiem; dewastację portu dokończyli Szwedzi
podczas wojny trzydziestoletniej
1830 r. (około) - Mielno i Unieście zaczynają pełnić role małych kąpielisk nadmorskich;
1841 r. – latem między Koszalinem a Mielnem zaczął kursować
12-miejscowy, trzykonny wóz pocztowy
1847-1858 r. – powstaje droga bita Koszalin – Mścice – Mielno
1858 r. – uwłaszczenie rybaków w Unieściu, zamieszkanym wówczas przez około 250 osób
1873 r. – stałe połączenie omnibusowe na trasie Mielno – Koszalin
1885-1886 r. – przedłużenie drogi bitej z Mielna do Unieścia
1903 r. – otwarcie linii kolejowej Koszalin – Mścice – Mielno
1913 r. – oddanie do użytku połączenia tramwajowego na trasie
Koszalin – Mielno – Unieście (Koszalińska Kolej Plażowa; zlikwidowana trasie Koszalin – Mielno w 1937, zaś na trasie Mielno – Unieście po 1945 r.)
1935 r. – w Unieściu początek budowy bazy lotniczej ratownictwa
morskiego Luftwaffe; położono nową nawierzchnię betonową, typu
autostradowego, na głównej drodze biegnącej przez Mielno do
terenów wojskowych. Unieście stało się obszarem zamkniętym, na
którym w kolejnych latach trwała rozbudowa bazy: od strony morza
rozlokowano liczne stanowiska artylerii brzegowej i przeciwlotniczej z zapleczem, na terenie wojskowym nie zabrakło zabudowy
mieszkaniowej i obiektów takich jak ośrodek szkolenia i treningu
pilotów latających na bojowe patrole morskie nad Atlantykiem
i Morzem Północnym (oficjalna nazwa bazy to Fliegerhorst Nest).
1945 r. – 5 marca do Mielna wkracza Armia Czerwona; na długo
zajmuje teren wojskowy w Unieściu
1946 r. – przyjeżdżają pierwsi polscy wczasowicze; powstaje szkoła
podstawowa
1947 r. - wojskową bazę w Unieściu przejmuje Wojsko Polskie
1947 r. – miasto Koszalin zgłosiło wniosek o przyłączenie Mielna
i Unieścia do Koszalina; nie został zrealizowany
1994-1997 r. – likwidacja garnizonu w Unieściu (1994 r. saperzy;
1997 r. dywizjon przeciwlotniczy)

Hotel Planeta, należy do kategorii hoteli butikowych. Czynny całorocznie. Oferuje 35 pokoi i 5 apartamentów. Zaprasza do restauracji, oferuje dobrze wyposażoną salę konferencyjną. Ładnie
wkomponowany w ciąg ulicy Wojska Polskiego, powstał - można
powiedzieć - bez specjalnego rozgłosu. Szybko stał się jednym
z najpopularniejszych hoteli Mielna.
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Blue Marine w Unieściu. Obiekt apartamentowy w funkcji hotelowej. Należy do
spółdzielni właścicieli, co jest dość nietypową sytuacją. Świetnie zarządzany, cieszy się dużym powodzeniem gości, ale
również koszalinian – głównie ze względu na doskonałą kuchnię i okolicznościowe imprezy. Oferuje komfortowe warunki do organizacji konferencji i szkoleń.

Hotel Medical SPA Unitral jest jedynym hotelem nad polskim
morzem z basenem solankowym (z wodą zasoloną naturalną
solą z Morza Martwego). Jednocześnie jest jednym z najnowocześniejszych obiektów wypoczynkowych w tej części wybrzeża.
Mieści się w centrum Mielna, w pobliżu szerokiej i piaszczystej
plaży. Po dobudowaniu części w standardzie czterogwiazdkowym, remoncie pozostałej części i uruchomieniu SPA jest oblegany przez gości. Z doskonałego saunarium i zabiegów fizjoterapeutycznych korzystają bardzo chętnie mieszkańcy Koszalina
i okolic.

Hotel Emocja. Jeden z nowych hoteli średniej wielkości (do 50 pokoi). Prowadzi działalność całoroczną, oferuje miejsce na konferencje, szkolenia, kursy.
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Olga Roszak - Pezała Wójt Gminy Mielno

DOBRY CZAS DLA MIELNA
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Agnieszka Orsa/archiwum UG Mielno

Pierwszego stycznia 2017 roku na administracyjnej mapie Polski przybędą cztery miasta, a wśród nich
podkoszalińskie Mielno. O przygotowaniach do tego historycznego wydarzenia oraz o planach rozwojowych
kurortu mówi w rozmowie z „Prestiżem” Olga Roszak – Pezała, jeszcze wójt a już niedługo burmistrz Mielna.

J

akie było tegoroczne lato dla Mielna? Podobno
mimo złej pogody turystów nad Bałtyk przyjechało
więcej niż w latach poprzednich.
- Precyzyjnych liczb nie mamy, bo tego nie da
się ściśle wyliczyć, ale z całą pewnością gości było
więcej. Na pewno zaufać można sygnałom od właścicieli dużych obiektów noclegowych, którzy mieli
w okresie wakacji stuprocentowe obłożenie, a jeszcze część zapytań o miejsca kwitować musieli informacją zwrotną, że nie ma
szans na „wciśnięcie” kogokolwiek. To nigdy wcześniej się nie zdarzyło, zawsze pozostawała jakaś rezerwa miejsc. Inny wiarygodny
symptom to zanotowany w sierpniu i lipcu istotny wzrost poboru wody. Do tego sygnały od Straży Gminnej i policji o znacznie
wzmożonym ruchu samochodów. Można więc z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że przyjechało do nas około 20 procent
turystów więcej niż w poprzednim roku. Z tytułu opłaty klimatycznej wpłynęły do gminnej kasy prawie trzy miliony złotych. Warto
przy tym podkreślić, że wielu gości przebywało w Mielnie jeszcze
we wrześniu. Mamy więc do czynienia ze stopniowym wydłużaniem się sezonu, co jest zjawiskiem bardzo korzystnym.
- Jak goście uzasadniają to większe zainteresowanie Bałtykiem?

- Jestem absolutnie pewna, że wzmożony ruch u nas jest głównie efektem sytuacji w basenie Morza Śródziemnego. Turyści nie
pojechali do Egiptu czy Tunezji, które cieszyły się wcześniej dużym powodzeniem. Dla osób chcących spędzić urlop rodzinnie
alternatywą stało się polskie wybrzeże. Przy tym wyraźnie widać,
że przybywa w Mielnie gości z bardziej zasobnym portfelem i są
to najczęściej rodziny z dziećmi.
- Czy program 500+ ma znaczenie?
- W jakimś stopniu na pewno. Pozwolił on części rodzin na wakacyjny wyjazd, na co wcześniej brakowało im pieniędzy.
- To wszystko wskazuje, że przed Mielnem i innymi miejscowościami nadmorskimi dobry czas?
- Nie zanosi się na szybką zmianę sytuacji w krajach arabskich,
więc z pewnością nasze morze będzie nadal częściej brane pod
uwagę przez nie tylko polskich gości. Liczymy na to i się do tego
przygotowujemy.
- Inwestorzy lokalni i zewnętrzni sygnalizują zainteresowanie
wznoszeniem kolejnych obiektów turystycznych. Czy można coś
więcej na ten temat powiedzieć?
- W szczegóły nie chciałabym wchodzić, bo są to zapytania
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i sprawy na różnym poziomie zaawansowania. Kiedy zapadną już
decyzje, z pewnością o tym poinformujemy. Ale generalnie przygotowujemy się do ułatwiania działań inwestorów na przykład
poprzez uchwalanie kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

dywać na nim obiektów o dowolnej wysokości. Każdą sytuację
oceniamy jednostkowo, zawsze zaczerpując opinii fachowców
i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. No i musimy pamiętać o kompetencjach Urzędu Morskiego, bo to on ma najwięcej
do powiedzenia.

- Jak rozumiem, plany są sporządzane dla poszczególnych
fragmentów obszaru gminy?
- Kilka planów jest mocno zaawansowanych lub w końcowej
fazie prac. Dotyczy to zwłaszcza zachodniej części gminy. Na przykład obszaru Chłopy-Sarbinowo, który powinien być uchwalony
jeszcze w tym roku. Inny tworzony w tej chwili plan dotyczy obszaru Mielenko-Chłopy. On też już jest po wszystkich konsultacjach,
poszedł do ostatecznych uzgodnień z odpowiednimi instytucjami.

- Czy samorząd gminy Mielno ma obecnie jakieś tereny do
zbycia?
- Dużych działek już nie ma. Najbardziej atrakcyjne zostały
sprzedane przed 2000 rokiem. Sprzedajemy w tej chwili działki
małe, na przykład w Unieściu, w okolicach pętli autobusowej. To
już końcówka działek w gminie należących do samorządu.

- Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego to
bardzo skomplikowany i żmudny proces.
-To rzeczywiście są niełatwe i czasochłonne procedury, ponieważ trzeba uwzględnić bardzo dużo czynników i uzyskać akceptację wielu urzędów i specjalistycznych agend. Trzeba też pamiętać,
że mówimy o terenach nadmorskich, więc szczególnie chronionych przyrodniczo.

- Chodząc po Mielnie, można odnieść wrażenie, że prywatni
właściciele wielu atrakcyjnych parcel przygotowali je do zbycia.
Są uporządkowane i jakby mówiły „Tu można zbudować hotel”.
- Rzeczywiście, dużo działek, które były przez lata zaniedbane,
uporządkowano i przygotowano do zaoferowania deweloperom.
To jest dobry moment, bo widać zainteresowanie budowaniem
w Mielnie. My oczywiście staramy się przyciągać inwestorów, bo
to napędza rozwój gminy i tworzy miejsca pracy. Daje to też pozytywny rozgłos w regionie, kraju i za granicą.

- Plany przewidują na przykład maksymalnie dopuszczalną
wysokość budynków w określonych miejscach, ale wyobraźmy
sobie sytuację, że przyjeżdża zamożny, wiarygodny inwestor,
który chce budować hotel o kilkunastu piętrach. Czy jest do
wyobrażenia, że ze względu na jego zamiary miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego może być zmieniony przez
gminę?
- Nie wszystko jest możliwe. Tutaj istotne są ograniczenia prawne i opinie urbanistyczne, bo nie każda budowla może być w tak
szczególnym miejscu zaakceptowana. Inna sprawa, to możliwości techniczne i bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że teren w pobliżu
brzegu morskiego ma szczególną strukturę i nie można przewi-

- Mielno z początkiem 2017 roku stanie się miastem. Czy to
oznacza jakieś istotne zmiany dla mieszkańców?
- Generalnie nie będzie dla nich wielkiej uciążliwości. Na pewno trzeba będzie wymienić druki praw jazdy, ale na pewno nie
wzrosną podatki i opłaty za wodę czy wywóz śmieci, bo muszą
być one zrównoważone, jednakowe dla wszystkich mieszkańców
gminy, a pamiętajmy, że poza Mielnem reszta gminy pozostanie
obszarem wiejskim. Odczuwalną przez niektórych zmianą będzie
utrata przez osoby świadczące noclegi w Mielnie w niewielkich
obiektach, liczących do pięciu pokoi, przywileju związanego ze
zwolnieniem przez miesiąc z opłaty, ale to dotyczy niedużej grupy
osób i nie ma wielkiego znaczenia. Uczciwie o tym zresztą mówili-
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śmy w okresie konsultacji przed złożeniem wniosku o przyznanie
praw miejskich.
- Unieście przestanie być samodzielną miejscowością.
- Uzyska za to status osiedla. Nazwa pozostanie w użyciu. Starali
się o to mieszkańcy, by była ona nadal w obiegu. To jest oczywiście
kwestia rozpoznawalności przydatna przy prowadzeniu marketingu.
- Zmiana statusu na miejski pozwoli Państwu starać się o pieniądze unijne z większej liczby programów.
- Tak, rzeczywiście ten wachlarz się rozszerza. Jesteśmy coraz
bardziej aktywni w pozyskiwaniu tych pieniędzy. Pochwalę się
naszym sukcesem: przekonaliśmy Urząd Marszałkowski do naszego planu rozwoju ścieżek rowerowych. Marszałek sfinansuje
tę inwestycję, a chodzi o pociągnięcie trasy rowerowej od Pleśnej w gminie Ustronie Morskie aż do Sianowa. Powstanie trasa
o utwardzonej nawierzchni z rozmaitymi elementami infrastruktury przydatnej rowerzystom. Udało się nam to dzięki współpracy
z ościennymi gminami i ich przychylności. Pierwszy etap to odcinek od Pleśnej do ulicy 1 Maja w Mielnie. Konkurs na tę projekt
został już rozpisany.
- Kończący się rok to duża liczba sukcesów Mielna, choćby
w różnych prestiżowych rankingach.
- Zajęliśmy trzecie miejsce w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” na najlepiej zarządzane gminy wiejskie w Polsce. Oceniano
w nim 1536 samorządów, a więc trzecia lokata to niewątpliwie sukces. Ogromnie nas to cieszy, bo „Rzeczpospolita” i „Wspólnota” są
czasopismami profesjonalnymi, cieszącymi się dużym zaufaniem
i wiarygodnością. Sporządzanie przez nie porównania są wykonywane przez niezależnych ekspertów,
a więc mają walor obiektywizmu.
- Ale to nie jedyne wyróżnienie, jakie odebrali Państwo w tym roku.
- Zajęliśmy również wysokie, dziewiąte miejsce w rankingu „Wspólnoty” za inwestycje w okresie 2013 –
2015. I była to najwyższa lokata wśród
samorządów z Zachodniopomorskiego, co warto podkreślić.
Osobny sukces to uzyskanie Błękitnej Flagi, czyli swoistej certyfikacji
naszej plaży. Oznacza ona, że plaża
spełnia najwyższe kryteria bezpieczeństwa, higieny i atrakcyjności. I to nas ogromnie ucieszyło.
Warto jeszcze wspomnieć najwyższą ocenę marszałka województwa zachodniopomorskiego za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Zresztą otrzymaną po raz drugi z rzędu. Ten
aspekt naszej pracy doceniła również Fundacja Batorego.
- W gminie działają 22 organizacje pozarządowe. To swoisty
krajowy rekord – w porównaniu z liczbą mieszkańców. Mają one
rozmaite cele i zakresy działalności, ale chyba najgłośniejszym
wspólnym działaniem społeczności gminy była walka z pomysłem budowy elektrowni atomowej w Gąskach?
- Walka trwała pięć lat. Zakończyła się sukcesem. Ona mocno
skonsolidowała naszą lokalną społeczność, pokazała że wspólne zgodne działanie ma sens. Mieszkańcy udzielili samorządowi
ogromnego wsparcia, bo oczywiście formalną stronę protestu
firmował samorząd. Bardzo ważny był również proces konsultacji w trakcie starań o uzyskanie statusu miejskiego, a trwały one
półtora roku. Tutaj również bardzo ważny był głos mieszkańców
i akceptacja z ich strony dla działań Urzędu Gminy.
- Gmina się rozwija i konsoliduje. Jaki wizerunek na przyszłość
chce budować samorząd Mielna?

- Streszcza to nasze hasło „Mielno gminą aktywnego wypoczynku”. Chcemy by to było miejsce odpoczynku dla osób z różnych
grup wiekowych, ale generalnie dla ludzi aktywnych, odpoczywających w ruchu. Mamy atrakcyjne trasy rowerowe, ścieżki do
nordic walking. Będziemy tę sieć rozwijać, by ściągać kolejnych
zwolenników biegania, wypoczynku na rowerze czy marszów z kijkami. Chcemy w przyszłym roku, w okolicach długiej majówki, zorganizować Puchar Polski w Nordic Walking, co pozwoli ściągnąć
kolejne osoby, które być może jeszcze Mielna nie znają, a z pewnością będą tu wracać, kiedy je poznają. Szukamy również innych
pomysłów na wydłużenie sezonu.
Staramy się pozbyć łatki, jaka przylgnęła do Mielna, tej nieszczęsnej „polskiej Ibizy”. To niesprawiedliwy stereotyp, który
zwalczamy, stawiając na tworzenie warunków do wypoczynku
rodzin, ludzi aktywnych, ale i gości poszukujących spokoju. Taki
proces siłą rzeczy musi potrwać, ale on już się rozpoczął. Jesteśmy
w naszych staraniach zdeterminowani.
- Działa w Mielnie pierwszy ekskluzywny apartamentowiec,
powstało w ostatnim czasie również kilka hoteli średniej wielkości, takich po 40-50 pokoi. One stawiają na gości zamożniejszych, poszukujących warunków do komfortowego wypoczynku.
- Powstały nowe obiekty, starsze się modernizują. Można wymienić całą listę, a budują się kolejne. To wskazuje, że wizerunek
Mielna już się zmienił. To jest tylko kwestia czasu, a Mielno będzie
nie do poznania. Część terenów należy do właścicieli pasywnych,
na przykład banków. Pojawia się jednak coraz żywsze zainteresowanie, więc pewnie zostaną one odblokowane. Tak jest na przykład z terenami w Unieściu w pobliżu Blue Marine. Tam buduje się
w tej chwili jeden spory obiekt, budowana następnego również
rozpocznie się niedługo. Naturalnie
kieruje to uwagę potencjalnych inwestorów w stronę dużego obszaru dalej
na zachód, czyli dawnych koszar i hangarów. To bardzo atrakcyjny teren, bo
położony w niewielkiej odległości od
plaży, ale i bardzo blisko jeziora Jamno. Tutaj nie mamy wątpliwości, w nieodległym czasie będą powstawały
kolejne obiekty. Tak jak na terenie
położonym jeszcze dalej na zachód,
a należącym do Firmusa - inwestora,
który w Mielnie buduje od paru lat.
- W jaki sposób zaakcentują Państwo zmianę statusu Mielna?
- Mamy parę pomysłów. Odbędzie się na przykład plenerowa
impreza sylwestrowa. Program nie jest jeszcze zamknięty. Robimy
to głównie z myślą o mieszkańcach, ale zapraszamy serdecznie
również koszalinian i oczywiście tych wszystkich, którzy będą spędzać w Mielnie dni wolne w okresie świąteczno-noworocznym,
a jest ich z roku na rok coraz więcej.
Wystąpiliśmy do pani premier o uroczysty akt nadania praw
miejskich, nie tylko dla nas, ale dla wszystkich czterech miejscowości, które 1 stycznia 2017 roku staną się nowymi polskimi miastami. Odpowiedzi jeszcze nie mamy. Ale z pewnością odbędzie
się uroczysta sesja rady. Być może podkreślimy ten ważny moment zamknięciem kapsuły czasu, czyli pamiątkowej tuby z listem
do potomnych, informującym o okolicznościach jej powstania
i zawierającej rozmaite świadectwa czasu. Zazwyczaj umieszcza
się w takich kapsułach aktualne wydanie gazet, jakieś charakterystyczne drobne pamiątki. Oczywiście swoistą symboliczną ceremonią będzie odkręcanie starych tablic i montowanie nowych
na obiektach gminnych. Warto taki moment wykorzystać w celach
promocyjnych, bo zainteresowanie mediów na pewno będzie.
Jedno jest pewne: zmiana statusu to nie tylko akt symboliczny,
ale również otwarcie nowego rozdziału rozwoju gminy i samego
Mielna.
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DŁUGA DROGA DO ŚWISŁOCZY
Autor: Jarosław Jurkiewicz

Koszaliński przedsiębiorca i fotografik Edward Grzegorz Funke po wielu latach spełnił swoje marzenie
– odwiedził rodzinną Świsłocz na Białorusi. Był jednym z głównych gości jubileuszu miasteczka.

T

rochę historii. Jest 1982 roku. 38-letni wówczas Edward Grzegorz Funke jedzie do pracy przy budowie platform wydobywczych
ropy naftowej w Gabonie. Ma przesiadkę we
Francji. Tu musi m.in. założyć konto bankowe.
Urzędnik w banku z niepokojem czyta w paszporcie pana Grzegorza: miejsce urodzenia
Świsłocz, ZSRR. „Ty jesteś Rosjaninem, komunistą!” - oznajmia
i odmawia otwarcia rachunku. Funke kreśli na kartce przedwojenne kontury polskich granic i pokazuje, ile terytorium zagarnął
Związek Radziecki. Urzędnik ze zrozumieniem kiwa głową i nie
robi już przeszkód. Potem, już w Afryce, przełożony z francuskiej
firmy zamyka paszport Grzegorza w sejfie. „Nie pokazuj tego na
ulicy. Jeśli policja zobaczy, że jesteś z ZSRR, od razu cię zamknie!”.
34 lata później, wrzesień 2016 roku. Świsłocz leżąca na terytorium Białorusi świętuje swoje 760-lecie. Edward Grzegorz Funke
i jego żona Krystyna są jednymi z głównych gości obchodów. 2
września w miejscowym muzeum otwarta zostaje wystawa fotografii Grzegorza. Tak rozpoczyna się świętowanie jubileuszu. - Oni

są dumni z męża. Podziwiają go za to, że coś w życiu osiągnął, a nie
wypiera się miejsca, z którego pochodzi – mówi Krystyna Funke.
MIASTO HRABIEGO
Świsłocz to siedmiotysięczne miasteczko położone 15 kilometrów od granicy z Polską. Miasto jest małe, ale szczyci się bogatą
historią. Pierwsza wzmianka o Świsłoczy pojawiła się w dokumentach w 1256 roku i właśnie rocznicę tego wydarzenia świętowano
we wrześniu tego roku. Przez kilkadziesiąt lat miasto było częścią
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Potem w XVI i XVII wieku było
własnością polskiej magnaterii. Od 1778 roku należało do hrabiego Wincentego Tyszkiewicza – senatora i społecznika. To za jego
czasów Świsłocz, korzystnie położona przy drodze z Brześcia do
Grodna, bardzo się rozwinęła: w centrum został wytyczony rynek,
założono jarmark. Powstał teatr, park i małe zoo. W 1805 roku
Tyszkiewicz ufundował słynne gubernialne gimnazjum, w którym
historii uczył Jan Czeczot, przyjaciel Adama Mickiewicza. Dziś
gmach dawnego gimnazjum to jedna z niewielu zachowanych
historycznych budowli.
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Przez wieki w Świsłoczy zgodnie żyli obok siebie przedstawiciele kilku nacji. Przed wojną 50 procent obywateli stanowili Żydzi, 20
procent Polacy, resztę – Białorusini. W 1941 do miasta wkroczyli
hitlerowcy, rok później zlikwidowali miejscowe getto, mordując
ponad 1500 żydowskich mieszkańców. - Zbrodnię tę upamiętnia
obelisk wzniesiony w uroczysku Wiszewnik. Odwiedziliśmy to
miejsce we wrześniu – opowiada pan Grzegorz.
PRZEZ SZEŚĆ KONTYNENTÓW
Edward Grzegorz Funke urodził się w Świsłoczy 18 czerwca
1944 roku. Sześć tygodni później do miasteczka wkroczyły wojska
radzieckie. - Wojna się skończyła, ale my musieliśmy opuścić dom.
Tak się zaczęła i moja wielka podróż życia – mówi. Po repatriacji
rodzina kilkakrotnie zmieniała miejsce zamieszkania. - W 1951
roku już na dobre zatrzymaliśmy się w Koszalinie. Nasza Świsłocz
przestała należeć do Polski, a Koszalin właśnie stał się polski. Taki
paradoks historii.
Maturę zdaje w gdańskim Technikum Łączności, potem rozpoczyna studia w tamtejszej Politechnice. Fascynuje go fotografika.
Jako fotoreporter współpracuje z prasą studencką, jest organizatorem salonu fotograficznego w klubie studenckim „Artema”.
Jego zdjęcia ukazują się w ogólnopolskim tygodniku „ITD”. Jest
organizatorem i jurorem uczelnianych konkursów fotograficznych.
W 1967 roku dokumentuje słynną wizytę na Wybrzeżu prezydenta
de Gaulle`a. Od 1969 należy do Koszalińskiego Towarzystwa Fotograficznego, działa też w Bałtyckim Towarzystwie Fotograficznym.
Uczy młodzież sztuki fotografowania. Pracuje na uczelni, robi doktorat, a po powrocie z Afryki zakłada w Koszalinie własny biznes.
Przede wszystkim jednak uwielbia podróżować.
Od końca lat dziewięćdziesiątych realizuje z żoną projekt fotograficzny „Portret Świata”. Odwiedzają najodleglejsze i najbardziej
egzotyczne miejsca na globie. W 1999 roku jadą na Mauritius,
w 2000 – na Dominikanę. Potem jest Kalifornia, Nowa Zelandia,
dwukrotnie Chiny, Republika Południowej Afryki, Peru, Malezja,
Australia... Pani Krystyna starannie dokumentuje podróże. - Największe dotychczasowe przeżycie? Wyjazd do Etiopii w 2014
roku - mówi po krótkim zastanowieniu. - Pokonaliśmy jeepami 6
tysięcy kilometrów. Dotarliśmy w najbardziej niedostępne rejony,
gdzie żyją jeszcze dzikie plemiona na przykład Mursi. Ci ludzie nie
umieją liczyć, nie znają telefonów. Dziewczyny w wieku 13-14 są
obrzezywane. Ale cywilizacja już tam dociera: Amerykanie budują
cukrownie, a Chińczycy - drogi.
W ubiegłym roku byli w Indonezji i na Singapurze. - Wyjątkowym przeżyciem była podróż stateczkiem na jedną z indonezyjskich wysp. Był potworny sztorm. Rzucało statkiem niczym łupiną
orzecha. Woda wlewała się przez okienka. Myśleliśmy, że to już
nasza ostatnia noc. Wszyscy się modlili, nawet ci, którzy raczej się
nie modlą. Ale przygoda dobrze się skończyła. Kolejne podróże
to nie tylko wspomnienia i liczne pamiątki (kapelusze, lalki, ceramiczne krzyże wypełniają całą ścianę domu). To przede wszystkim
fotografie.
Swoje prace – nie tylko te powstałe podczas zagranicznych wypadów – Edward Grzegorz Funke prezentował na blisko 90 indywidualnych wystawach. Kilkakrotnie nagradzany nagrodą prezydenta Koszalina. W 2011 roku otrzymał nagrodę „Pro-Arte”przyznaną
przez marszałka województwa zachodniopomorskiego. Trzy lata
później minister kultury i dziedzictwa narodowego przyznał mu
brązowy medal „Zasłużony kulturze Gloria Artis”.
ŚWIĘTO ŚWISŁOCZY
Od lat marzeniem pana Grzegorza był wyjazd do miasta przod-
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ków i pokazanie prac za wschodnią granicą. Kilkanaście lat temu
pomagał w zorganizowaniu w Koszalinie wystawy artysty z Grodna.
- I wtedy padło pytanie, czy bym nie chciał mieć wystawy na Białorusi. Zgodził się bez wahania. Swoje fotografie prezentował w Grodnie i w Mińsku. - W stolicy miałem wystawę w Pałacu Republiki. To
jeden z najważniejszych gmachów w mieście. Kilka lat później miał
też wystawę w Świsłoczy. Podczas pierwszego pobytu w Swisłoczy
w 2011roku z przewodnikiem poznawali miasteczko i okolice: plac,
na którym stał kościół – miejsce chrztu Grzegorza i ślubu jego rodziców, miejsca po piekarni dziadka i po domu rodzinnym. W tym roku
przyszło zaproszenie na obchody 760-lecia miasta.
Dwudniowe obchody jubileuszu były wielkim świętem. Na inaugurującej uroczystość wystawie w Muzeum Historyczno-Krajoznawczym Edward Grzegorz Funke pokazał swoje zdjęcia z Etiopii,
Chin, Indonezji i innych odległych miejsc. Podczas wernisażu odbyła się promocja jego albumu „Moja podróż przez sześć kontynentów do Świsłoczy”. On sam podarował muzeum ponad 60
oprawionych prac.
- Białoruś, jak wiadomo, jest krajem zamkniętym. Mieszkańcy
nie mogą podróżować tak jak my. Pewnie dlatego zdjęcia męża
cieszyły się takim zainteresowaniem – ocenia Krystyna Funke. Potem była konferencja naukowa poświęcona biografii hrabiego
Wincentego Tyszkiewicza i jego zasługom dla Świsłoczy i regionu.
Przyjechali profesorowie z Mińska i Grodna, a także z Litwy i Łotwy.
- Na Białorusi jest ogromne zainteresowanie historią. Ludzie chętnie wspominają wydarzenia z czasów świetności.
Dlatego wielki festyn, który następnego dnia odbył się w centrum miasta, poprzedził odtańczony przez mieszkańców polonez.
Na czele barwnego korowodu szedł artysta przebrany za hrabiego Tyszkiewicza i dama wcielająca się w postać Marii Teresy Potockiej (bratanica ostatniego króla Polski, żona Tyszkiewicza). Na
rozstawionych wzdłuż głównej ulicy sztalugach miejscowi artyści
prezentowali swoje obrazy i rzeźby. Były zabawy i koncerty dla
dzieci i młodzieży. Swoje produkty promowali miejscowi rzemieślnicy i wytwórcy ze Świsłoczy i całego regionu. Stoły kiermaszowe
uginały się od jadła i napitków.
- Tak hucznych obchodów nie powstydziłoby się duże miasto
– relacjonuje pan Grzegorz, dodając, że starał się promować Koszalin, który przecież świętuje 750-lecie. - Burmistrzowi Świsłoczy
przekazałem pamiątki związane z jubileuszem Koszalina. Podarowałem też ceramikę z widokiem koszalińskiego ratusza wykonaną na nasze zamówienie przez Beatę Marię Orlikowską. Własne
stoiska miały okoliczne wsie. Mieszkańcy prezentowali produkty
rolnicze i wyroby ludowe. Wyjątkowe było stoisko wsi Porozowo.
– Tam jest największe w okolicy skupisko Polaków. Stoisko zostało udekorowane w polskich barwach narodowych. Mieszkańcy
recytowali wiersz o przywiązaniu do polskości. To było niezwykle
wzruszające.
WNUKI NIE ZAPOMNĄ
W Świsłoczy jak przed laty zgodnie współżyją przedstawiciele
różnych nacji i religii. Na skrzyżowaniach dróg krzyże katolickie
stoją obok prawosławnych. - Odwiedziliśmy kościół katolicki pw.
świętego Franciszka. Napisy po polsku, polskie śpiewy, święcenie tornistrów. Ludzie żyją skromnie, ale są niezwykle serdeczni
i gościnni. Krewni mieszkający w okolicy zaprosili pana Grzegorza
i jego żonę na wystawny poczęstunek. Ryszard i Janina Koziukowie
prowadzący duże gospodarstwo agroturystyczne Folwark u Rysia
w Karewiczach, już po raz drugi zorganizowali na ich cześć wystawną biesiadę. - Cieszę się, że udało się nam odwiedzić miasto
moich przodków. Może dzięki temu i nasze wnuki będą o nim pamiętać – podsumowuje pan Grzegorz.
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NOWY PRZEKŁAD
POWIEŚCI WSZECH CZASÓW
Autor: Andrzej Mielcarek

„Mistrz i Małgorzata” to nie tylko najważniejsza powieść XX wieku, ale jedno z najbardziej tajemniczych dzieł
światowej literatury, pełne zagadek, symboli, niedopowiedzeń. Mogłoby się wydawać, że o arcydziele Bułhakowa powiedziano już wszystko. W pół wieku od ukazania się książki Grzegorz Przebinda wraz z żoną Leokadią
i synem Igorem udowadniają swym nowym tłumaczeniem, że to nieprawda.

O

dkrywają kolejne warstwy fascynującej historii, rozwiewają wątpliwości i polemizują
z poprzednimi przekładami. Oferują nowy
klucz do odczytania tej wielkiej księgi, przybliżając ją współczesnemu czytelnikowi. To
prawdopodobnie pierwszy przypadek, gdy
przypisy czyta się z równą fascynacją co
tekst samej powieści. Oto krótka rozmowa z autorami trzeciego
polskiego tłumaczenia arcydzieła Michaiła Bułhakowa.
Maria Makuch: - Skąd idea przetłumaczenia na nowo Mistrza
i Małgorzaty?
Grzegorz Przebinda: - Gdy w połowie lat
osiemdziesiątych ubiegłego wieku robiłem
obszerne przypisy do wydania w Bibliotece Narodowej, to Igor tu obecny, miał wtedy trzy lata. „Mistrz i Małgorzata” wtedy go
nie zajmowały, ale umiał już wtedy czytać.
Potem Igor stał się gorliwym czytelnikiem
tego właśnie wydania w tłumaczeniu Ireny
Lewandowskiej i Witolda Dąbrowskiego,
i ta książka go zafascynowała.
- Igorze, czyli przeczytałeś pierwszy raz
tę książkę jako dziecko?
Igor Przebinda: - Wydaje mi się, że
miałem wtedy jakieś 10 lat – to było wtedy wybiórcze czytanie, raczej ignorowałem motyw biblijny, skupiałem się raczej
na wątkach obyczajowych. To było to, co
najbardziej mnie interesowało. Nie byłem
wtedy jeszcze w stanie sam tej książki przyswoić, bo jednak w wieku 10 lat rozumie się
tylko część rzeczy. W sumie od tamtego czytania, przeczytałem ją
kilkanaście razy.
Leokadia Przebinda: - Minęło już tyle lat od starego przykładu,
nieważne jaką on ma wartość, czas na nowy przekład, na próbę
nowego. Marzyłam, by kiedyś z synem coś takiego przedsięwziąć
i on ten pomysł chwycił. Z Igorem zaczęłam myśleć o przekładzie,
bo my w odbiorze języka zgadzamy się dość dokładnie. Największą wartością tego naszego przekładu jest uwspółcześnienie.
Igor Przebinda: - Dla mnie największą wartością jest odczytanie
tej powieści i zrozumienie jej dogłębnie…
Grzegorz Przebinda: - … zrozumienie także rytmu i logiki. Często przekład to niewiarygodna łamigłówka.
– Co zrobić, żeby nie zatracić głębokiej struktury, ale również
formy?
Leokadia Przebinda: - Poskładać tak, by było to zadowolenie .

„O, teraz wiem, że mi się udało”? Wiele razy dążyliśmy do tego, by
wszystkie trzy osoby w zespole powiedziały: tak, akceptuję.
- Jak dochodziliście do takiego wniosku? Czy odbywało się to
na drodze sporów, a może pan Grzegorz był tym autorytetem?
Igor Przebinda: - To zależy o jakim fragmencie mówimy, jakim
konkretnym rozdziale, akapicie, słowie…
Grzegorz Przebinda: - … i jeszcze o etapie, na jakim tłumaczenie się znajdowało. Byliśmy o wiele bardziej zgodni, gdy przekład
już doprowadzaliśmy do ostatecznego rezultatu. Natomiast to, co
jest trudnością każdego przekładu zbiorowego – ale też potem,
jeśli się znajdzie z tego wyjście, jest jego
wartością – to to, iż poza dodanymi formami było też parę równie dobrych, które
w przekładzie się nie znalazły.
Leokadia Przebinda: - Trójka jest dobrym układem. Nie mówię już o samej
magiczności liczby, ale o tym, że jest ten
arbiter, że jest dwóch mówiących „tak”, ale
przesądza zdanie trzeciego.
- Rola Igora jest nieprzeceniona, bo
troszczył się o odbiorcę swego pokolenia.
Igor Przebinda: - Zdarzało mi się wrzucać na Facebooka jakieś fragmenty i pytać.
Leokadia Przebinda: - Aneta nasza córka jest młodsza o osiem lat od Igora i jej
zdanie również się liczyło jako nowego
przyszłego czytelnika.
- Igorze, podaj proszę przykład swojej
zasługi, jakiegoś konkretu, frazy której się
przysłużyłeś. Jakiejś konsultacji na Facebooku?
Igor Przebinda: - Mój ulubiony motyw z całej książki to jest
ten słynny kocur. W scenie z rozdziału „Czarna Magia” jest taka
sytuacja, kiedy ekipa teatru Variete wchodzi do przymierzalni i pojawia się świta Wolanda. W tym momencie, m. in. kot Behemot
wykonuje drobny numer z piciem wody z karafki i wycieraniem
sobie włosów. Puenta sceny jest taka, że wszyscy jęknęli z zachwytu, a charakteryzator zajęczał: „ale kocur”. I to w obecnym języku
jest kodowe, bo kocur z jednej strony jest kocurem, kotem – z drugiej strony od paru lat funkcjonuje takie slangowe powiedzenie,
że jeśli coś jest kocurem, to jest świetne, np. “widziałeś ten film?
No widziałem, kocur”.
Grzegorz Przebinda: - A my tego nie wiedzieliśmy. Chcieliśmy,
by to nowe pokolenie czytało właśnie ten utwór, bo nie będą go
czytać ci, którzy mówią – i to nieraz wybitni ludzie, że następny
przekład potrzebny nie jest.
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PRESTIŻOWE KSIĄŻKI
NOWOŚCI I HITY
Wydawnictwa Znak
Eric-Emmanuel Schmitt:
„Noc ognia”
Mówi się, że nie można pójść na pustynię i wrócić jako ta sama osoba. Ta książka
to opowieść o człowieku, który stanął na
krawędzi zwątpienia. Zniechęcony, wyjechał na Saharę, by zbierać materiały do
filmu. Wszystko zmieniło się, gdy niechcący odłączył się od karawany. Stracił z oczu
beduińskiego przewodnika. Nie miał
wody, ubrań ani nawet kompasu. Był zupełnie sam, zagubiony pośrodku pustyni.
Powoli zapadały ciemności... Tak zaczęła
się noc, która odmieniła jego życie. Bo czasem trzeba się zgubić,
żeby się odnaleźć. Tym człowiekiem był Eric-Emmanuel Schmitt.
Schmitt jest jednym z najbardziej poczytnych francuskich pisarzy. Jego książki zostały przetłumaczone na 44 języki i wydane
w 50 krajach świata (w Polsce sprzedało się 1,3 mln egzemplarzy).
Sztuki teatralne wystawiane są w teatrach na całym świecie. Choć
jego twórczość bije kolejne rekordy popularności, on sam wciąż
pozostaje dość tajemniczą postacią. Urodził się 28 marca 1960
roku w Sainte-Foy-Lès-Lyon, małym miasteczku u podnóża francuskich Alp. Jako kierunek studiów wybrał filozofię. Zrobił doktorat
i wykładał filozofię na Université de Savoie. Ostatecznie zwrócił się
jednak ku literaturze, filozofię traktując raczej jako źródło inspiracji. W jego wizji świata jest mniej więcej tyle miejsca dla rozumu, ile
dla ducha. W twórczości Schmitta często powracają najważniejsze
tematy egzystencjalne: sens istnienia, miłość, tęsknota, pragnienie. Schmitt stara się mówić również o trudnych przeżyciach, które są – lub kiedyś się staną – udziałem każdego człowieka. Pisze
o tym, co trudne, ale jednocześnie dzieli się z czytelnikami swą
pogodą ducha i daje nadzieję. Być może jest to jedna z tajemnic
jego wielkiej popularności.

Tomasz Kopyra: „Piwo. Wszystko co musisz wiedzieć,
żeby nie wyjść na głupka”
To jest książka, którą powinien znać
każdy miłośnik piwa, niezależnie od gustu i stopnia wtajemniczenia. Autor – najpopularniejszy ekspert od piwa w Polsce
– odkrywa całą różnorodność piwnego świata. Czytelnik dowie się m.in., że
chmiel w piwie to jedynie przyprawa,
a drożdże mogą wnieść do piwa zapach
bananów, goździków czy końskiego siodła . Nauczy się czytać etykiety, degustować i oceniać jakość piwa. Uświadomi sobie, że domowe warzenie piwa nie jest trudniejsze niż ugotowanie
zupy i że za kiepskim smakiem taniego piwa nie stoi bydlęca żółć
czy spirytus.

Dorota Karaś:
„Cybulski. Podwójne salto”
Było ich dwóch. Pierwszego znają
wszyscy: „polski James Dean”, największy gwiazdor filmowy epoki, obiekt westchnień tysięcy kobiet. Kultowy Maciek
Chełmicki w „Popiele i diamencie”. Ginie
pod kołami pociągu, dzień po otrzymaniu propozycji zagrania w amerykańskiej
telewizji. Drugiego znali nieliczni: chłopak z nerwicą natręctw i kompleksami na
punkcie swojej sylwetki, z marną dykcją
i kiepską pamięcią. Jego zmagania z własnym mitem, których ofiarą padają żona i syn, trwają aż do tragicznego końca.
Dorota Karaś (z zawodu dziennikarka) z reporterską dociekliwością przygląda się obu obliczom Zbyszka Cybulskiego. Jako
pierwsza opisuje dzieciństwo, o którym on sam nie mógł mówić
w powojennej Polsce. Odsłania kulisy działalności legendarnego
teatrzyku Bim-Bom i powstawania najsłynniejszych filmów tamtej
epoki. Przede wszystkim jednak pyta o cenę sławy i o to, co naprawdę zabiło Cybulskiego.

Łukasz Kielban: „Mężczyzna z klasą.
Przewodnik współczesnego gentlemana”

Maria Szabłowska:
„Robert Janowski. Przypadki”

Jak być mężczyzną z klasą w świecie
opanowanym przez bylejakość? Czy drogi
garnitur, wyuczone maniery i kilka gadżetów wystarczą, by stać się gentlemanem?
Sekrety współczesnej elegancji i dobrych
manier oparte na sprawdzonych przedwojennych wzorcach, które Łukasz Kielban przystosował do dzisiejszego świata.
Doradza, jak skomponować garderobę,
wybrać zapach dla siebie i czerpać przyjemność z codziennego golenia. Przekonuje, że gentlemana czyni nie szata, ale charakter. Dzięki niemu
nieco przykurzone słowo „gentleman” może zabłysnąć świeżością.
Łukasz Kielban od lat zajmuje się udowadnianiem, że kierowanie się zasadami może przynieść ogromną satysfakcję, zwiększyć
pewność siebie i poprawić relacje z bliskimi. Dzięki artykułom i filmom z internetowego „Czasu Gentlemanów”, a teraz i książce, skutecznie zaraża innych swoim stylem życia. Wielokrotnie wyróżniany
w rankingach najbardziej wpływowych twórców internetowych.

Bohater bardzo otwarcie opowiada
o karierze i codziennym życiu, blaskach
i cieniach show-biznesu oraz cenie, jaką
przychodzi zapłacić za wielką popularność. Miał zostać kolejnym Zimermanem
i wygrać Konkurs Chopinowski, jednak
porzucił fortepian dla piłki nożnej. Marzył
o szkole teatralnej, tymczasem poszedł
na weterynarię, bo chciał leczyć zwierzęta muzyką. Jednak nie potrafił żyć z dala
od sceny i sztuki. Występował w Oddziale
Zamkniętym, a gdy spotkał Jonasza Koftę, trafił na deski teatru i zagrał w pierwszej polskiej rock-operze. Uciekł z eliminacji do musicalu Metro, myśląc, że nie ma szans. A jednak został przyjęty i przez
siedem lat grał w tym kultowym przedstawieniu główną rolę, a nawet podbijał z nim Broadway. Dla widzów telewizyjnej Jedynki jest
jednak przede wszystkim prowadzącym program „Jaka to melodia?” Ta książka udowadnia, jak wiele w życiu zależy od przypadku,
ale jednocześnie pokazuje, że wszystko w nim jest możliwe.
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REMANENT
PO GDYNI:
12 FILMOWYCH
REKOMENDACJI
„PRESTIŻU”
Autorzy: Anna Makochonik, Piotr Pawłowski

Aż 16 długometrażowych filmów fabularnych stanęło w tym roku do konkursu głównego Festiwalu Filmowego
w Gdyni (19-26 września br.). Poza konkursem pokazano „Smoleńsk” Antoniego Krauzego i „Powidoki”. Film ten
okazał się ostatnim obrazem Andrzeja Wajdy (1926-2016). Mistrz zmarł kilka tygodni po swoich 90. urodzinach,
które obchodził w Gdyni.

Z

dobycie wejściówki na „Powidoki” graniczyło
z cudem (projekcja dla ściśle wybranych a właściwie dobranych gości), „Smoleńsk” przyciągnął tłumy. Dużo goręcej od filmu została
przyjęta deklaracja Antoniego Krauzego, że
„Smoleńsk” to jego pożegnanie z kinematografią polską.

Wśród filmów konkursowych dominowały trzy nurty tematyczne i gatunkowe: stonowane kino moralnego niepokoju dzisiejszych 20- i 30-latków, kino historyczne z zacięciem rozliczeniowym
oraz kino sensacyjne w stylu retro. Prezentacje zdominowały dwie
produkcje: „Ostatnia rodzina” Jana P. Matuszyńskiego (odkrycie,
deszcz nagród, nostalgia, wybitne aktorstwo) oraz „Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego (brak istotnych nagród, kino inne od oczekiwań, dalekie od kontrowersji).
Nie obyło się bez rozczarowań, kilka filmów przeszło bez echa,
lecz wniosek dotyczący niemal wszystkich produkcji powinien

zainicjować dyskusję nad kondycją polskiego warsztatu scenariuszowego. Kino to schematy i klisze, wiadomo, dlatego całą sztuką jest znalezienie nowych puent do doskonale znanych historii.
Tego nam w Gdyni zabrakło.
Jury, któremu w tym roku przewodniczył reżyser Filip Bajon,
sprawiedliwie i konsekwentnie obdzieliło nagrodami mniejszymi
i większymi więcej niż połowę filmów konkursowych. Najmniej
z nich dostał „Wołyń”. Dziennikarze akredytowani przy festiwali,
w tym również niżej podpisani, przyznali swoją nagrodę „Ostatniej rodzinie”.
Jakie jest – po kolejnej Gdyni – kino polskie? Świetne. Od kilku lat pozostaje jednym z najlepszych w Europie, na co wskazują deszcze nagród spadające na nasze produkcje na wszystkich
festiwalach na świecie. Polscy twórcy pozbyli się kompleksów
„kinematografii postkomunistycznej” i są we wszystkich najważniejszych stajniach filmowych. Polacy natomiast chętnie i często
chodzą na filmy polskie, ponieważ po prostu je polubili.
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OTO TEGOROCZNA NAJCIEKAWSZA „12” WEDŁUG „PRESTIŻU”.

„Czerwony pająk”
Przykuwająca uwagę sugestywna gra aktorska, starannie odtworzone realia epoki, atmosfera osaczenia i napięcia, przejmująca relacja z przebiegu zbrodni pozostających poza wyobraźnią
przeciętnego człowieka – bez wątpienia „Czerwony pająk” to jeden z najważniejszych filmów ostatnich lat. Nie tylko z uwagi na
temat (wstrząsająca historia seryjnego mordercy polującego na
ofiary w latach 60. XX wieku), lecz także zachowanie czystości gatunku filmowego. Marcin Koszałka nie uległ pokusom.
„Czerwony pająk” to chyba jedyny w tym zestawieniu film
z 2015 roku. Znany z kin, wydania płytowego, wciąż robi wrażenie.
Utytułowany operator debiutujący w roli reżysera na ogół chce
pokazać więcej, natomiast Marcin Koszałka odwrotnie – postawił
na skupienie, oszczędność. Nie czuje się ciężaru jego kadrów,
choć film ma mroczną aurę, rozgrywa się w szarościach, cieniach.
Ogromnym atutem są dwie główne role: Filipa Pławiaka i Adama
Woronowicza (nagroda za rolę męską, a dokładnie: „prawdę postaci przeniesionej na ekran filmowy” podczas KFDF 2016 w Koszalinie). Obaj tworzą niezwykłą relację, która nieustannie ulega
przemianom. Scenarzyści (Marcin Koszałka i Łukasz M. Maciejewski) pozostawiają sporo przestrzeni na inwencję widza. Czy
naprawdę mamy do czynienia z dwoma potworami? A może to
postać z rozdwojeniem jaźni? Kto zabija, a kogo zbrodnia fascynuje? Jednak najważniejsze pytanie: dlaczego – pozostaje bez
odpowiedzi.
Scenariusz nie dotyczy wydarzeń prawdziwych, został zainspirowany miejskimi legendami Krakowa. Pierwsza opowiada całkowicie fikcyjną historię Lucjana Staniaka, zwanego „Czerwonym
Pająkiem”, druga to autentyczny życiorys jedynego znanego światowej kryminalistyce seryjnego nastoletniego mordercy Karola
Kota (w filmie: Karol Kremer), który – jako „wampir z Krakowa” –
stał się prawdziwą gwiazdą mediów pod koniec lat 60.
„Czerwony pająk”, reż. Marcin Koszałka, wys. Filip Pławiak, Adam
Woronowicz, Julia Kijowska, premiera: listopad 2015

„Las 4 rano”
Autorskie, kameralne, głęboko refleksyjne, pełne utajonych
emocji, nacechowane symbolami osamotnienia, śmierci i ewolucji uczuć kino. Dramatyczna wędrówka w głąb siebie reżysera
i aktora. Akt wiary w człowieczeństwo. Ucieczka od dramatycznej
rzeczywistości w milczenie i mistykę. Hołd dla zmarłej w wypadku
samochodowym córki.
Jan Jakub Kolski, twórca wybitny, przyzwyczaił nas do filmowych wizji osobnych od tego, czym żyje kino polskie. Od ponad
25 lat, w prostych historiach, opowiada o niełatwych wyborach,
o wyzwaniach i wyrzeczeniach. Gdy w 2014 roku zginęła jego córka, Zuzanna, w wywiadach mówił o rozpadzie świata, który stworzył. Porządku rzeczy, w którym znajdował inspirację i schronienie.
Teraz wraca filmem o bezwzględnym korpo-samcu, który po
stracie córki zaszywa się w lesie i żyje instynktownie. Przejmująco
prawdziwy w tej roli, dawno w kinie niewidziany, Krzysztof Majchrzak, ulubiony aktor reżysera, a tutaj również, jako współscenarzysta, jak zawsze, czyli z poświęceniem, gra całym sobą, wypełnia
ramy dramatu brutalną logiką i prostotą odruchów pierwotnych.
Subtelne kino Jana Jakuba Kolskiego częściej łapie za serce
niż za gardło, ale w przypadku „Lasu 4 rano” – za to i za to. Nie
pozostawia miejsca na obojętność. Jeżeli ten film pomógł reżyserowi przejść przez traumę, oczyścić umysł z demonów rozpaczy,
stworzyć na nowo siebie, jako twórcę wskazującego, a nie naznaczonego, warto poświęcić mu niespełna 100 minut naszego życia.
„Las 4 rano”, reż. Jan Jakub Kolski, wys. Krzysztof Majchrzak,
Olga Bołądź, Maria Blandzi i inni, premiera: 2 grudnia 2016

„Na granicy”
Rozczarowanie. Obiecujące zapowiedzi, dopracowana promocja. Cztery nagrody na tegorocznym KFDF „Młodzi i Film” w Koszalinie, nagroda w Gdyni i w Krakowie. Debiut cenionego dokumentalisty. Szeroka dystrybucja (Kino Świat). 30 tysięcy widzów
w weekend po premierze.
Kuszące opakowanie może być biletem do klęski. Forrest
Gump miał rację; niekiedy czekoladka okazuje się niestrawna.
Szkoda, bo Wojciech Kasperski wziął na warsztat kliszę, którą
ciężko prześwietlić. Bieszczady, zima, zamieć, chata z psującą się
radiostacją i generatorem prądu, tajemniczy nieznajomy z bronią,
odosobnienie młodych bohaterów poddanych próbie odwagi
i lojalności. Czy można zmarnować tak prosty przepis na sukces?
W kinie można zepsuć wszystko i to bez specjalnych starań. Wystarczy w dobrze znany, ale wymagający dyscypliny narracyjnej
schemat wpuścić za wiele dosłowności, źle pojmowanej inwencji twórczej; z czarnego charakteru uczynić rozhisteryzowanego
troglodytę; pozostawić bez echa śmierć pasażerów busa; unikać
kontrastowania przestrzeni w i poza budynkiem na górskim odludziu.
Bohaterowie Wojciecha Kasperskiego (reżyser jest scenarzystą)
są tak jednoznaczni i przewidywalni, że widz bez zaskoczeń zmie-
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rza do finału, który powinien wybrzmieć właściwą dla gatunku
puentą, a tymczasem pozostawia nas z pytaniem: dobrze, ale czemu to wszystko miało służyć? Nie pomogli aktorzy. Andrzej Chyra
w roli ojca niewiele ma do zagrania, Marcin Dorociński, jako „ten
zły”, poddał się pokusie skomiksowania swojej postaci, Andrzej
Grabowski nie wnosi niczego nowego do wizerunku „cynicznego
drania”. Szkoda, że równie blado wypadła para młodych aktorów
(Bartosz Bielenia i Kuba Henriksen), filmowych synów, dla których
wyprawa miała być szkołą przetrwania, a zakończyła się doświadczeniem bezradności i bezsensownej przemocy.
„Na granicy”, reż. Wojciech Kasperski, wys. Marcin Dorociński,
Andrzej Chyra, Andrzej Grabowski i inni, premiera: luty 2016

„Wołyń”
Przez lata pozostający w cieniu, skomplikowany historycznie,
wciąż wymagający badań naukowych temat; egzotyka i oryginalność – ogarniętego wojną i gorączką nienawiści nacjonalistycznej
– pogranicza państw, religii, kultur, obyczajowości; wnikliwa analiza narodzin ludobójstwa; relacja ze zbrodni, które nie mieszczą
się w żadnym katalogu win i kar; paradoksalna i nieprzewidywalna aktualność zagrożeń. Wszystko to lokuje nowy – siódmy – film
Wojciecha Smarzowskiego wśród wydarzeń filmowych.
„Wołyń” nie jest jednak tym, czym miał być. Nie jest filmem historycznym, bo niczego nie odtwarza (scenariusz jest oryginalny, a reżyser podkreśla, że to jego wizja wydarzeń), nie jest – jak oczekiwano – filmem epatującym przemocą, ponieważ najmocniejsze sceny
„rzezi wołyńskiej” trwają kilka z prawie 150 minut. Nie jest filmem
kontrowersyjnym, który może wywołać nowe masowe protestu
Ukraińców, ponieważ w „Wołyniu”, podobnie jak w ówczesnej rzeczywistości, wszyscy mordują wszystkich (paradoksalnie, najmniej
zbrodniczy są okupanci hitlerowscy). Nikt nikogo nie oszczędza.
Wydarzenia w wiosce w południowo-zachodniej części Wołynia, zamieszkałej przez Ukraińców, Polaków i Żydów, rozgrywają
się w latach 1939-1943. Doświadczamy wszystkiego tego, co
przeżywa, widzi i czego jest świadkiem młodziutka Polka, Zosia
Głowacka, jedna z wielu milionów postaci przypadkowo wrzuconych przez los na dno piekła na Ziemi. Życie wioski odmienia
okupacja sowiecka, a dwa lata później niemiecki atak na ZSRR.
Przez następny rok trwają brutalne mordy na Żydach. Ukraińskie
aspiracje do stworzenia niepodległego państwa wciąż rosną,
podobnie jak napięcie między polskimi i ukraińskimi sąsiadami.
W końcu wybucha pożoga mordów i okrucieństwa. Oddziały UPA
atakują polskie osady, a Polacy – niekiedy z równą bezwzględnością – biorą odwet na Ukraińcach. Pośród tego morza nienawiści
Zosia próbuje ocalić swoje dzieci.
Widzieliśmy widzów wychodzących z sensu, ponieważ napięcie, które konsekwentnie buduje reżyser, kilka razy staje się nie do
wytrzymania. Czujemy, że stanie się coś potwornego, a gdy nadchodzi najgorsze, tkwimy w samym środku podwórka, na którym
ludzie tracą życie.
Film zapada w pamięć, daje do myślenia, nie pozostawia obojętnym. Obowiązkowo do obejrzenia
„Wołyń”, reż. Wojciech Smarzowski, wys. Michalina Łabacz, Arkadiusz Jakubik, Maciej Skiba i inni, premiera: październik 2016

„Wszystkie nieprzespane noce”
Niezwykle trafny, trudny w odbiorze, obraz pokolenia współczesnych 20-latków. Ludzi żyjących z pensji rodziców, emerytur
dziadków, prac dorywczych i nowych pokładów złudzeń. Opowieść o stanach wewnętrznych, atawizmach społecznych i nicnierobieniu, które w tym filmie urasta do rangi sztuki życia, lecz
przede wszystkim o frustracji, egoizmie, osamotnieniu, nietrwałości związków, lęku przed wyborami, autodestrukcji i anarchii systemowej.
Bunt ów jest jednak podszyty obłudą charakterystyczną dla
drugiego, a może już nawet trzeciego pokolenia aspirującego do
statusu klasy średniej, które podkreśla, że dla niego pieniądze nie
mają znaczenia, bo siedzi w kieszeni rodziców, nie potrafi zarabiać
i nie docenia tego, co ma.
Po 20 minutach projekcji miałem ochotę zakończyć spotkanie
z filmem Michała Marczaka. Umęczenie bohaterów abstrakcyjnymi rozterkami wydaje się absurdalne, groteskowe, nierealne.
Przetrwalismy najgorsze z nadzieją, że dowiemy się czegoś nowego o ludziach, którzy wkrótce zaczną o wielu ważnych sprawach
decydować za nas lub w naszym imieniu.
W warstwie narracyjnej „Wszystkie nieprzespane noce” to
miałka improwizacja, momentami nużąca. Na płaszczyźnie znaczeniowej to istotne studium bezradności młodych Polaków. Czy,
jak chce dystrybutor, film ma szansę stać się „manifestem niespokojnego pokolenia urodzonych po 1989 roku”? Wątpliwe. Dla samych 20-latków jest znanym obrazem lustrzanym. Czy, jak chce
reżyser, jego debiut to „hołd złożony młodości nieprzewidywalnej
i dynamicznej, zagubionej i bojącej się jutra”? Jeżeli tak, to miłości
własnej.
Nie można jednak tego filmu, jak chcą producenci, zestawiać
z „Niewinnymi czarodziejami” Andrzeja Wajdy. Nie ci ludzie, nie to
pokolenie, nie te wartości, nie ta miłość.
„Wszystkie nieprzespane noce”, reż. Michał Marczak, wys.
Krzysztof Bagiński, Michał Huszcza, Ewa Lebeuf, premiera: 4 listopada 2016

„Zaćma”
Niezwykłe kino, z innej epoki, stylistyki, z dawnego stylu opowieści niespiesznej, wieloznacznej, nakierowanej na postać i jej
przeżycia. Starannie wyreżyserowana opowieść o metamorfozie,
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próbie odkupienia, pogardzie i systemie, który jak zapałki łamał
kości, kręgosłupy i nadzieje.
„Zaćma” to od lat przygotowywana przez Ryszarda Bugajskiego, z udziałem jego żony, Marii Mamony w głównej roli, historia
ostatnich lat życia Julii Brystigerowej, osławionej Krwawej Luny,
czyli wysokiej rangą funkcjonariuszki UB, znanej z sadystycznych
metod przesłuchiwania więźniów politycznych. W latach 50. XX
wieku Julia Brystigerowa odeszła z resortu bezpieczeństwa. Napisała głośną książkę („Krzywe litery”), pracowała, jako redaktor
w PIW, regularnie odwiedzała Zakład dla Niewidomych w Laskach, gdzie spotykała się z duszpasterzami (film opisuje rozmowę z prymasem Stefanem Wyszyńskim). Podczas tych wizyt sama
była inwigilowana przez SB. Zmarła jako żarliwa katoliczka.
„Zaćma” to film kameralny, złożony z drobno utkanych relacji
międzyludzkich; dramat postaci, która zdała sobie sprawę, że
przekroczyła wszelkie granice zła (jeden z więźniów powiedział
o niej we wspomnieniach „zbrodnicze monstrum przewyższające
okrucieństwem niemieckie dozorczynie z obozów koncentracyjnych”). Brystigerowa jedzie na spotkanie z pytaniem, jak ma żyć
po tym, co zrobiła, i czy jej życie teraz ma jeszcze jakikolwiek sens.
Chwyta się drobnej nadziej na choćby częściowe odpokutowanie win przy opiece nad niewidomymi dziećmi. Nie ucieka od
odpowiedzialności, lecz równocześnie nie dowie się, dlaczego
była narzędziem nienawiści. Być może to Julii Brystigerowej kara
za zbrodnie.
„Zaćma”, reż. Ryszard Bugajski, wys. Maria Mamona, Małgorzata
Zajączkowska, Janusz Gajos i inni, premiera: 25 listopada 2016

„Królewicz Olch”
Kuba Czekaj wskazuje ten film jako swój właściwy debiut, choć
rok temu na Festiwalu Filmowym w Gdyni pokazał inny długi
metraż – „Baby Bump”, uznany przez krytyków za najlepszy film
festiwalu, choć umieszczony został w konkursie „Inne spojrzenie”,
zwanym złośliwie w kuluarach „salonem odrzuconych”. Reżyser
tłumaczył, że „Baby Bump” był wypadkiem przy pracy, produktem
ubocznym przy tworzeniu opus magnum – rzeczonego „Królewicza Olch”. Nieoczekiwanie powstał dyptyk o chłopięcym dojrzewaniu – w poprzednim obrazie cielesnym, w tym – duchowym.
Czy to korzystna korespondencja? Chyba nie. Wyraźnie widać, iż
w nowszy film Kuba Czekaj włożył znacznie więcej wysiłku intelektualnego, płaszczyzn, symboli i den, ale predebiut był tak wystrzałowy, że „Królewicz Olch” pozostaje w jego cieniu, co gorsze
– wydaje się wtórny.
W przeciwieństwie do surrealistycznego, niepokornego i specyficznie zabawnego poprzednika to kino wymagające, momentami
męczące, choć w warstwie symbolicznej – przemyślane i spójne.
Mamy chłopca-geniusza, zgłębiającego teorię światów równoległych, matkę-despotkę będącą figurą współczesnej, pazernej
i drapieżnej konsumpcji i ojca – przedstawiciela pierwotnej męskiej siły, natury, instynktu. Bohater będzie się między nimi miotał,

najpierw wyzwoli się spod wpływu matki, da się „uwieść” ojcu, by
w końcu odciąć od obu i uzyskać autonomię. Proces ten opowiedziany jest przepięknym, soczystym, malarskim niemal obrazem,
największym atutem „Królewicza Olch”. Do ballady Goethego film
nawiązuje nienachalnie, znajomość dzieła niemieckiego mistrza
ani w odbiorze nie pomoże, ani mu nie zaszkodzi. Doda natomiast
głębi ostrości. Cieszy fakt, że w kinie polskim pojawiła się postać
o wyrazistym odważnym stylu, indywidualista, przede wszystkim
oryginał. Kino dla koneserów.
„Królewicz Olch”, reż. Kuba Czekaj, wys. Stanisław Cywka,
Agnieszka Podsiadlik, Sebastian Łach, premiera: wrzesień 2016

„Ostatnia rodzina”
Arcydzieło. Jeden z najlepszych filmów ostatnich lat. Laureat
Złotych Lwów, nagród za role pierwszoplanowe, nagrody dziennikarzy. Wszystko się w nim zgadza, ogląda, czyta. Litanię pochwał
zacznijmy od aktorstwa – wybitnego w przypadku całej trójki: Andrzeja Seweryna, Dawida Ogrodnika i Aleksandry Koniecznej, aktorki, równie znakomitej, co – z niezrozumiałych powodów – praktycznie nieobecnej w polskiej kinematografii. Nie o aktorstwie
tu w ogóle mowa, ale o takim stopieniu z postaciami, że można
sobie nie przypomnieć ich pierwowzorów.
W kolejności do trofeów jest scenariusz Roberta Bolesty, niesłusznie pominięty w gdyńskich nagrodach, bo lepszego tekstu
w kinie dawno nie było. Powstał jako wynik wieloletniego, skrupulatnego zgłębiania biografii Beksińskich i ich – na szczęście
– przebogatej spuścizny. Błyskotliwy, pisany czarnym humorem,
który Tomasz Beksiński, tłumacz „Latającego cyrku Mothy Pythona” z pewnością by docenił.
Reżyseria – tak dojrzała, że trudno uwierzyć, że to debiut, w dodatku młodego człowieka. Jan P. Matuszyński w wieku 32 lat zmierzył się nie tylko z legendą, ale kultem Beksińskich i wyreżyserował tuza, Andrzeja Seweryna, w roli życia. Obraz, zdjęcia, ścieżka
dźwiękowa (ulubione utwory Tomasza Beksińskiego, wieloletniego dziennikarza muzycznego) i mamy obraz intensywny, gęsty,
bezbłędny.
W końcu – historia. Nie o sztuce, a o ludziach. Obserwujemy
Beksińskich od momentu przeprowadzki z Sanoka do warszawskich blokowisk, przez 28 lat ich życia. Tytuł można rozumieć na
kilka przynajmniej sposób: rodzina ostatnia, bo bezpotomna;
a może to jej ostatnia, właściwa wersja, jak w oprogramowaniu
komputerowym (Beksiński fascynował się nowymi technologiami). A może podglądamy ostatnią – prawdziwą – rodzinę? Oryginalną, osobliwą, ale niezwykle w swej neurozie czułą, wyrozumiałą i lojalną. Żyjącą przecież w cieniu śmierci, którą Zdzisław
Beksiński tak bardzo starał się przechytrzyć, rejestrując kamerą
najdrobniejsze elementy życia codziennego, a Tomasz Beksiński
wplótł w swoje życie jak nuty ulubionych piosenek. Spoiwem tej
konstrukcji jest Zosia, żona „Zdziska” i matka Tomasza, dbająca
o prozę życia, dom, łagodząca konflikty cierpliwością anioła.
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Pozycja wyborna i obowiązkowa.
„Ostatnia rodzina”, reż. Jan P. Matuszyński, wys. Andrzej Seweryn, Aleksandra Konieczna, Dawid Ogrodnik, Andrzej Chyra, premiera: wrzesień 2016

„Kamper”
Tytułowy bohater ma trzydzieści lat, kieruje zespołem testerów
gier komputerowych, ma żonę Manię, której lubi robić psikusy, np.
wyskakiwać z krzykiem z szafy. Pewnego dnia żona robi psikusa
jemu – zdradza go z szefem, kulinarnym potentatem, mężczyzną
– w przeciwieństwie do Kampera – efektownym i dorosłym. Mamy
więc mentalnego chłopca w krótkich spodenkach, któremu codzienność upływa raczej bez polotu i większych uniesień. Wesoło
gaworzy z żoną, przyjaciółmi, w domu i w pracy „gra w gry”. Jest
i Mania, fascynatka kulinariów, z aspiracjami, nieśmiałym, pomysłem na życie (oldschoolowy food track), tęskniąca za prawdziwym partnerem, którego usilnie i bezskutecznie pragnie zobaczyć
w mężu. Ten nie bardzo jednak wie kim jest, wobec czego nie jest
w stanie zaspokoić niczyich oczekiwań, włącznie z własnymi. Ksywa zobowiązuje – „kampienie” w slangu graczy to czajenie się na
przeciwnika, brak ryzyka, bierność.
Film jest – owszem – studium rozpadu związku, a także historią
o dojrzewaniu, czy raczej niedojrzałości, jednak nie jest, jak można
by się spodziewać, dramatem. W gruncie rzeczy niewesołą historię debiutujący w fabule Łukasz Grzegorzek opowiada komedią,
z przymrużeniem oka, lekko, tworząc portret dzisiejszych trzydziestolatków, ludzi u progu prawdziwej dorosłości; pokolenia wychowanego w latach 90., dorastającego w latach dwutysięcznych,
niedojrzałego, asekuranckiego, jakby nie czującego upływającego
czasu. Pokolenia, które – krótko mówiąc – nie wie, co ze sobą zrobić.
Nie jest to kino głębokie, nie zostawia śladu w duszy ani umyśle,
ale nie jest też bolesne, a co najważniejsze – nie aspiruje do roli
dzieła. Ciekawe może być dla rówieśników ekranowych bohaterów, choć przejrzą się w nim jak w krzywym zwierciadle.
„Kamper”, reż. Łukasz Grzegorzek, wys. Piotr Żurawski, Marta
Nieradkiewicz, Jacek Braciak i inni, premiera: lipiec 2016

„Plac zabaw”
Kolejny, mocny debiut (nagroda w tej kategorii). Rzecz o dzie-

cięcej psychopatii. Opieką artystyczną objął go Wojciech Smarzowski, co stanowi wymowny stempel jakości.
W kolejnych częściach filmu oglądamy migawki z życia opiekującego się niepełnosprawnym ojcem Szymka (Nicolas Przygoda),
wychowującego się w biedzie Czarka i dziewczynki z dobrego
i zamożnego domu – Gabrysi. Prowincja, ostatni dzień roku szkolnego w podstawówce. Dziewczynka postanawia wyznać uczucia
Szymkowi, z pomocą koleżanki (wyzwolonej 14-latki!) aranżuje
spotkanie, które okaże się traumą, a dalej nastąpią inne, koszmarne zdarzenia.
Skojarzenia z kinem Gusa van Santa są nieuniknione. Film ma
podobną dynamikę i poetykę: powoli, krok po kroku akcja prowadzi do wstrząsającego finału. Ma też podobnych bohaterów:
dzieci, które okażą się potworami. Reżyser, Bartosz M. Kowalski,
co prawda sygnalizuje pewne anomalie – dysfunkcje rodzinne, samotność, uzależnienie od agresywnych gier komputerowych – ale
nie usiłuje na nic zwalać winy ani przeprowadzać wnikliwej analizy
psychologicznej i socjologicznej, która miałaby wytłumaczyć, co
może doprowadzić dzieci do zbrodni. Chłopięcy bohaterowie
„Placu zabaw” mają nieruchome twarze i puste oczy. Zła, którego
są nośnikami nie da się zdefiniować. Nie da się też wskazać impulsów, które je wyzwalają. Może to być w równym stopniu złość
lub nuda.
Ostatnia scena filmu realizacyjnie jest arcydziełem. Jest też wyzwaniem dla widza, choć nie epatuje przemocą w oczywisty sposób. Brutalna, puentująca film w sposób, który trudno wyrzucić
z pamięci. Cały projekt – angażujący młodziutkich aktorów-amatorów – jest ryzykowny, na granicy, której reżyserowi udało się nie
przekroczyć. Niepozorny wydawałoby się film, walący obuchem
po głowie. Tym bardziej, że inspirowany – w co trudno uwierzyć –
prawdziwymi zdarzeniami.
„Plac zabaw”, reż. Bartosz M. Kowalski, wys. Nicolas Przygoda,
Przemysław Baliński, Michalina Świstuń, premiera: 18 listopada
2016

„Jestem mordercą”
Kolejny znakomity (po „Chce się żyć”) film Macieja Pieprzycy.
Gatunkowo z pogranicza thrillera i dramatu policyjnego, wydźwiękiem przypominający najlepsze obrazy kina moralnego niepokoju. Zrealizowany z niezwykłą dbałością o detale, scenografię,
kostiumy, z wybitnym odwzorowaniem czasów i ludzi. Reżyserską
precyzją, dyscypliną, ale też mrocznym klimatem i konstrukcją fabuły przywodzi na myśl „Zodiak” Davida Finchera.
Oparta na prawdziwych zdarzeniach historia śledztwa w sprawie brutalnych zabójstw kobiet, którego miał dokonywać tzw.
wampir z Katowic, najsłynniejszy w powojennej Polsce i chyba do
dziś seryjny morderca, który w latach 70. postawił na baczność pół
Śląska. W filmie gra go – kapitalnie – Arkadiusz Jakubik. Dochodzenie prowadzi Janusz (świetny Mirosław Haniszewski), młody
nieopierzony milicjant. Sprawcę udaje się dzięki niemu wskazać,
schwytać, uwięzić i skazać. Nie zdradzamy w ten sposób fabuły,
bo nie o finał tej – znanej powszechnie – historii chodzi. Głównym
bohaterem nie jest rzekomy zabójca, ale właśnie milicjant i jego
zaskakująca przemiana.

Scenariusz (nagroda w tej kategorii) Maciej Pieprzyca napisał
sam, a wiedzę na temat „wampira” ma ogromną. W 1998 r., pod
tym samym tytułem, zrealizował film dokumentalny, starając się
dotrzeć do prawdy na temat Zdzisława Marchwickiego i jego
braci skazanych na śmierć w poszlakowym, pokazowym procesie.
Wszystko wskazuje, że powieszono wówczas niewinnych ludzi,
a brat, skazany na 20 lat więzienia czasie realizacji dokumentu zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Fabularna wersja „Jestem
mordercą” pyta o etykę zawodową, moralność i przyzwoitość, przy
okazji wrzucając kamyczek do ogródka zwolennikom przywrócenia kary śmierci. Kawał rasowego, porządnego kina. Polecamy.
„Jestem mordercą”, reż. Maciej Pieprzyca, wys. Mirosław Haniszewski, Arkadiusz Jakubik, Agata Kulesza, Piotr Adamczyk, premiera: 4 listopada 2016

W ten sposób chcemy:
a) dać Polakom możliwość nieodp ł atnego sprawdzenia swoich
kompetencji językowych;
b) przedstawić opinii publicznej uśrednione przybliżone wyniki
dla poszczególnych miast Polski oraz dla całego kraju;
c) uczulić Polaków na konieczność zaznajomienia się z Europejskim
Systemem Opisu Kształ cenia Językowego Rady Europy (CEFR),
który stworzony został w celu ustalenia jednolitych kryteriów
oceny znajomości języka i umiejętności językowych Europejczyków,
uczących się danego języka;
d) promować ustawiczną naukę języka angielskiego.
Polacy napiszą test wielokrotnego wyboru. Uczestnicy napiszą test, który
określi ich poziom na skali CEFR. Dzieci w wieku szkoły podstawowej
napiszą test sprawdzający ich obecne podstawowe umiejętności językowe.
Wielki Test Języka Angielskiego jest wydarzeniem o charakterze ogólnopolskim.
W Koszalinie organizacji testu podjęła się Szkoła Języków Obcych
SCHOOL OF MODERN LANGUAGES www.sml.edu.pl z Galerii Emka.
20 listopada 2016 od godz. 11:00 koszalinianie napiszą Wielki Test Języka
Angielskiego w Galerii Emka w sali Domu Tańca www.domtanca.com.pl
Nasza impreza została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Koszalina.

Wszyscy mieszkańcy naszego miasta będą mogli bezpłatnie sprawdzić
swoje kompetencje języka angielskiego, lecz wcześniej muszą zarejestrować się na test na specjalnej stronie internetowej, za pośrednictwem której
po teście otrzymają indywidualne wyniki: www.koszalin.znaangielski.pl
Wielki Test Języka Angielskiego będzie dużym wydarzeniem edukacyjnym,
w którym wezmą udział koszalinianie w różnym wieku. Do wzięcia udziału
w teście zapraszamy także znanych i lubianych mieszkańców naszego
miasta. Wydarzenie to organizowane jest w Koszalinie już po raz czwarty.

Wielki Test
Języka Angielskiego
20 listopada 2016, godz. 11:00
Galeria Emka (II piętro, sala Domu Tańca)
ul. Jana Pawła II 20, 75-452 Koszalin
Sprawdź z nami swój angielski, przyjdź z rodziną i baw się!
Test opracowany przez specjalistów z Harvard University, dostępny zupełnie za darmo.
Zarejestruj się bezpłatnie na:

www.koszalin.znaangielski.pl

Liczymy na Ciebie.

Organizator ogólnopolski:

REKLAMA

„Zjednoczone stany miłości”
Historie są cztery. Każda o rozpaczliwym pragnieniu miłości, jej
nieosiągalnym obiekcie i niespełnieniu zmieniającym życie w piekło obsesji. Agata, z zawodu żona i matka, jest zakochana w księdzu. Renata, kobieta w dojrzałym wieku – w młodziutkiej sąsiadce,
Marzenie, instruktorce tańca i aspirującej fotomodelce. Siostra
Marzeny, Renata, dyrektorka szkoły, kocha ojca swojej uczennicy,
niezainteresowanego kontynuowaniem romansu po śmierci żony.
Wszystkie mieszkają w tej samej klatce wielkiego bloku, na której
czasem się spotykają. Widują się też w kościele lub wypożyczalni
video prowadzonej przez Agatę.
Każda stara się nadać swojemu wypłowiałemu niczym kadry
filmu życiu choćby plamę koloru. Wszystkie są skrajnie nieszczęśliwe, pragną zmiany, która nie nadejdzie, kochają za mocno, bez
sensu i przyszłości. Kochają – co istotne – w latach 90., a więc czasach obyczajowo mniej przychylnych mało oczywistym związkom.
Ich dramaty rozgrywają się więc za zamkniętymi drzwiami ciasnych mieszkań w domach z betonu, opłakiwane po cichu w toalecie, albo wyrażane niemym wewnętrznym krzykiem.
Bardzo łatwo z powyższej historii ulepić łzawy melodramat.
Dużo trudniej – kino niebanalne, jeszcze trudniej – o kobietach. Tomasz Wasilewski to potrafi, potrafi też opowiadać o miłości, czego
dowodem są także jego poprzednie filmy „W sypialni” i „Płynące
wieżowce”. A jako że mamy do czynienia z filmem o uczuciach
i pożądaniu, sporo w nim nagości portretowanej w rzadki w polskim kinie, naturalistyczny sposób. Reżyser kobiecych ciał ani nie
obrzydza, ani nie upiększa, raczej pokazuje 1:1. Są młode, dojrzałe i bardzo dojrzałe, niedoskonałe, a przez to prawdziwe. Jak
cały film. Smutny, poruszający, zrozumiały pod każdą szerokością
geograficzną.
W naszym subiektywnym rankingu – wraz z „Ostatnią rodziną”
i „Wołyniem” – w trójce najlepszych filmów festiwalu. Nagrodzony
Srebrnym Niedźwiedziem i nominowany do Złotego Niedźwiedzia na Berlinale 2016. W Gdyni zgarnął nagrodę za reżyserię,
drugoplanowe rolę kobiecą i męską, kostiumy i montaż.
„Zjednoczone stany miłości”, reż. Tomasz Wasilewski,wys. Magdalena Cielecka, Julia Kijowska, Dorota Kolak, Marta Nieradkiewicz, Łukasz Simlat, Andrzej Chyra, premiera: lipiec 2016.

Jednego dnia, 20 listopada 2016 roku, cała Polska napisze Wielki Test
Języka Angielskiego (bliższe informacje: www.polskaznaangielski.pl).

Organizator:

Patroni merytoryczni:

Honorowy patronat:

Patronat medialny:
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ŚPIEWANY SEN
O KOSZALINIE
Autor: Anna Makochonik / Foto: Izabela Rogowska

Jeszcze nie umilkły echa 7. Koszalińskich Konfrontacji Młodych „m-teatr”, a w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym
wybrzmiały dźwięki najnowszej premiery – „Domu wschodzącego słońca” w reżyserii Romana Kołakowskiego
(24 września br.). Dźwięki, bo to musical lub jak kto woli spektakl muzyczny. Piosenki w spektaklach „m-teatru”
akurat było sporo, ale odbiorczo – to mimo wszystko przeskok dość karkołomny, bo ze świata teatru
nowoczesnej formy i twórczych poszukiwań wskakujemy do teatru gatunkowego bliskiego raczej latom
dziewięćdziesiątym.

B

ez didaskaliów: „Dom wschodzącego słońca” nie jest spektaklem udanym. „Kładzie”
go przede wszystkim – piszę to z autentycznym smutkiem – niestrawne aktorstwo. Nie
będzie wyróżnień. Zarzut dotyczy wszystkich.
Starsi grają, jakby nie musieli się już starać,
bo po prostu zaszczycają widownię sobą
– od niechcenia, niechlujnie, bez energii i pomysłu. Musical nie
wymaga może wypluwania trzewi, jednak samo wyjście na scenę
nie wystarczy. To samo dotyczy aktorów młodszych, i tych, którzy

w zespole BTD są od dawna debiutantów. Najmłodsza trójka (Żaneta Kurcewiczówna, Anna Podgórzak i Paweł Wolsztyński) wydaje się bardziej zaaferowana swoją sceniczną obecnością niż skupiona na budowaniu roli. W zasadzie nikt w tym spektaklu nie gra,
ale coś odgrywa, grubą kreską, kliszą, stereotypem, akademią
szkolną, co zresztą podkreślają równie niewyszukane stroje. Jak
wokalistka rockowa to w natapirowanych włosach, disco-wodzirej – wężowa marynarka, bezdomny – wełniana czapa i skórzana
kurtka jak zbroja. Kuleje ruch sceniczny, choreografia i śpiew, co
w przypadku musicalu jest katastrofą.
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Problem drugi, niemniej poważny, to trudność w zdefiniowaniu odbiorcy „Domu wschodzącego słońca”. Poziom przekazu
bardziej wskazywałby na młodzież, obawiam się jednak, że „nie
kupi” ona warstwy muzycznej ani wizerunku rówieśników. Walory
poznawcze dla nieco starszych koszalinian są niewielkie – historię miasta znają dobrze, w większości lepiej, a jeśli nawet pobieżnie, to nie dowiedzą się z fabuły niczego odkrywczego. Reżyser,
wrocławianin, w wywiadach podkreśla, że dostrzegł wspólny
mianownik w historii jego rodzimego i naszego miasta – fakt,
iż oba po wojnie ich przestrzeń zasiedliła ludność napływowa.
Szkoda jednak, że w biografię Koszalina nie zagłębił się mocniej
lub nie dał temu wyrazu w tekście. Mimo wyczuwalnej sympatii
i zainteresowania naszą historią, czego wyrazem jest już stworzenie dedykowanego BTD tekstu, powstał obraz powierzchowny,
który da się sformatować do dowolnie wybranego miejsca w Polsce. Konstatacja, że i u nas istniały ubeckie katownie to otwieranie wyważonych drzwi, dużo ciekawsze byłoby skupienie choćby
na skomplikowanej tożsamości niegdyś niemieckiego Koszalina.
Niuansów brak.
Brak również spójności. Spektakl dzieli się na dwie części.
W pierwszej poznajemy grupę młodych muzyków wynajmujących
w jednym z koszalińskich budynków salę prób, zainteresowanych
uprawianiem sztuki ambitnej, ale zmuszonych do konformistycznego odgrywania piosenek disco-polo. W absurdalny sposób
ujawniają się ich rodzice z przeszłością i bezdomny po przejściach.
Jest raczej rozrywkowo i raczej nie wiadomo o czym. Po przerwie
siadamy co prawda na tych samych miejscach, ale ni stąd, ni zowąd lądujemy w kompletnie innym spektaklu. Na tle filmowych
obrazów brutalnych przesłuchań, Bezdomny (Leszek Czerwiński)
– jak się okazuje świadek tychże – wygłasza mocny, choć nadmiernie ekstatyczny monolog. Po tym mrocznym wystąpieniu następuje kaskada scen „rozliczeniowych” niepołączonych specjalnie
żadną nitką ze scenami rozrywkowymi. Młodzi ludzie dowiadują
się co nieco o niechlubnej czasami przeszłości swoich rodziców,
jest i komunizm, i Wołyń, rachunki krzywd i złe wybory. Aż do osobliwego finału.
Trzeba przyznać, że część druga jest bardziej dopracowana
wizualnie, wyrazistsza, ma kilka dobrych momentów, w dziewięćdziesięciu procentach muzyczna, choć o wartości artystycznej tej
warstwy też można by dyskutować. Naprawdę dobrze śpiewa
tylko Żaneta Kurcewiczówna, choć piosenkę w jej wykonaniu,
najlepszą w spektaklu, wieńczy dla równowagi najgorsza scena:
na parę zakochanych w snopie światła spada deszcz płatków róż.
Naprawdę.
W przypadku „Domu wschodzącego słońca” mamy do czynienia z dość częstą sytuacją, kiedy niezły zamysł pokonała realizacja.
Czytamy, że to rzecz o kompromisach artystycznych i życiowych.
O tym, że warto być wiernym sobie, szlachetnym ideałom i moralnym bez względu na czasy. O tym, że aby rozumieć teraźniejszość
warto znać przeszłość, że nowoczesność nie istnieje bez tradycji,
i że znajomość historii miejsca, z którego się pochodzi to w zasadzie obowiązek. Można to jednak podać w formie bardziej konsekwentnej, mniej łopatologicznie i topornie.
By pozostać uczciwą, przyznam, że podobnie jak farsy nie lubię musicalu. Nie przekonam się do tych gatunków chyba nigdy,
nie przekonują mnie do nich na pewno realizacje Bałtyckiego
Teatru Dramatycznego, niniejszy spektakl również. Zaznaczam
tę swoją nieobiektywną niechęć i uchylam od polecania czy też
odradzania „Domu wschodzącego słońca”, znam bowiem przypadki sukcesów frekwencyjnych tytułów, które obejrzałabym
ponownie wyłącznie za opłatą, a mają one swoich wyznawców,
i w tym również my, widzowie możemy się pięknie i niekolizyjnie
różnić.
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STRASZNIE GŁOŚNO,
NIESAMOWICIE BLISKO
Autor: Anna Makochonik

Tegoroczne Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr” (14-18 września br.) nie miały wyraźnego faworyta.
Poziom można uznać za wyrównany mimo różnego rozmachu inscenizacyjnego czy skomplikowania
dramaturgicznego. Nowe ulubione motywy: piosenka/muzyka, bezpośredniość wypowiedzi łamana
przez wulgarność i krzyk. Tematy: przemoc, rozpad mikro- i makroświata, wartości, rodziny, człowieczeństwa,
świata, teatru. Niewesoło, choć elementy komediowe można było odnaleźć niemal w każdej propozycji.
W sumie to teatr ekshibicjonistyczny, wystawiający na próbę percepcję i cierpliwość widzów, nierzadko
wchodzący bez skrupułów w jego przestrzeń osobistą. Czy coś tego wynika?

W

konkursie rywalizowało sześć spektakli: „Bezwietrzne lato” (BTD w Koszalinie), „Cynkowi chłopcy” (Teatr
Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu), „Drugi
spektakl” (Teatr Polski w Poznaniu),
„Versus” (Teatr Nowy w Poznaniu),
„Trollgaan. Ulica Trolli” (Teatr Współczesny w Szczecinie), „Bang
Bang” (Teatr Stefana Jaracza w Łodzi). Poza konkursem pokazane
zostały spektakle towarzyszące: „Błazen Pana Boga” Stowarzyszenia Teatralnego Badów i „Kamienie w kieszeniach” Teatru Montownia z Warszawy. W programie znalazły się też m-teatranki dla
najmłodszych i warsztaty dla nauczycieli.
Pominę w tekście „Bezwietrzne lato” (recenzowane już na łamach „Prestiżu”) oraz spektakl „Trollangatan. Ulica Trolli”, którego
nie udało mi się zobaczyć. Oba zresztą były w zasadzie nieobecne w kuluarowych dyskusjach. Pozostała czwórka budziła emocje
różne, często skrajne. Dwa – „Versus” i „Bang Bang” – miały ograniczenie wiekowe.
Zacznę od własnego faworyta. „Drugi spektakl” w reżyserii Anny
Karasińskiej (Teatr Polski w Poznaniu), absolwentki „filmówki”, autorki krótkich filmów i dokumentów, a także głośnego spektaklu

„Ewelina płacze” jest grą, matrioszką, z której wypadają kolejne,
coraz głębsze dna. Pierwsza połowa jest w niewymuszony sposób zabawna, dalsza część – przy zachowaniu dużej dawki czarnego humoru – zaczyna zadawać już poważne pytania: o teatralną
wspólnotę, dialog między nadawcą i odbiorcą i sens tej komunikacji. Aktorzy staną się w końcu widownią, a widownia teatrem.
Wszystko w skromniutkiej oprawie pozbawionej dekoracji, oparte
na finezyjnej grze dużego zespołu aktorskiego. Ten niepozorny,
minimalistyczny spektakl chyba najlepiej wpisał się w hasło przewodnie „m-teatru” - „Reżyser w rzeczywistości” – nota bene gdzieś
zgubionym i nieporuszonym w sposób wyraźny. Słusznie i błyskotliwie pyta o teatr, jego znaczenie, oddziaływanie i sens. Przede
wszystkim zaś ma oryginalny pomysł. Jest być może znakiem, że
młodzi twórcy czują, iż zaczynają zjadać własny ogon i przyszedł
czas na poważną autorefleksję.
Z tego samego miasta (Poznań), ale już z kompletnie innego
bieguna – „Versus” na podstawie tekstu skandalisty Rogdriga Garcii w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego. Rzecz o rozpadzie rodziny.
Absolutnym, totalnym, nie do sklejenia. Bez znieczulenia dla widza, który raz po raz testowany jest na wytrzymałość. Rodzina jest
trzyosobowa: wyniosła Matka (świetna Aleksandra Choroszy; nagroda publiczności za rolę żeńską), zdziecinniały Syn plus Ojciec
inwalida przyczepiony do aparatu tlenowego. Każde zanurzone
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w świecie swoich zaburzeń, spotyka się tylko po to, by się wzajemnie upokorzyć. Ojciec gwałci syna w rytm ogłuszającego techno,
Matka opowiada o wieloletnim maltretowaniu i zdradzaniu przez
męża, a Syn podlewa kwiatki, gada do siebie bądź uczy tatę sztuki
origami. Wspólny język są w stanie znaleźć jedynie w czasie seansu telewizyjnych obrazów przemocy i brutalności, deliberując
przy tym o fiksacjach analnych. Tak oto Jędrzej Piaskowski zaprasza nas do podglądania patologii i maltretuje. Kiedy już mamy
dość tych obrazów, dźwięków i dialogów nagle Matka wychodzi
z roli, wygłasza „improwizowany” monolog o sztuce aktorskiej,
trudzie wspomnianych zadań scenicznych i granicach w teatrze,
tyle że mówi raczej do siebie. Widza w tym spektaklu nikt o nic
nie pyta ani niczego od niego nie chce. Siedź i patrz, a jak ci się
nie podoba – możesz wyjść. Rodzina to piekło, piekło to my, świat
prawdziwych więzi umiera, teatr tego nie dźwiga. Kurtyna.
„Bang Bang” w reżyserii Dominiki Knapik to sceniczna uwspółcześniona i sfeminizowana wersja „Thelmy i Louise” Ridleya Scotta, jeśli tę kultową opowieść o sile kobiet można jeszcze bardziej
sfeminizować. Musical – a jakże – ale też brawurowa teatralna
jazda bez trzymanki będąca manifestem o i przeciw przemocy
wobec kobiet. Trochę śmieszna, trochę straszna, słodko-gorzka. Wizualnie przypominająca kreskówkę i dekoracją, i strojami,
i postaciami. Opowiedzieć tego spektaklu – nawet krótko – nie
sposób. Momentami rozśmiesza do łez, czasem ten śmiech rozładowuje w istocie ostre i przykre sceny. Bywa też pretensjonalny,
łopatologiczny, ale i szczery. Sympatię budzą przede wszystkim
odtwórczynie tytułowych ról: Izabela Noszczyk (Thelma), Milena
Lisieckaj (Louisa), ale też świetny Krzysztof Wach (Derryl/Harlan/
Tirowiec). Im należą się duże brawa.
W końcu: „Cynkowi chłopcy” w reżyserii Jakuba Skrzywanka.
Raczej luźne nawiązanie do reportażu Swietłany Aleksijewicz niż
jego adaptacja. W każdym razie realizacja dość ryzykowna, bo
wtłaczająca dramatyczną opowieść o wojnie w jaskrawe barwy,
cekiny i – oczywiście – piosenkę. U widzów-czytelników „Cynkowych chłopców” to kolorowe opakowanie może być dysonansem, nawet jeśli uznać, że tekst posłużył jedynie jako punkt wyjścia
do zdyskredytowania narastających aktualnie sympatii militarno
-nacjonalistycznych. Rozumiemy cudzysłów, ironia jest czytelna.
Kiedy fascynacje wojenne ubierzemy w kicz, ustroimy scenę jak
dyskotekę, a aktorom każemy śpiewać klasyki piosenki żołnierskiej – czuć grozę, płynącą z faktu, że w świecie popkultury można
zbanalizować wszystko, nawet traumę, ale też z niezrozumienia,
że wojna to realna i brutalna śmierć. W cynkowych trumnach
z Afganistanu wracali jednak prawdziwi ludzie, synowie zrozpaczonych matek, o czym Aleksijewicz pisała surowo i bez marginesów. Spektakl nie wyważa tych proporcji, raczej szarżuje aż do

sceny finałowej – jedynej, która naprawdę zapada w pamięć. Stąd
– we mnie – budzi wrażenia ambiwalentne. Ciszej nad tą trumną –
chciałoby się powiedzieć.
Spektakl zgarnął nie tylko nagrodę główną (równorzędnie
z „Drugim spektaklem”), ale też nagrodę publiczności i specjalną.
Nic dziwnego, to przedstawienie typowo „m-teatrowe” – młode
duchem, butne i współcześnie zrealizowane. Łączące wszystkie
wspomniane wyżej cechy. Niestety, cierpi też na efekciarstwo
i chaos, wady dość w tzw. młodym teatrze powszechne, także
w spektaklach pokazanych w Koszalinie. Wciąż bowiem reżyserzy – ludzie po trzydziestce – bardziej skupiają się na tym, jak,
a nie co opowiadają . Jasno pokazują – mamy w nosie savoir-vivre i „wersal”: mówimy językiem bez upiększeń, wulgarnym, bez
cenzury. Nasz krzyk ma przypominać dźwięk wiertarki przebijającej się przez metal (szkoda, że nie idzie to w parze z dykcją aktorów, bełkoczących pod nosem i niesłyszalnych czasem w trzecim
rzędzie). Niektórych widzów dwa ostatnie elementy wypłoszyły
z kilku spektakli, ale twórcy podobno to lubią, bo mają dowód,
że poruszyli emocje, mówią rzeczy niewygodne i są bezkompromisowi. Może im przy tym umykać fakt, że ważne rzeczy można
powiedzieć cicho, zamiast krzyczeć bzdury. We foyer BTD, gdzie
miały miejsce m-gadu gadu-teatr z tej odwagi często pozostaje
niewiele.
JURY:
Weronika Szczawińska, reżyserka, laureatka drugiej nagrody
1 KKM „m-teatr”; Jacek Sieradzki, krytyk teatralny oraz Robert Talarczyk, reżyser, aktor, dyrektor Teatru Śląskiego w Katowicach.
Dyrektor artystyczny - Piotr Ratajczak.
WERDYKT:
Nagroda główna:
równorzędnie „Drugi spektakl” z Teatru Polskiego w Poznaniu
oraz Jakub Skrzywanek za reżyserię spektaklu „Cynkowi chłopcy”
z Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
Nagrody publiczności dla najlepszej aktorki, aktora, spektaklu:
Antonina Choroszy – odtwórczyni roli Matki w spektaklu „Versus”
w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego z Teatru Nowego w Poznaniu
Michał Kosela – odtwórca roli Oficera w spektaklu „Cynkowi
chłopcy” w reżyserii Jakuba Skrzywanka z Teatru Dramatycznego
im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
„Cynkowi chłopcy” w reżyserii Jakuba Skrzywanka z Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
Nagroda pozaregulaminowa ufundowana przez Piotra Nowaka,
dyrektora Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego FALA1 w Łazach: „Cynkowi chłopcy”
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DESTINATION MIELNO
ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Agnieszka Orsa

Firma powołana do życia przez Aleksandrę Kobyłecką i Reidara Møistada stoi przed szansą skonsolidowania
branży turystycznej w Mielnie i Koszalinie. Jej oferta skierowana jest głównie do Skandynawów: ma ich
zachęcać do odwiedzania Mielna i skorzystania z pakietu atrakcji, na który składają się propozycje rozmaitych
podmiotów działających w regionie.

A

ngielskie słowo „destination” oznacza cel,
miejsce przeznaczenia. W spolszczonej wersji „destynacja” na trwałe weszła do słownika
branży turystycznej i jest używana na oznaczenie miejsc - celów podróży. Stąd nazwa
spółki Destination Mielno jest jednoznaczna.
„Zbudować destynację” w branżowym żargonie znaczy tyle, co spowodować, by ludzie chcieli jakieś miejsce
odwiedzać i powracać do niego.
Mówi Aleksandra Kobyłecka: - Chcemy Mielno promować
w Skandynawii, pokazując piękno natury oraz możliwości aktywnego wypoczynku w warunkach, do jakich tamtejsi turyści są przyzwyczajeni i jakich oczekują. Nasza inicjatywa odniesie sukces, jeśli zaangażuje się w nią jak najwięcej firm i osób, które związane są
bezpośrednio i pośrednio z turystyką. Niedawno zaprosiliśmy na

prezentację naszych zamierzeń mieleńskich i koszalińskich restauratorów, właścicieli wybranych hoteli i pensjonatów. Zaczynamy
w ten sposób budowanie sieci współpracy, do której zapraszamy
kolejne podmioty.
Reidar Møistad dodaje: - Turystyka jest na całym świecie
eksplodującym biznesem. Rozwija się bardzo intensywnie, bo
dzięki coraz łatwiejszej komunikacji szybko i wygodnie da się
dotrzeć w dowolny punkt kuli ziemskiej. Jednocześnie staje
się to coraz tańsze. To jest szansa także dla Polski, która jest
dużym, pięknym krajem, mającym dużo do zaoferowania przyjezdnym.
ODKRYWAĆ POLSKĘ
Jak mówi Reidar Møistad, przeciętni Norwegowie i Szwedzi
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niewiele wiedzą o Polsce, kojarzy im się ona najczęściej z ludźmi
poszukującymi pracy na budowach.
On sam przyjechał do Polski w 2013 roku, bo został wtedy trenerem piłkarek ręcznych koszalińskiego klubu AZS Energa. Tak
poznał Aleksandrę Kobyłecką, czołową zawodniczkę drużyny –
obecnie żonę i wspólniczkę w interesach.
- Mielno się zmienia – przekonuje Reidar Møistad. – Ja to mogę
powiedzieć na podstawie trzech lat własnego doświadczenia. Jestem przekonany, że w najbliższych latach będzie się przeobrażać
jeszcze szybciej. Nawiązujemy współpracę ze skandynawskimi
biurami podróży, by wprowadzić wyjazdy nad polski Bałtyk na listę proponowanych kierunków. Taki proces wymaga oczywiście
czasu i cierpliwości. Sądzę jednak, że osób wybierających się do
nas, do Mielna, będzie przybywać. Trzeba im tylko pokazać, na co
mogą liczyć na miejscu. My podzieliliśmy naszą ofertę na cztery
obszary: luksus, biznes, zdrowie i sport i wokół nich budujemy zarówno konkretne propozycje, jak i krąg współpracujących osób
i firm.
DESTINATION LUXURY
- Norwegowie, których gościmy a którzy wcześniej nie byli
w Polsce, są zazwyczaj zaskoczeni tym, co widzą. Stereotypowe wyobrażenie a rzeczywistość to dwa różne światy. Miło są zaskoczeni
również samym Mielnem. Jeśli decydują się na pobyt w apartamentowcu Dune, znajdują w nim standard, jaki znają z najbardziej
renomowanych kurortów Europy – mówi Reidar Møistad. – Kiedy
dobiegnie końca budowa Dune B i Dune C, a stanie się to już
w przyszłym roku i powstanie w ten sposób kompleks Dune Resort, propozycje luksusowych pobytów będziemy mogli wzbogacić o kolejne atrakcje.
Aleksandra Kobyłecka dodaje: - Współpracujemy z operatorem apartamentów Dune, czyli koszalińską firmą City Apartments. Tak jak z Firmus Group, inwestorem Dune Resort. Nie
jesteśmy jednak częścią Firmusa, lecz jego partnerami. Zaczęliśmy od oferowania pobytów w Dune, bo spotkaliśmy się tam
z ogromną życzliwością, ale nie oznacza to, że nie jesteśmy
otwarci na inne hotele i pensjonaty. Wręcz przeciwnie. Liczymy,
że będzie przybywało tych, które we współdziałaniu z nami zobaczą swój interes.
DESTINATION BUSINESS
Segmentem, który w polskiej turystyce bardzo intensywnie się
rozwija i zdaniem ekspertów ma przed sobą doskonałe perspektywy, jest „przemysł spotkań”. Firma założona przez Aleksandrę
Kobyłecką i Reidara Møistada zamierza tę tendencję wykorzystać:
- Konferencje, szkolenia, kursy sprzedażowe, coaching – to wszystko potrzebuje coraz lepszych warunków – mówi pani Aleksandra.
- Organizatorzy takich wydarzeń szukają nowych miejsc, atrakcyjnych, oferujących coś więcej niż tylko wygodny hotel. Wyjazdy
służbowe, szkoleniowe, integracyjne, które mają ciekawą oprawę,
odbywają się w ciekawych miejscach, przynoszą lepsze skutki.
Tworzymy więc taką ofertę.
DESTINATION HEALTH
Usługi związane z pielęgnacją zdrowia i urody to kolejny obszar, w jakim swoją aktywność lokuje Destination Mielno. Nasz
region ma sporo do zaproponowania – poziom profesjonalizmu
naszych fizjoterapeutów, kosmetologów, stomatologów w niczym
nie ustępuje ich odpowiednikom na Zachodzie. Podobnie jak wyposażenie techniczne, w które prywatne kliniki i gabinety dużo
inwestują. Z drugiej strony ich usługi, chociaż obiektywnie rzecz

biorąc nietanie, dla Skandynawów mogą być bardzo atrakcyjne
ze względu na dużo niższe niż w Norwegii, Danii albo Szwecji
ceny. Różnice są w niektórych przypadkach nawet kilkukrotne.
Korzysta na tym na przykład Szczecin, bo wielu Niemców
i Skandynawów przyjeżdża do niego właśnie po to, by skorzystać
ze znacznie tańszych w Polsce zabiegów kosmetologicznych, medycyny estetycznej, implantologii. Może na tym zarabiać Szczecin,
dlaczego nie miałoby tego robić Mielno czy Koszalin?
Aleksandra Kobyłecka komentuje: - Zaczynamy organizować
pobyty sanatoryjne dla gości ze Skandynawii. Ustalamy właśnie
szczegóły. Warunki i poziom usług rehabilitacyjnych, jakie oferuje
na przykład mieleński Unitral, to najwyższa półka. Jesteśmy więc
przekonani, że znajdą się na nie chętni w Norwegii, Danii i Szwecji. Tak jak na usługi kosmetologiczne na bazie klinik i gabinetów
działających w Koszalinie. Z nimi również ustalamy szczegóły
współpracy.
DESTINATION SPORT
Firma zorganizowała już jeden obóz sportowy dla drużyny piłkarek ręcznych z Norwegii. Kolejne dwa obozy odbędą się w listopadzie br. Goście zatrzymają się w jednym z hoteli w Koszalinie;
tutaj również w wynajętej hali sportowej odbywać będą zajęcia
treningowe.
Na lato 2017 roku zaplanowana została Szkoła Piłki Ręcznej: To już duże przedsięwzięcie. Bazą hotelową będą akademiki Politechniki Koszalińskiej, wyremontowane i reprezentujące już wysoki poziom, jeśli chodzi o komfort pobytu – mówi pani Aleksandra.
Organizowanie obozów treningowych i innych wydarzeń sportowych, zwłaszcza związanych z piłką ręczną, będzie dla Destination Mielno o tyle łatwiejsze, że oboje wspólnicy mają w tym
środowisku dobre rozeznanie, a Reidar Møistad to trener znany
i popularny nie tylko w rodzimej Norwegii, ale również w Europie.
KORZYŚĆ DLA WSZYSTKICH
- To co robimy, to tworzenie swoistej grupy biznesowej. Taka
praca wymaga nowoczesnego myślenia i przyjęcia punktu widzenia opartego na założeniu, że tylko wspólnymi siłami możemy
zbudować silną markę Mielna – mówi Aleksandra Kobyłecka. – Na
wspomnianym spotkaniu z naszymi pierwszymi partnerami przekonująco mówił o tym Stein Christian Knutsen, prezes Firmus Group. Trudno się z nim nie zgodzić, że kiedy do Mielna przyjeżdżają
zamożni turyści, zarabia nie tylko ten, u kogo oni się zatrzymują.
Oni wydają pieniądze również w innych miejscach, bo poszukują rozmaitych atrakcji, robią zakupy, chcą doświadczyć lokalnej
kuchni.
Reidar Møistad uzupełnia: - Ale jednocześnie oni chcą mieć
wybór. Dlatego tak ważne jest, żeby mieli w czym wybierać. Nam
zależy na tym, by przedstawiać turystom ze Skandynawii szeroką
paletę możliwości. Czekamy więc na wszystkich, którzy chcą się
włączyć, oczywiście na biznesowych zasadach, w to, co robimy.
Aleksandra Kobyłecka puentuje: - Konsolidacja środowiska jest
bardzo ważna, bo okazuje się, że czasami nawet my, mieszkając
tutaj, nie wiemy, jakie świetne rzeczy dzieją się obok nas i czym
możemy się pochwalić. Doskonałym przykładem takiej sytuacji
jest fakt, że połowa uczestników naszej pierwszej prezentacji nie
wiedziała, że w odległości zaledwie 30 kilometrów od Koszalina
działa profesjonalny ośrodek golfowy. Mam na myśli Alte Farm
w Rusowie w gminie Ustronie Morskie. Warto więc warto się poznawać i wzajemnie wspierać. Korzyści odniosą wszyscy.
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PEWNE NIEPEWNE PODATKI
O najnowszych już pewnych i spodziewanych kolejnych zmianach w systemie podatkowym rozmawiamy
z panem Marcinem Bazylczukiem, radcą prawnym i doradcą podatkowym z Kancelarii „Bazylczuk, Ziarko,
Kostiw Legal & Tax” w Warszawie. Kancelaria 16 grudnia br. organizuje w Koszalinie bezpłatne szkolenie
prowadzone przez jej specjalistów.

O

d kiedy Benjamin Franklin powiedział, że
na świecie pewne są tylko śmierć i podatki
minęło już kilka wieków i co do tej drugiej
kwestii nie ma już takiej pewności. Coraz
częściej słyszy się o legalnych optymalizacjach podatkowych, które pozwalają obniżyć obciążenia podatkowe do minimum.
Z drugiej strony polscy podatnicy mają coraz mniej „pewności”
w zakresie obecnego i przyszłego sposobu opodatkowania.
- Wysokość podatków lub ryzyko podatkowe może mieć istotne znaczenie dla opłacalności biznesu. Rzeczą naturalną jest to,
że podatnicy dążą do płacenia najniższych możliwych podatków,
stąd też warto planować zdarzenia gospodarcze
w taki sposób, aby obciążenia podatkowe były jak
najniższe. Optymalizacja podatkowa jest skuteczna,
jeśli zarazem nie pociąga za sobą istotnego ryzyka
podatkowego. Podatnicy muszą więc uważać, aby
planowane działania biznesowe nie zostały uznane
przez organy podatkowe za sprzeczne, w danych
okolicznościach, z przedmiotem i celem przepisów
ustawy podatkowej. Można więc mieć uzasadnioną
wątpliwość jakie działania są legalną optymalizacją
podatkową, a jakie mogą być zakwestionowane
przez organy.
- Obowiązująca od lipca br. klauzula przeciwko
unikaniu opodatkowania ma na celu eliminację
sztucznych działań, które ukierunkowane są na
obniżenie opodatkowania. W jakich sytuacjach organy w toku postępowania mogą nie uwzględnić
osiągniętych przez podatnika korzyści podatkowych?
- Jeżeli działał on w sposób sztuczny, a osiągnięta
korzyść podatkowa przekraczała 100.000 zł. Organy analizując czy działania podatnika nie są sztuczne, mogą między innymi zweryfikować czy podatnik w sposób
nieuzasadniony nie podzielił operacji, nie angażował podmiotów
pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego i gospodarczego lub czy nie stosował elementów wzajemnie znoszących lub kompensujących prowadzących do uzyskania stanu
identycznego lub zbliżonego do stanu istniejącego przed dokonaniem czynności. Podatnik, który nie chce narazić się na ryzyko
podatkowe przed dokonaniem czynności obniżających opodatkowanie, powinien przeanalizować czy przypadkiem jego działanie może nie być uznane za bezprawne unikanie opodatkowania.
Mechanizmem zabezpieczającym przed uznaniem planowanych
działań podatkowych za sztuczne jest również wystąpienie do Ministra Finansów o wydanie opinii zabezpieczającej. Jest to jednak
czasochłonne i kosztowne ponieważ opinia wydawana jest w terminie 6 miesięcy, a opłata za jej wydanie wynosi 20.000 zł.
- Wprowadzenie klauzuli unikania opodatkowania nie jest jedyną zmianą w systemie podatkowym. Zdaje się, że uszczelnianie systemu podatkowego spowoduje, iż na podatnika nakładane będą nowe obowiązki.
- Tak, to prawda. Od 1 lipca 2016 r. duzi przedsiębiorcy są zobowiązani do przekazywania danych podatkowych i księgowych

w określonym, wystandaryzowanym formacie Jednolitego Pliku
Kontrolnego (JPK). Małe i średnie podmioty będą zobowiązane
do przekazywania takich danych od 1 stycznia 2017 r., a mikro
przedsiębiorcy od 1 stycznia 2018 r. JPK jest rozwiązaniem informatycznym wprowadzonym w celu usprawnienia pracy organów
w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych, kontroli
podatkowych oraz czynności sprawdzających, w tym także tzw.
kontroli krzyżowych. Wprowadzenie JPK wiąże się z koniecznością aktualizacji systemów księgowych podatników o nową funkcjonalność, a w niektórych przypadkach również z modyfikacją zasad prowadzenia ksiąg oraz sposobu dokumentowania transakcji
handlowych.
- Co z VAT-em? Aktualnie prowadzone są również prace nad nowelizacją przepisów ustawy
o podatku od towarów i usług (VAT).
- Zmiany spowodują między innymi likwidację
możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych w niektórych sytuacjach oraz wprowadzenie obowiązków
składania deklaracji i informacji podsumowujących
za okresy miesięczne wyłącznie drogą elektroniczną. Nastąpi także rozszerzenie tzw. mechanizmu
odwróconego obciążenia między innymi na usługi
budowlane, czy zaostrzenie sankcji karnoskarbowych w związku z wystawianiem tzw. pustych faktur
lub posługiwania się nimi.
- Ciekawą zmianą jest również wprowadzenie
od 1 stycznia 2017 r. obniżonej 15-procentowej
stawki podatku CIT.
- Skorzystać z tej preferencji będą jednak mogli
mali podatnicy, czyli tacy, których przychody nie są
większe niż 1,2 ml euro oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w pierwszym roku
podatkowym. Prawdziwa rewolucja podatkowe
czeka jednak przedsiębiorców rozliczających się 19-procentowym podatkiem liniowym. Rząd pracuje nad konstrukcją jednolitego podatku, który ma zastąpić dzisiejszy podatek dochodowy
od osób fizycznych składki na ZUS i NFZ. W najbliższym czasie ma
być przedstawiony projekt tej ustawy.
- Tak wiele zmian w tak krótkim czasie to duże wyzwanie dla
przedsiębiorców.
- Polski system podatkowy jest nieustannie nowelizowany, podatnicy muszą śledzić zmiany i dostosowywać swój biznes do
zmieniających się realiów podatkowych. W innym przypadku ryzyko podatkowe może znacznie ograniczyć opłacalność biznesu
lub narazić na negatywne konsekwencje. Dlatego zapraszam serdecznie wszystkich przedsiębiorców do zgłoszenia swego udziału
w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się 16 grudnia br. w godzinach 9:00 – 14:00 w Koszalinie, w budynku Windhunter Academy przy ulicy Morskiej 18A.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu informujemy,
że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy
do kontaktu z kancelarią telefonicznie: (22) 251-89-87
lub drogą mailową: mziarko@bzklegal.pl.
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KWESTIONARIUSZ BIZNESOWY
Małgorzata Szubstarska, pielęgniarka nie tylko z zawodu, ale i z powołania. Zaraża swoich małych pacjentów
uśmiechem i optymizmem, sprawiając, że ze zwykłej pomocy medycznej jej wizyty zmieniają się w odwiedziny
przyjaciela rodziny. Pracuje w koszalińskim dziecięcym hospicjum domowym (oddział Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych).
Kiedy byłam dzieckiem, chciałem zostać...
… baletnicą; marzyłam o zwiewnych sukienkach, puentach i roli
Białego Łabędzia. Niestety szkoła baletowa była poza moim zasięgiem.
W szkole…
… śpiewałam w chórze „Bursztynki”. Do dzisiaj ze wzruszeniem
wspominam wspólne wyjazdy na konkursy chórów, gdzie mogliśmy poczuć się jak prawdziwe gwiazdy estrady.
Moja pierwsza praca...
… zbieranie truskawek. Razem z przyjaciółmi zarabialiśmy na
wakacyjne wypady do Czaplinka. Czułam się wtedy wyjątkowo
dorosła i samodzielna.
Pierwsze zarobione pieniądze...
… wydałam w „Modzie Polskiej” na skórzany portfel i sweter
z wełny szetlandzkiej. Nigdy wcześniej nie miałam takiej dumy
wypisanej na twarzy, jak w chwili gdy wychodziłam ze sklepu. To
był wtedy szczyt luksusu.
Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… trzeba lubić swoją pracę. Nasz zawód nie może być przykrym
obowiązkiem, lecz pasją. Wtedy każdy dzień spędzony w pracy
jest czystą przyjemnością.
Dobry szef...
… jest uśmiechnięty i zaraża pracowników optymizmem. Dodaje im pewności siebie i motywuje do dalszego rozwijania siebie.
U pracowników cenię...
… kreatywność. Nie zawsze mogę sama coś wymyślić, cieszę
się, gdy mogę podzielić się pomysłami z innymi.
Kogo bym nie zatrudniła...
… osoby, która zmuszałaby się do przyjścia do swojej pracy. Pesymistycznie nastawiona do pracy osoba psuje atmosferę i sprawia, że całemu zespołowi źle się pracuje.
Prywatnie jestem...
… mamą, przyjaciółką, nieco szaloną kobietą, która rozwija siebie i swoje pasje.
Dzień zaczynam...
… od kawy i oglądnięcia wiadomości. To jedyny czas, kiedy
mogę włączyć telewizor.

Moim marzeniem jest...
… zwiedzenie Machu Picchu. Moja córka obiecała mi, że kiedyś
mnie tam zabierze.
Kiedy nie pracuję…
… słucham ostrzejszej muzyki. Jeżdżę na koncerty Iron Maiden,
oglądam nagrania z Rock in Rio.
Moje hobby to…
… pokazy lotnicze. Czas spędzony na Air Show w Radomiu to
chwile, dzięki którym mogę oderwać się od rzeczywistości.

Rodzina...
… jest dla mnie najważniejsza. Jestem dla moich bliskich w stanie poświęcić wszystko.

Sport jest dla mnie...
… przykrym wspomnieniem ze szkoły. Jestem chyba jedyną
osobą na świecie, która miała korepetycje z wychowania fizycznego.

Zawsze znajdę czas...
… dla ludzi, którzy potrzebują pomocy. Moi pacjenci wiedzą, że
mogą do mnie dzwonić o każdej godzinie.

Dewiza, którą chcę przekazać innym…
… „kto hojnie sieje, ten hojnie zbiera”. Dobro, które dajemy innym, wraca do nas podwójnie.
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„GŁOSY DLA
HOSPICJUM 2”

P

o raz drugi w gościnnych murach klubu Trokadero przy ulicy
Moniuszki w Koszalinie odbyła się impreza karaoke, z której
dochód zasilił konto koszalińskiego hospicjum dziecięcego (oddział fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci
i Dorosłych). W starciu na głosy wystąpiły drużyny Urzędu Gminy
i Miasta Sianów, Przedsiębiorstwa Budowlanego KUNCER, kancelarii podatkowej Optimum Anny Łagodzicz-Pilarskiej, klubu Kiwanis, Kancelarii Lex-Partners, sklepu Loft37, piłkarki ręczne klubu
AZS Energa Koszalin oraz męski team z firmy Inter-Metal z Bonina.
W jury zasiedli: Lucyna Górska (nauczycielka śpiewu w Zespole
Szkół Muzycznych), Joanna Krężelewska (dziennikarka „Głosu Koszalińskiego”), Mateusz Prus (animator kultury, dziennikarz) i Andrzej Mielcarek (dziennikarz, wydawca „Prestiżu”).

KRONIKI 105
Foto: Marcin Betliński

RESTAURACJA
Z AMBICJAMI

W

miejscu dawnego Zielonego Młyna i późniejszej Złotej
Rybki od niedawna działa Restauracja Młyńska. Siedmioosobowy zespół pod wodzą mistrza kucharskiego
Przemysława Stańka zapowiada walkę o miano najlepszej restauracji w Koszalinie. Czy ma na to szansę? Zdaniem pierwszych klientów lokalu, szanse są duże.
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PRZYJACIELE
PANI HALINY

H

otel Imperiall w Sianożętach nieprzypadkowo został wybrany na miejsce uroczystości jubileuszowych kancelarii
podatkowej Debet pani Haliny Kozak. Prowadzi go syn
założycielki i właścicielki kancelarii – pan Marcin Kozak. Eleganckie
przyjęcie z okazji 25-lecia firmy było po prostu spotkaniem przyjaciół: współpracowników i klientów. Pani Halina – jak zawsze promiennie uśmiechnięta – zbierała serdeczne życzenia, gratulacje
i prezenty. Warto odnotować „urodzinowy” upominek od pracowników kancelarii; podarowali szefowej voucher na lot balonem!
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BLACK & WHITE,
HALLOWEEN, ANDRZEJKI

I

mprezy tematyczne to specjalność mieleńskiej restauracji Bała
Dama (hotel Marina Mielno). Jak widać na załączonych zdjęciach, goście „kupują” zaproponowane przez gospodarzy
pomysły i starają się wpisać w nie swoimi kreacjami. Tak więc po
wieczorze czarno-białym było pełne strachów Halloween, a kolejna okazja do dobrej zabawy to zbliżające się andrzejki (szczegóły:
602 141 312).
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ŚWIĘTO PIWA
W BLUE MARINE

W

idać, że propozycja hotelu Blue Marine (Unieście) trafiła
na podatny grunt. Drugi mieleński Oktoberfest (pierwszy odbył się przed rokiem) staje się lokalną tradycją.
Była świetna zabawa i możliwość posmakowania wielu gatunków
piwa. Poza tym przyjemności stołu, które zapewniła kuchnia Blue
Marine. Goście komplementowali zarówno smak jak i różnorodność zaproponowanych dań.

110 KRONIKI
Foto: Marcin Czernicki

URODA, DOBRA
KUCHNIA I WINO

U

czestniczki kolejnego spotkania z cyklu Dama na Obcasach
odbyły kilka „lekcji”. Była więc m.in. mowa o winie (pokaz
sommelierski), o modzie, relaksie i zwalczaniu stresu, ale
przede wszystkim o urodzie i dbałości o dobre samopoczucie.
Do tego jak zwykle był popis kulinarny mieleńskiej restauracji Biała Dama, która wraz z koszalińską Kliniką Medycyny Estetycznej
i Dermatologii dermaART jest współorganizatorką cyklu damskich
spotkań.
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BODEX STAŁ SIĘ
DEALEREM MARKI
SSANGYONG

O

d niedawna w Koszalinie działa salon sprzedaży i serwis
samochodów Ssangyong. Spośród koreańskich marek
motoryzacyjnych ta jest najmniej w Polsce rozpowszechniona, chociaż w ogóle najstarsza. Początkowo specjalizowała się
ona w produkcji na potrzeby wojska, a dopiero z czasem zaczęła
oferować pojazdy cywilne. W Koszalinie salon Ssangyong jest inwestycją firmy BODEX. Rozszerza ona w ten sposób zakres swej
działalności, której podstawą pozostają usługi transportowe. Założycielem i prezesem przedsiębiorstwa jest pan Bogdan Muzyka,
któremu w prowadzeniu biznesu pomaga obecnie syn Piotr. I jak
zauważyliśmy podczas uroczystego otwarcia salonu, szybko rośnie
trzecie pokolenie rodziny Muzyków.
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KOLOROWO
W BIUROWCU
MPS INTERNATIONAL

W

różny sposób firmy realizują ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Koszaliński MPS International
zaangażował się m.in. w promowanie sztuki. Hole biurowca przy ulicy Bohaterów Warszawy zamieniać się będę co rusz
w miejsce wystaw artystycznych. Ta swoista galeria zainaugurowała swoją działalność 30 września br. wernisażem prac Edyty Dzierż.
Malarka ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom z malarstwa w pracowni prof. Mariana Czapli; aneks
z malarstwa ściennego w pracowni prof. Edwarda Tarkowskiego;
w latach 2000 - 2002 specjalizacja z rzeźby w pracowni prof. Gustawa Zemły). Współtworzy Pracownię 23 na warszawskiej Pradze.
Zajmuje się malarstwem, technikami ściennymi (mozaika, sgraffito,
fresk), live painting, performance (malarstwo - dźwięk - światło).

W Y D A N I E

S P E C J A L N E

WWW.MAGAZYNPRESTIZ.COM.PL
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ELEMENTY

ZŁOŻONE W CAŁOŚĆ
ELEMENTS łazienka/ogrzewanie/energia
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ELEMENTY
ZŁOŻONE
W CAŁOŚĆ
Wyposażenie łazienek, płytki, instalacje grzewcze, odnawialne źródła energii, uzdatnianie wody w jednym
miejscu? Tak, jeżeli zdecydujemy się na wizytę w salonach ELEMENTS.
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N

ajwiększe w Koszalinie salony łazienek ELEMENTS przy ulicach Żytniej 9 i Franciszkańskiej 22 to miejsca wyjątkowe. Zgodnie
z filozofią firmy po wizycie w nich mamy
mieć gotowe rozwiązanie zarówno jeżeli
planujemy drobną modernizację łazienki,
jak i gruntowny remont domu. Pomocą inwestorom w salonach łazienek ELEMENTS służą nie tylko profesjonalni doradcy, ale też architekci oraz instalatorzy.
OD DORADZTWA PO WYKONANIE
Obsługa inwestorów w salonach łazienek ELEMENTS zawiera
się w czterech słowach: „doradztwo, planowanie, sprzedaż, wykonanie”. Dokładnie na taką kompleksową usługę możemy liczyć
w firmowych salonach tej sieci. Mimo, że salony ELEMENTS kojarzą się głównie z wyposażeniem łazienek to możemy w nich
otrzymać także specjalistyczne informacje dotyczące instalacji:
grzejników, kotłów, systemów solarnych, odkurzaczy centralnych,
rekuperacji, pomp ciepła, czy ogrzewania podłogowego. Ten
asortyment także znajdziemy w ofercie marki ELEMENTS. Wszystkie zamówione towary firma dowozi bezpłatnie do inwestorów.
- Podstawą obsługi klientów przez doradców naszych salonów
jest rozpoznanie potrzeb, z którymi do nas przychodzą i fachowe
doradztwo. Od tego zaczynamy. Na życzenie klienta kontaktujemy
go z architektem wnętrz, który pomoże zaprojektować łazienkę.
Jeżeli problem jest bardziej złożony, wymaga specjalistycznej wiedzy budowlanej lub instalatorskiej, gdyż dotyczy np. systemów solarnych to kierujemy klientów do sprawdzonych przez nas specjalistów z tych branż. Takiej usługi nie oferuje w Koszalinie nikt poza
nami – mówi Monika Nowak-Bawiec, szefowa salonów ELEMENTS
w Koszalinie. O jakości tych usług może zaświadczać tytuł „Salon
Roku 2016” w województwie zachodniopomorskim magazynu
„Łazienka” dla salonu przy ulicy Żytniej. To powtórzenie sukcesu
z 2014 roku, gdy koszaliński salon także otrzymał ten tytuł.

Bateria wannowa stojąca, Vigour White

W zależności od oczekiwań klientów specjaliści ELEMENTS
mogą zaprojektować łazienkę, w której dominować będą takie
cechy jak: funkcjonalność, zgodność z nowymi trendami, nowoczesność, komfort, ekologiczność. Do wyboru są produkty kilkudziesięciu firm. Wśród nich są tak uznane marki jak: czołowy
niemiecki producent armatury sanitarnej firma Grohe, Sanplast
– polski producent kabin, wanien i brodzików oraz ekskluzywna
marka Villeroy& Boch oferująca od 1748 roku piękną i nowoczesną ceramikę. W przypadku tej ostatniej marki możemy wyposażyć swoją łazienkę w oryginalne produkty sygnowane nazwiskami
znanych światowych projektantów.
SALONY PEŁNE NOWOŚCI
Koszalinianie coraz chętniej inwestują w ekskluzywne produkty
związane z wyposażeniem łazienek. Są też ciekawi nowinek rynkowych i odchodzą od tradycyjnych rozwiązań w łazienkach. Modne kilka lat temu deski wolnoopadające są dziś już standardem.
Mieszkańcy naszego miasta pytają o aktualne trendy. W naszych
łazienkach pojawiają się więc: rozwiązania natrysków z odpływami linowymi montowane na równi z posadzką, deszczownice zamiast typowych zestawów prysznicowych, wanny wolnostojące,
bezkołnierzowe miski WC (tzw. system rimless), podgrzewane deski myjące, czy baterie umywalkowe wychodzące wprost ze ścian.
Hitem ostatniego okresu są baterie z funkcją gazowania czy też
podgrzewania wody Blue i Red producenta Grohe. W przypadku
kolekcji Red możemy pozbyć się z kuchni czajnika, bo kawę czy
herbatę zalejemy wrzątkiem płynącym wprost z kranu.
- Coraz częściej nasi klienci mówią też o tym, że chcieliby mieć
łazienki nie tylko funkcjonalne, ale też takie, w których będą mogli
się zrelaksować na przykład po ciężkim dniu w pracy – mówi Łukasz Sienkiewicz, Dyrektor Zarządzający. – Takim osobom proponujemy wanny z hydromasażem oraz kabiny prysznicowe z funkcją parową, które działają jak domowa sauna. Tego typu kabiny
dodatkowo mogą być wyposażone w funkcję odtwarzania dźwię-

Bateria umywalkowa z kolekcji Vigour White
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Kolekcja White - zdjęcie wykonane w salonie Elements ul.Franciszkańska 22
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ku czy chromoterapii, dzięki czemu relaks można dodatkowo pogłębić – dodaje Łukasz Sienkiewicz
Nowości te znajdziemy w asortymencie marek własnych, które
należą do fi rmy ELEMENTS. To duże, kompleksowe serie produktów łazienkowych, które charakteryzuje unikany design opracowany specjalnie dla ELEMENTS, wysoka jakość, funkcjonalność,
komfort oraz długa gwarancja wynikająca z zastosowania długowiecznych materiałów. Co ważne, produktów składających się na
marki własne ELEMENTS nie znajdziemy w żadnym innym sklepie.
Obecnie salony sieci oferują cztery marki: Cosima, Derby, Clivia
oraz White. Ta ostatnia jest nowością, która już zdobyła duże uznanie wśród klientów i architektów

Kolekcja Vigour White - zdjęcie wykonane w salonie Elements ul.Żytna 9

- Marka White to najnowsze dzieło naszej fi rmy. Łączy w sobie
doświadczenie europejskich inżynierów z oryginalnymi wizjami
architektów i projektantów. Dzięki niej kompleksowo wyposażymy
całą łazienkę – mówi Monika Nowak-Bawiec.
W szerokiej palecie produktów marki White z całą pewnością
każdy znajdzie coś dla siebie. Design produktów tej marki odznacza się charakterystycznymi, łagodnymi krawędziami z zaokrąglonymi narożnikami i miękko „płynącymi” powierzchniami. Gama
produktów marki White składa się z: wanien i brodzików, ceramiki
,armatury i mebli. Niezwykle ważne są tu oferowane dodatki – wieszaki, półki, dozowniki mydła, kubki, mydelniczki itp. Zostały zaprojektowane tak, by w połączeniu z pozostałymi elementami serii
współtworzyć atrakcyjne i harmonijne wnętrze.
Od czerwca oferta salonów ELEMENTS wzbogaciła się też
o płytki marki własnej Enmon. Klienci mogą już zamawiać modne:
płytki glazurowane, gresy, płytki wewnętrzne i zewnętrzne, terakotę. Tu także mogą liczyć na profesjonalne doradztwo pracowników
salonów oraz zapewnienie przez fi rmę specjalistów, którzy te płytki fachowo ułożą.
ELEMENTS KOSZALIN
75-256 Koszalin, ul. Franciszkańska 22
tel. 94 311 59 64, e-mail: koszalin@elements-show.pl
Poniedziałek – Piątek 09.30 – 18.00
Sobota 09.30 –14.00
ELEMENTS KOSZALIN
75-818 Koszalin, ul. Żytnia 9
tel. 94 317 07 81/82, e-mail: koszalin@elements-show.pl
Poniedziałek – Piątek 8.30 – 17.00
Czekamy na Państwa. Zespół Elements Koszalin.

Czysta Przyjemność jesiennej kąpieli pod prysznicem...

Sanplast - ekspert w dziedzinie kąpieli.
infolinia: +48 52 31 88 600, www.sanplast.pl

GROHE SMARTCONTROL
DOSKONAŁE DOZNANIE 3D
DRÜCKEN, DREHEN, DUSCHEN
NACIŚNIJ, PRZEKRĘĆ, ODPRĘŻ SIĘ

Rainshower® SmartControl – Wybierz rodzaj strumienia, reguluj natężenie
przepływu, zachowaj ustawienia. Wszystko pod kontrolą. Innowacyjny system
sterowania pozwala bezpośrednio i intuicyjnie wybrać rodzaj strumienia, a także
ustawić natężenie przepływu. System zapamiętuje ustawienia, dzięki czemu
możesz wyłączyć prysznic, a przy kolejnym uruchomieniu ustawienia zostaną
zachowane. Inteligentna technologia dla Twojej wygody!
Dowiedz się więcej na www.grohe.pl

Wciśnij przycisk,
by rozpocząć kąpiel.

Obróć, aby regulować
nasilenie strumienia.

Wciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć
lub zatrzymać strumień prysznica. Ustawienie siły strumienia będzie takie samo,
kiedy znowu uruchomisz prysznic.

Dysze natryskowe
GROHE Pure Rain & Speed Clean

Metalowa, chromowana
powierzchnia GROHE StarLight®

Easy Clean powierzchnia
łatwa do czyszczenia
NOWOŚĆ! GROHE TrioMassage spray.
Połączenie znanego Bokoma Spray oraz dwóch
masujących strumieni GROHE, umożliwia
niesamowity masaż głowy i ramion

ARTIS

Doskonałe formy. Intensywne kolory.

Więcej o kolorach Artis:
VILLEROYBOCH.COM/ARTIS
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AKTUALNA OFERTA
DEWELOPERSKA
PRZEDSIĘBIORSTWA
BUDOWLANEGO
KUNCER

Firma jest jednym z deweloperów najdłużej działających na koszalińskim rynku. Proponuje zarówno domy
jednorodzinne, jak i mieszkania o zróżnicowanej powierzchni. Jest synonimem solidności i rzetelności.

W

draża najnowsze technologie budowlane – może się pochwalić między innymi wybudowaniem drugiego w Polsce domu wielorodzinnego
wypełniającego z nawiązką ostre
normy przewidziane dla domów
energooszczędnych (normy te staną
się powszechnie obowiązującymi od 2021 roku).
KOSZALIN, ULICA CYPRYJSKA

Trwa wznoszenie budynku numer 4 w kompleksie pod nazwą
Osiedle Cypryjskie (na terenie osiedla Unii Europejskiej). Budynek zostanie ukończony latem przyszłego roku. Wcześniej (wio-

sną 2017 r.) rozpocznie się tam budowa kolejnego domu wielorodzinnego (planowane ukończenie – 2018 r.)
W budynku numer 4 będą 62 mieszkania. Jedna trzecia spośród nich ma już właścicieli. Obecnie wybierać można spośród
około 40 propozycji. Są to mieszkania z widokiem na tereny
zielone, jezioro Jamno lub na wewnętrzne podwórko i teren rekreacyjny. W garażu podziemnym zaplanowane zostały miejsca
postojowe, a w każdej klatce jest winda osobowa. Dodatkowym
udogodnieniem jest rozmieszczenie komórek lokatorskich na tym
samym poziomie co mieszkania.
Całe Osiedle Cypryjskie po ukończeniu będzie enklawą liczącą około 360 mieszkań ulokowanych w sześciu budynkach wie-
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Osiedle Cypryjskie - budynek nr 3

Osiedle Cypryjskie - budynki nr 1 i 2
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Kołobrzeg, ul. Paryska
lorodzinnych otoczonych budownictwem jednorodzinnym. Plan
dewelopera obejmuje nie tylko budowę samych domów, ale
również urządzenie otoczenia, czyli dróg, chodników, parkingów,
placów zabaw dla dzieci i terenów zielonych.
KOŁOBRZEG, ULICA PARYSKA
W 2009 roku firma PB KUNCER oddała do użytku dom wielorodzinny przy ul. Paryskiej 5. Z planu wybudowania dwóch kolejnych
zrezygnowała wówczas ze względu na załamanie na rynku budowlanym wywołane kryzysem finansowym. Przedsiębiorstwo skupiło
się na rynku koszalińskim. Obecnie wraca do Kołobrzegu, rozpoczynając wykonanie dwóch domów - każdy po 35 lokali. Będą
to ostanie elementy kołobrzeskiego Osiedla Unii Europejskiej.
Zakończenie budowy zaplanowane jest na wiosnę 2018 roku,
a sprzedaż rozpocznie się najdalej w grudniu bieżącego roku.
Jak się okazuje, zakupem mieszkań w Kołobrzegu zainteresowani
są również klienci spoza tego miasta, którzy traktują to jak inwestycję. Jest to zrozumiałe. Cena metra kwadratowego w apartamentowcach w pobliżu morza w Kołobrzegu rozpoczyna się od
10 tysięcy złotych. O połowę tańsze mieszkanie może być później
wynajmowane dużo taniej niż apartamenty i również znajdować
chętnych gości z głębi Polski.
KOSZALIN, ULICA ZWYCIĘSTWA 232
Będzie to budynek z około 70 mieszkaniami. Działka, na której
on stanie, jest pięknie położona i obecnie pełna zieleni (rośnie
tam zdziczały sad). Docelowo część drzew zostanie zachowana.
Działka ma siedem tysięcy metrów kwadratowych powierzchni;
jest więc duża, co pozwoli w atrakcyjny sposób zaplanować otoczenie budynku.

Trwa faza projektowania. Jak wynika z przygotowanych już wizualizacji, budynek będzie utrzymany w charakterystycznym dla
PB KUNCER stylu, bo projekt wykona Autorska Pracownia Architektów Irena Romysz-Skowyrska, z którą firma współpracuje od
dawna.
Budynek będzie pięknie wyeksponowany od ulicy Zwycięstwa,
ale jego główna bryła zostanie ulokowana w głębi parceli. Wjazd
na teren posesji zostanie urządzony od strony ulicy Zwycięstwa,
podobnie jak wjazd do podziemnych garaży.
W tej części Koszalina plan zagospodarowania przestrzennego
dopuszcza maksymalnie obiekty trójkondygnacyjne (parter i dwa
piętra). Projektowany budynek zachowuje oczywiście te wymogi.
Nad drugim piętrem zaplanowane są antresole, nieco cofnięte
w stosunku do frontu budynku. I to co charakterystyczne dla realizacji PB KUNCER - na dachu budynku będą urządzone tarasy.
Duża część mieszkań przy ulicy Zwycięstwa 232 będzie miała
powierzchnię 90-100 metrów kwadratowych. Z obserwacji dewelopera wynika, że takie lokale bardzo szybko znajdują nabywców.
Takie lub najmniejsze, czyli mające po trzydzieści kilka metrów.
Wioletta Stelmach, dyrektor generalna firmy, komentuje: - Taka
sytuacja na rynku w Koszalinie utrzymuje się od wielu lat. Najszybciej sprzedają się mieszkania duże i najmniejsze , trzeba jednak
zaznaczyć ,że tych dużych jest jednak relatywnie najmniej w projektowanych budynkach . Potem około 50-metrowe, ale pod warunkiem, że są podzielone na trzy pokoje.
Jeżeli chodzi o ustawienie względem stron świata, mieszkania
wyposażone w balkony będą miały ekspozycję południową i za-
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Koszalin, ul. Dzierżęcińska
chodnią. Generalnie powierzchnie przeszkleń są rozległe, dzięki
czemu pomieszczenia będą doskonale doświetlone.Sprzedaż
rozpocznie się w 2017 roku.
KOSZALIN, ULICA DZIERŻĘCIŃSKA
Znajdzie się tutaj osiem domów jednorodzinnych: dwa wolnostojące i trzy „bliźniaki”. Wszystkie na rozległych działkach o powierzchni dochodzącej do tysiąca metrów kwadratowych. Niewątpliwym atutem jest ich piękne usytuowanie, w spokojnej, zielonej
okolicy. Budowa się właśnie rozpoczyna oddanie do użytku najpewniej w I połowie 2018 roku
KOSZALIN, ULICA PILECKIEGO
Inwestycja w pobliżu przebudowywanego obecnie ronda Pileckiego/Zwycięstwa. Łącznie 48 lokali. Budynek ze zróżnicowaną
wysokością klatek schodowych (dwa, trzy i cztery piętra). Pozostał
do sprzedania jedynie świetnie wyeksponowany lokal użytkowy
na parterze (167 m2), wychodzący frontem na zamkniętą część
ulicy Piłsudskiego. Jego nabywca będzie miał do wyłącznej dyspozycji fragment terenu zielonego przed lokalem oraz pięć miejsc
postojowych w garażu. Możliwe jest skorzystanie z dodatkowej
powierzchni o charakterze zaplecza . Idealne miejsce na kancelarie prawnicze , prestiżowe biura lub nieuciążliwą gastronomię
(kawiarnia, bar śniadaniowy) .

Ukończona inwestycja przy ul. Pileckiego (wejście od strony ul. Głowackiego)

W elewacji użyty jest system HPL z ociepleniem w postaci wełny
mineralnej. To bardzo drogi materiał, ale trwały i przede wszystkim podnoszący walory estetyczne budynków. HPL to skrót od angielskiego High Pressure Laminate; oznacza laminat otrzymywany
pod wysokim ciśnieniem. HPL składa się z kilku warstw papieru
impregnowanego żywicą: wewnątrz są to arkusze nasączone żywicą fenolową, a na zewnątrz arkusze dekoracyjnego papieru impregnowanego żywicą melaminową.
Z płyt HPL wykonane są również osłony balkonów. Okna spełniają najwyższe normy izolacyjne. Urządzenie wewnętrznych
części wspólnych ma standard nietypowy dla mieszkań, a raczej
charakterystyczny dla obiektów apartamentowych. Balustrady
klatek schodowych wykonane są ze stali nierdzewnej i bezpiecznego szkła; całość wykończona drewnianymi pochwytami. Finalnie, po wprowadzeniu się mieszkańców elementami ozdobnym
będą duże donice z roślinami oraz na ścianach oryginalne grafiki
z motywami nawiązującymi do charakterystycznych miejsc Koszalina.

Przedsiębiorstwo Budowlane Kuncer Sp.z o.o.
ul. Wąwozowa 15 , 75-339 Koszalin
tel. 94 34 34 567, fax:94 34 34 498
www.kuncer.pl

Ukończona inwestycja przy ul. Pileckiego
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KOLEKCJE ALL IN WHITE
ORAZ 30 X 75 CM
OD GRUPY TUBĄDZIN
DOCENIANE PRZEZ
KLIENTÓW I ARCHITEKTÓW

Firma Tubądzin, jeden z największych producentów płytek ceramicznych w Polsce, od lat tworzy cenione
kolekcje, które trafiają w gusta różnych odbiorców. Jedną z najpopularniejszych stała się All In White.
Zwyciężyła ona we wszystkich trzech kategoriach konkursu Perły Ceramiki UE 2015 oraz zdobyła tytuł
„Łazienka – Wybór Roku 2016”. Jej ponadczasowość, minimalizm i bogatą stylistykę jednocześnie, doceniają
zarówno klienci jak i projektanci oraz architekci. Produkty wchodzące w skład kolekcji zapewniają szerokie
spektrum kompozycji. Niebanalne faktury płytek zaczerpnięte są wprost z natury, jedne przypominają plastry
miodu, inne, lekko falującą rzekę.

A

ll In White to także delikatne obrazy ścienne,
przedstawiające urokliwy park. Czystość bieli
jest więc przełamana interesującymi wzorami,
które otwierają nowe możliwość aranżacyjne.

Firma, w 2016 roku, wprowadziła na rynek
nowy format płytek ceramicznych – 30 x 75
cm. Jest on zaskakująco uniwersalny oraz pozwala łączyć różne
style, dzięki czemu stwarza nowe, nieograniczone możliwości –
projektowe i aranżacyjne. 30 x 75 to 7 kolekcji płytek ceramicznych: Abisso, Elementary, Larda, Lemon Stone, Royal Place, Terrane oraz Venatello. W każdej z nich odnajdziemy inny klimat. Od
inspirowanego naturą, będącego ukłonem w stronę kamienia
i drewna, po zestawienia eleganckie z łagodnymi kształtami i wyrazistymi fakturami.
Wielbicielom szarości, przypadnie do gustu kolekcja Lemon
Stone. To płytki utrzymane właśnie w tej tonacji z dodatkiem bieli
oraz limonki, która nadaje całości dynamizmu. Dodatkowo wzrok

przykuwa siedmioelementowy obraz szklany, który zabiera nas do
Australii, na piaszczyste plaże, z leżącymi na brzegu kamieniami,
porośniętymi seledynowymi wodorostami. Wnętrze zaaranżowane z użyciem kolekcji Lemon Stone jest w stanie pozytywnie nas
nastroić i dodać energii na cały dzień.
Płytki ceramiczne Grupy Tubądzin to wysoka jakość wykonania,
niepowtarzalne wzory, ogromna dawka niezapomnianych wrażeń
estetycznych oraz gwarancja satysfakcji na długie lata!
W Koszalinie, Kołobrzegu i Słupsku wyroby marki Tubądzin znaleźć można w salonach firmy BOKARO.
KOŁOBRZEG, ul. Sienkiewicza 17F
tel./fax: 94 351 12 08, tel. kom. 607 111 772
KOSZALIN, ul. Brzozowa 1
tel./fax: 94 346 09 02, koszalin@bokaro.pl
SŁUPSK, ul. Główna 2b, tel./fax: 59 841 53 66

MIESZKAĆ W KOSZALINIE 125

KOLEKCJA
ALL IN WHITE
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KOLEKCJA ABISSO
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KOLEKCJA ELEMENTARY
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KOLEKCJA LARDA
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KOLEKCJA LEMON STONE
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Właściciel Damian Duszczyk

TRAFIAJĄC
W WYMAGANIA RYNKU
Autor: Andrzej Rembowski / Foto: Marcin Betliński

Ma zaledwie 23 lata, a już od niemal 4 lat prowadzi z sukcesami firmę DAM-DUS. Firma nie tylko ma silną,
rozpoznawalną markę, ale też z roku na rok znacznie zwiększa przychody. Damian Duszczyk zdradza nam
pomysł na swój sukces.

D

AM-DUS to firma usługowo-handlowa,
w której działalność w różny sposób jest
zaangażowana prawie cała rodzina. Zajmuje się sprzedażą dekoracji okolicznościowych, oraz wynajmem coraz popularniejszych na imprezach firmowych i weselach
fotobudek. Obie te działalności okazały się
w ostatnich latach strzałem w dziesiątkę.

- Nasza pozycja na rynku i uznanie wśród klientów wynikają
z ciężkiej pracy, odpowiedniego wyczucia trendów i wsparcia rodziny – mówi Damian Duszczyk. - Nie chcę jednak mówić o sukcesie firmy, gdyż to w moim odczuciu dopiero początek naszej biznesowej drogi. Mamy pomysły, mamy wizję, mamy kontrahentów,
mamy wiedzę jak sprzedawać, ale nadal przed nami jest bardzo
dużo celów do osiągnięcia – dodaje.
OD HAWAJÓW DO…ATRIUM
Młody biznesmen firmową przygodę rozpoczął od... kwiatów
hawajskich.

- Kilka lat temu zauważyłem, że na mieleńskich plażach doskonale sprzedają się naszyjniki wzorowane na hawajskich kwiatach.
Zamówiłem większą liczbę tych naszyjników i w zaledwie dwa
tygodnie udało mi się wszystkie sprzedać za pośrednictwem Internetu. Wówczas pomyślałem, że ozdoby to dobry pomysł na
biznes – wspomina Damian Duszczyk. - Importer tych ozdób miał
siedzibę w Szczecinie, gdzie wówczas studiowałem. Zgłosiłem się
więc do niego, wynegocjowałem atrakcyjne warunki współpracy i rozpocząłem handel dekoracjami. Początkowo były to tylko
ozdoby ślubne. Trafiłem jednak w martwy sezon, bo na przełomie
października i listopada nikt nie bierze ślubów i nie organizuje
wesel. To była pierwsza, bolesna lekcja biznesu. Wiosną kolejnego roku sprzedaż się jednak ruszyła, a ja już myślałem o kolejnym asortymencie, tak by wypełnić luki związane z sezonowością
sprzedaży dekoracji ślubnych– dodaje.
Początkowo Damian Duszczyk sprzedawał towar na popularnych platformach transakcyjnych on-line. W ofercie DAM-DUS do
dekoracji ślubnych wkrótce dołączyły artykuły florystyczne.
Kolejnym etapem rozwoju był sklep happenings.pl, który z po-
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Fotobudka
wodzeniem funkcjonuje do dziś. Znajdziemy w nim nie tylko dekoracje ślubne, ale też wysokiej jakości artykuły dekoracyjne do
domu, świąteczne, urodzinowe, na chrzciny, komunijne, na Walentynki czy na wieczór panieński. Klientów przyciąga bardzo duży
wybór dekoracji. Sklep zyskał ich uznanie także dzięki błyskawicznej wysyłce (paczki są wysyłane w 24h od zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu) oraz bardzo dobremu, stałemu kontaktowi
z konsultantami, co jest częstym problemem w innych sklepach
internetowych.
- Rzeczywiście mamy dużo atrakcyjnego towaru. Wynika to
z faktu, że dostarcza go nam aż szesnastu kontrahentów. Są to zarówno polskie, jak i zagraniczne firmy, np. z Holandii czy Czech.
Dzięki temu jesteśmy na bieżąco z europejskimi nowinkami –
zdradza Damian Duszczyk.
Firma rozwinęła się na tyle mocno, że dysponuje już stacjonarnym sklepem przy ulicy Spokojnej 50a w Koszalinie. Ma także stoisko w koszalińskim centrum handlowym Atrium. W obu dominują
obecnie dekoracje bożonarodzeniowe. Jakie trendy w tym zakresie obowiązują bieżącym sezonie?
- Święta to czas, w którym zawsze były i będą modne takie kolory jak: czerwony, zielony, biały, niebieski, złoty i srebrny. W tym
roku jest jednak skromniej, bardziej elegancko. Na targach branżowych zauważyliśmy, że trendem będą odcienie pastelowe, czyli
modna choinka będzie oznaczała rezygnację z wyrazistych ozdób.
Nadal na czasie są także dekoracje w stylu vintage – mówi szef
DAM-DUS.
POMYSŁ NA NIEZAPOMNIANY EVENT
O wyczuciu rynku przez Damiana Duszczyka świadczy fakt, że
jego firma jako pierwsza w Koszalinie i okolicach w 2014 roku zaoferowała fotobudki do wynajęcia. To prawdziwy hit na eventach
firmowych, imprezach okolicznościowych i weselach. Czym jest
fotobudka?
- To urządzenie, które wykonuje serie fotek z dowolnym układem zdjęć na papierze. W połączeniu z błyskawicznym przebieraniem się w różne gadżety to dawka niesamowitej zabawy i śmiechu. Liczba zdjęć podczas imprezy jest nielimitowana. Fotobudkę
możną ustawić w dowolnym miejscu. Mieliśmy już imprezy na plaży, w plenerze, pod namiotem, a nawet gdy padał deszcz – mówi
Damian Duszczyk.
Firma DAM-DUS wynajmując fotobudkę zapewnia też ludzi do
jej obsługi. Są to przede wszystkim animatorzy, którzy zachęcają
do robienia zdjęć i bawią się wspólnie z klientami. Ich rola jest
istotna, bo urządzenie robi 3 ujęcia, między którymi są krótkie

Zespół happenings.pl
przerwy. W ich czasie goście się przebierają i bez animatora mogą
nie zauważyć, że robione jest już kolejne ujęcie. Na życzenie klientów DAM-DUS zapewnia także hostessy. Co ważne, zarówno animatorzy, jak i hostessy biegłe posługują się językiem obcym, jeżeli
taki obowiązuje podczas danej imprezy. Do dyspozycji klientów
są także różnego rodzaju tematyczne gadżety do przebierania
się: maski, peruki, okulary itp. Możemy więc z wykorzystaniem fotobudki zrobić imprezę w stylu: pirackim, hawajskim, disco lat 80tych itp. Wystarczy odpowiednio wcześniej zgłosić w DAM-DUS
zapotrzebowanie na określony rodzaj gadżetów i można być
pewnym, że firma je dostarczy.
Zdjęcia z fotobudki uczestnicy eventu odbierają w ciągu 15 sekund w formie wydruku w formacie 10x15cm oraz podwójnym
5x15cm. Ten drugi sprawdza się, gdy podczas imprezy jest księga
pamiątkowa. Wówczas jedną kopię zdjęć otrzymują goście, a druga jest wklejana do księgi. Autorską, personalizowaną, oprawioną
w ekoskórę księgę gości można zamówić w DAM-DUS. Zdjęcia
można też otrzymać w formie cyfrowej. Na życzenie klienta przygotowywane są także wideorelacje. Mała kamera na fotobudce
nagrywa bowiem całą zabawę. Następnie pracownicy firmy DAM
-DUS zestawiają najciekawsze momenty i sklejają je w dynamiczny
film o długości do 5 minut.
- Bardzo ważny jest także design fotobudki. Nasze są bardzo
eleganckie. Mamy też możliwość dostosowania ich wyglądu do
wymagań klientów. Możemy je obudować stelażem z kotarami.
Oferujemy też pełne obrandowanie – mówi Damian Duszczyk.
Firma DAM-DUS posiada 3 fotobudki. Realizuje zlecenia głównie na terenie Koszalina i okolic. Obsługiwała imprezy takich
przedsiębiorstw jak Espersen czy Nordglass. Fotobudki z Koszalina wyjeżdżają jednak także do miast w całej Polsce, a nawet za
granicę. Ostatnio dla łódzkiego wydawnictwa Ameet DAM-DUS
przeprowadziła promocję z wykorzystaniem fotobudki na targach
książki we Frankfurcie. W ciągu dwóch dni targowych przy urządzeniu był ciągły ruch. Fotografowały się głównie dzieci z rodzicami, bo fotobudka promowała książki na licencji marki Lego.
Więcej informacji o możliwościach promocyjnych jakie dają
fotobudki znaleźć można na internetowej stronie foto-kabina.pl.
DAM-DUS
ul.Spokojna 50a,Koszalin
sklep stacjonarny happenings.pl
Atrium Paderewskiego 1, Koszalin
wyspa z dekoracjami happenings.pl
damian@happenings.pl
info@happenings.pl
info@foto-kabina.pl

Telefony sklep:
tel. 780 176 137
tel. 572 48 64 33
Telefony fotokabina:
tel. 797 240 328
tel. 883 937 779
/happeningspl - dekoracje
/fotokabinapl - fotobudka
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Grzegorz Wojciechowski, prezes zarządu, współwłaściciel

JAKOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM
Autor: Andrzej Rembowski / Foto: Marcin Betliński

TopService4you to nowy deweloper na budowlanej mapie Koszalina. Firma, która ma wieloletnie
doświadczenie na rynku szczecińskim oferuje w sprzedaży osiedle w Skwierzynce.

R

ynek deweloperów w Koszalinie jest dość
stabilny. Nowe firmy pojawiają się rzadko,
a jeszcze rzadziej odnoszą sukces. Właściciele TopService4you przekonują, że mają
pomysł jak dotrzeć do koszalinian. Stawiają
przede wszystkim na jakość budowanych
domów. W planach mają także osiedla
i domy, które mają wyróżniać się w Koszalinie nietuzinkową architekturą.
PIERWSZA INWESTYCJA W SKWIERZYNCE
Pomysł na firmę zawiera się w haśle: „Budujemy dla siebie,
sprzedajmy dla was”. Zgodnie zamierzeniem właścicieli TopService4you domy budowane są z jak najlepszych materiałów przez
sprawdzone ekipy budowlane. Dzięki temu firma może dać gwarancję, że zakupione od niej budynki przez wiele lat nie będą wymagać dodatkowych inwestycji.
- Jakość to klucz. Wiele osób przekonało się o tym przy budowie
własnego domu. Referencje, które przedstawiają firmy budowlane często są nieaktualne, gdyż nie pracują już w nich ludzie, dzięki
którym te referencje zostały wystawione. Wiem ile problemów

właścicielowi domu przysparza konieczność wprowadzania poprawek po niesolidnych ekipach budowlanych, dlatego chcemy
uchronić przed tym naszych klientów. Aby to zapewnić większość
etapów budowy są przeprowadzane przez naszych, staranie dobrych pracowników. Tylko niektóre prace zlecamy podwykonawcom. Dzięki temu mamy kontrolę nad jakością prac na każdym ich
etapie. Firma deweloperska to projekt na wiele lat i liczymy na to,
że nasi zadowoleni klienci będą nas polecać właśnie ze względu
na jakość domów, które od nas kupią – mówi Grzegorz Wojciechowski, współwłaściciel TopService4you. - Klienci dokonują dziś
coraz bardziej świadomych wyborów. Czytają w Internecie, rozmawiają ze znajomymi. Sprawdzają z jakich materiałów dom wybudowano, jaki piec jest w nim zainstalowany itp. Dlatego chcemy
aby mieli wszystko co najlepsze na rynku – dodaje.
O najwyższym poziomie jakości wykonania można przekonać
się wizytując domy w ramach inwestycji „Jarzębinowy Bulwar”,
którą TopService4you kończy w podkoszalińskiej Skwierzynce. To
sześć nowoczesnych domów w zabudowie szeregowej w stanie
deweloperskim. Na parterze każdego z nich znajdują się: duży
pokój dzienny, kuchnia, wc, przedsionek i garaż. Piętro składa się
z: czterech, przestronnych pokojów, łazienki i garderoby. Istnieje
też możliwość adaptacji poddasza na cele mieszkaniowe.
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Uwagę zwraca, tak ważny dla TopService4you, standard wykończenia domów. Ocieplono je styropianem o grubości 15 cm.
Fundamenty zawierają izolację przeciwwilgociową. Dach pokryto
dachówką betonową Braasa. Na parterze (także w garażu) oraz w
łazience na piętrze zamontowano ogrzewanie podłogowe firmy
TECE. Domy wyposażono w nowoczesne, wydajne, małogabarytowe piece kondensacyjne firmy De Ditrich. W pokojach na piętrze zainstalowano nowoczesne grzejniki firmy Stelard. Solidne
drzwi wejściowe i elektryczne bramy garażowe wyprodukowała
firma KMT. W ramach współpracy z przedsiębiorstwami z lokalnego rynku TopService4you zdecydowało się na zastosowanie
okien PCV produkowanych przez koszalińską firmę 4 Tech. Okna
są wyposażone w system Arcade zapewniający bardzo dobrego
parametry izolacyjności (5-komorowe, 3-szybowe zespolenia z

ciepłą ramką). Co ważne, deweloper gwarantuje regulację okien
w pierwszym roku użytkowania domu.
Atrakcyjność domów proponowanych przez TopService4you
podnosi także lokalizacja. Z jednej strony w Skwierzynce można
cieszyć się ze spokoju, który dają przedmieścia, z drugiej – dzięki
bliskości Osiedla Bukowego - w bliskim sąsiedztwie znajdują się:
szkoła, żłobki, przedszkola, apteka, przychodnia, pętla autobusowa, market spożywczy i wszystkie inne wynikające z mieszkania na
dużym osiedlu mieszkaniowym.
Domy wchodzące w skład „Jarzębinowego Bulwaru” można
kupować już teraz. Dwa domy zostały już zakupione przez inwestora ze Szczecina. Planowany termin oddania inwestycji do użyt-
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ku przyszłym mieszkańcom to koniec grudnia tego roku. Na życzenie klienta deweloper może każdy dom wykończyć pod klucz.
DOŚWIADCZENIE I AMBITNE PLANY
Mimo, że TopService4you debiutuje na koszalińskim rynku deweloperskim to jest to przedsiębiorstwo z wieloletnim doświadczeniem, zdobytym głównie w zachodniej części naszego województwa. W Szczecinie firma brała udział w modernizacji m.in.
urzędu skarbowego, komendy miejskiej polskich oraz budynku
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Była
też zaangażowana w projekty w: Kołobrzegu (budynek szpitala),
Szczecinku (Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej). Świnoujściu (budowa zespołu pensjonatów z lokalami użytkowymi) oraz
ośrodki wypoczynkowe w pasie nadmorskim.
Flagową inwestycją przy której pracuje firma TopService4you
jest Folwark Skarbimierz. To piękny, ogrodzony murem kompleks o
powierzchni 50 tys. mkw. położony w Skarbimierzycach pod Szczecinem (Gmina Dobra). W jego skład wchodzą: parking, istniejące
zabudowania folwarku z dziedzińcem, część rekreacyjna z jeziorkiem oraz otaczającymi je terenami. Istniejące, stare budynki z czerwonej cegły, m.in. dzięki staraniom firmy TopService4you, zostały
zamienione w ponad 100 nowoczesnych, postindustrialnych, luksusowych loftów. Inwestycja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców Szczecina, jak i inwestorów z całej
Polski. Specjaliści koszalińskiego dewelopera odpowiadają za etap
wykończeniowy budowy– murowanie z cegły ręcznie formowanej,
prace glazurnicze, zabudowa płytami gipsowo-kartonowymi.
Mimo, że „Jarzębinowy Bulwar” w Skwierzynce to pierwsza inwestycja deweloperska TopService4you, to firma jest już znana
w Koszalinie jako sprawdzony wykonawca prac budowlanych.
Przedsiębiorstwo wybudowało domy jednorodzinne i szeregowe
na osiedlu Rokosowo i w Bielicach. Firma wykonała też prace glazurnicze o powierzchni 2 tys. mkw. w koszalińskim Aquaparku –
zarówno w wejściu do budynku, jak i na pierwszym piętrze.
Dlaczego właściciele TopService4you zdecydowali się wejść na
deweloperski rynek Koszalina?

- Stąd jesteśmy. Chcieliśmy zainwestować pieniądze w naszym
mieście, ponieważ doskonale znamy ten rynek i zależy nam na
rozwoju Koszalina. Poza tym chcielibyśmy go trochę zmienić i
wprowadzić solidne budownictwo w innym kształcie niż teraz jest.
Zamierzamy odrywać Koszalin od sztampowej zabudowy – mówi
Grzegorz Wojciechowski.
Według niego Koszalin, dzięki kolejnym inwestycjom, zmienia
się na lepsze i otwiera na ludzi z całej Polski więc lokalny rynek
deweloperski będzie się dynamicznie rozwijał:
- Ludzie z Poznania, Wrocławia, Warszawa, w zasadzie z całej
Polski coraz chętniej przyjeżdżają na wakacje właśnie do Koszalina, a nie do Mielna czy Kołobrzegu. Wynika to z faktu, że mają w
naszym mieście całą niezbędną infrastrukturę, kina, filharmonię,
aquapark, a nad morze mogą w krótkim czasie dojechać. Trend
ten nabierze jeszcze przyspieszenia, gdy gotowe będą trasy S6
i S11 – prognozuje Grzegorz Wojciechowski. – Pozostało jednak
jeszcze sporo do zrobienia w zakresie budowania wśród Polaków
świadomości, że Koszalin leży nad morzem. Jeżeli Szczecin jest
postrzegany jako nadmorskie miasto to Koszalin, oddalony niecałe 2 km od linii brzegowej Bałtyku, z całą pewnością też może
mieć taki status– dodaje.
TopService4you planuje już następne inwestycje deweloperskie. Kolejne będą: zamknięte osiedle ekskluzywnych domów w
Skwierzynce, osiedle w Niekłonicach i kompleks usługowo-mieszkalny przy ulicy Kolejowej w Koszalinie.
- To nie koniec inwestycji, które zamierza przeprowadzić nasza
firma w niedalekiej przyszłości – zapowiada Grzegorz Wojciechowski.
Topservice4you Sp. z o.o.
Rzetelność, terminowość oraz dobra organizacja.
www.topservice4you.pl, biuro@topservice4you.pl
ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 9 g,Koszalin
Biuro sprzedaży: tel. 530 991 594
tel. 530 410 908
www.facebook.com/TopService4youKoszalin
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DOM – BUDOWAĆ, CZY KUPIĆ?
Autor: Andrzej Mielcarek

Kiedy już podejmiemy decyzję, że chcemy z mieszkania przenieść się do własnego domu, stajemy przed pytaniem, co się bardziej opłaci – kupić u dewelopera gotowy dom, czy samemu go budować? A jeśli budować,
to czy tzw. systemem gospodarczym, wynajmując różne ekipy na poszczególne etapy prac, czy lepiej oddać
wykonawstwo jednej firmie? Decyzja kluczowa, bo dotyczy zarówno naszych pieniędzy, jak i czasu.

K

ażdy kto budował dom, może o tym długo opowiadać. Jest to jedna z najważniejszych decyzji w życiu, skutkująca na długie
lata. Budowa to przeprawa dla całej rodziny - mocno angażuje uwagę i pochłania
oszczędności, powodując przy tym rozmaite napięcia.

CIERNIOWA DROGA

Jak więc przejść przez ten proces najmniejszym kosztem – przy
czym mamy na myśli nie tylko koszt w sensie finansowym? Warto
odwołać się do wiedzy tych, którzy na budowaniu i na rynku deweloperskim znają się lepiej od nas.
Wioletta Stelmach, dyrektor generalna w Przedsiębiorstwie Budowlanym KUNCER, pogląd w kwestii „budować, czy kupić?” ma
wyrobiony: - Jeżeli ktoś chce poznać drogę przez mękę, niech
buduje we własnym zakresie. Efektem będzie zszargane zdrowie,
usterkowy dom, zazwyczaj nie do końca taki, jakiego się chciało.

Mówię to na podstawie wieloletniego doświadczenia i znajomości koszalińskiego rynku mieszkaniowego. I nie dlatego, że jesteśmy deweloperami i wykonawcami. My domów jednorodzinnych
na indywidualne zlecenie nie budujemy, bo jesteśmy zbyt dużą
firmą. Skupiamy się na wykonawstwie dużych obiektów.
Zdaniem pani Stelmach, jeśli już koniecznie chcemy samodzielnie budować, bo na przykład mamy skonkretyzowane wyobrażenie wymarzonego domu i nie znajdujemy na rynku żadnego, który
by spełniał nasze oczekiwania, nie wynajmujmy do wykonania poszczególnych etapów prac kolejnych ekip, ale zlećmy budowę od
A do Z jednej firmie. – Niektórym niedoświadczonym inwestorom,
zazwyczaj budującym pierwszy swój dom, wydaje się, że będzie
taniej, jeśli osobno wynajmą kogoś, kto wyleje fundamenty, kogoś innego do postawienia murów, wykonania więźby dachowej
i poszczególnych instalacji. To największa z możliwych pułapka –
mówi pani Stelmach. – Chyba, że ma się ogromne szczęście i trafi
się na idealnych budowlańców. W rzeczywistości rzadko udaje się
zgrać terminy poszczególnych etapów w taki sposób, żeby prace
odbywały się płynnie. Wystarczy opóźnienie jednej ekipy, a cały
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harmonogram wali się w gruzy. Trzeba czekać aż na przykład instalator znowu znajdzie dla nas czas, bo bez jego cząstki pracy nie
może wejść na budowę ktoś następny. Ale nie to jest najgorsze.
Praktyka uczy, że niebezpieczeństwo błędów i usterek jest w tak
zwanym systemie gospodarczym ogromne. Jeden wykonawca
zrzuca winę na innego, trzeba poprawiać jakieś rzeczy, a to kosztuje. No i pochłania czas, nie mówiąc o niepotrzebnych nerwach.
FACHOWCY
Dowodem na prawdziwość tych obserwacji są „przygody”
koszalinianina (nie zgodził się na podanie jego nazwiska), który
tak opisuje swoje perypetie z wykonawcami: - Budowa mojego
domu, drugiego w życiu, wymarzonego, dokładnie przemyślanego, projektowanego specjalnie na moje i żony zamówienie,
ciągnie się już dwa lata. Mieliśmy się wprowadzać we wrześniu,
a dobrze będzie, jeśli uda się nam to w kwietniu albo maju przyszłego roku. Kiedy sobie wstępnie policzyłem koszty, wyszło mi,
że najbardziej opłaca mi się wziąć do zrobienia stanu surowego
jedną firmę, a potem osobno dekarza, elektryka, hydraulika, tynkarzy i tak dalej. To była fatalna decyzja. Jeden fachowiec narzeka
na innego. No i czasami mają rację, bo na przykład musieliśmy powtórnie wykonywać fragment ogrzewania podłogowego, gdzie
wylewka była źle zrobiona a instalacja źle rozłożona. Praktycznie
żadna ekipa nie dotrzymała terminów. Tłumaczą się, że brakuje
ludzi, a najlepsi fachmani wyjechali do Anglii i Norwegii. Przez te
poprawki, wieczne zmiany, spóźnienia wydałem znacznie więcej
niż sobie zaplanowałem. Przy tym wszystkim zacząłem zawalać
obowiązki we własnej firmie, bo więcej czasu spędzałem na budowie niż u klientów. Nie doceniłem tego, jak obciążające jest samodzielne kupowanie materiałów i użeranie się z wykonawcami.
Gdybym mógł zawrócić czas, wziąłbym jedną firmę – taką która
zatrudnia kierownika budowy, a ja nająłbym porządnego inspektora nadzoru, który pilnowałby prac w moim imieniu. Straciłem już
tyle zdrowia i pieniędzy, że momentami żałuję decyzji o budowie.
OD POCZĄTKU DO KOŃCA
Wybór jednego wykonawcy ma parę zalet: łatwiej można zweryfikować renomę firmy, można - przedstawiając dobrze wykonany kosztorys budowy - porównać kilka ofert. W końcu – wiadomo
również, kogo rozliczyć za ewentualne niedoróbki i od kogo wymagać poprawek gwarancyjnych.
Agnieszka Fedoruk, project manager inwestycji z ramienia dewelopera Firmus Group, radzi: - Zamawiając oryginalny projekt domu,
zadbajmy o to, żeby otrzymać wraz z nim dokładny kosztorys. To
pomoże nam zweryfikować oferty firm wykonawczych, które bierzemy pod uwagę. W takim kosztorysie będzie już uwzględnione
to, jakiej klasy materiały chcemy zastosować, a to wpływa oczywiście na ostateczny koszt budowy. Firmy wykonawcze będą musiały się odnieść do konkretnych wskazań i wytycznych, dzięki temu
będziemy w stanie precyzyjnie i wiarygodnie porównać ich oferty.
Wioletta Stelmach dodaje: - W przypadku projektów gotowych
nie warto sugerować się tym, co piszą ich autorzy, bo zapewnienia, że za 300 tysięcy złotych da się postawić dom o powierzchni
150 metrów kwadratowych można wstawić między bajki. To są
po prostu chwyty marketingowe. Wiadomo, projekt jakoś trzeba
sprzedać. Jeśli jednak kupiliśmy taki projekt, najlepiej zlecić kosztorysantowi zrobienie wyceny domku. To wydatek mniej więcej
1000 złotych, co przy skali wszystkich kosztów jest sumą stosunkowo niedużą, a może nas ustrzec od popełnienia błędu.
Nie zawsze jednak budowanie systemem gospodarczym jest
złym rozwiązaniem: - Jeśli ktoś buduje sam dla siebie, umie wykonać większość prac własnymi rękoma, ma dużo czasu, z pew-

nością zbuduje dom dużo taniej niż każdą inną metodą. Ale ile
jest takich osób? – pyta retorycznie pani Agnieszka Fedoruk.
Jednocześnie zwraca uwagę na coś, co kompletnie nie dotyczy
osób, które decydują się kupić gotowy dom do wykończenia od
dewelopera: - Trzeba pamiętać, że zanim inwestor wbije pierwszą
łopatę pod fundamenty, musi przejść nieprostą ścieżkę przygotowań i formalności.
Prześledźmy więc z grubsza tę drogę. Najpierw wybór działki
i jej zakup. Zajmie to w najlepszym przypadku kilka tygodni. Później decyzja, jaki projekt wybieramy: indywidualny, czy typowy.
Jeśli ten pierwszy, poczekamy co najmniej dwa – trzy miesiące,
zanim wspólnie z architektem dojdziemy do zgody, że dom ma
być taki a nie inny. Ale nawet jeśli kupimy projekt typowy, musimy zlecić jego adaptację do konkretnych warunków parceli, jaką
dysponujemy. Zanim to się stanie, musimy „wyciągnąć” z geodezji
mapkę terenu i zlecić geodecie z odpowiednimi uprawnieniami
państwowymi ulokowanie naszego przyszłego domu na mapie.
To dopiero początek formalności. Zanim zgłosimy budowę
w urzędzie gminy lub miasta, musimy dokonać tzw. uzgodnień
branżowych. Co to znaczy? Otóż jesteśmy zobligowani prawem
do uzyskania zapewnienia o dostępie do mediów – prądu i gazu,
o możliwości podłączenia się do komunalnej sieci wodno-kanalizacyjnej, do ustalenia z zarządem dróg, w jakim miejscu będzie
urządzony wjazd na posesję. W najlepszym przypadku zajmie to
kilka miesięcy. Ale może zająć i pół roku. Tyle czekał na odpowiedni dokument piszący te słowa, a dostał go z Zakładu Gazowniczego dosłownie na jeden dzień przed upływem nakazanego prawem okresu (wówczas – 180 dni). Monopolista ma przecież czas
i co mu kto zrobi?
Sumując: wybór i zakup działki, projekt, uzgodnienia zajmą jakiś rok. Dopiero mając pełny projekt i prawo do budowania inwestor może pójść do banku starać się o kredyt. Artur Tomaszewski,
licencjonowany doradca kredytowy, komentuje: - W banku nie
wystarczy wylegitymować się z zarobków. Trzeba przedstawić zatwierdzoną dokumentację budowlaną wraz z wiarygodnym kosztorysem i uwaga: prawomocnym pozwoleniem na budowę. Bank,
ustalając zdolność kredytową wnioskodawcy, zweryfikuje prawdziwość jego zaświadczeń o dochodach (w części banków bada
się również zeznania podatkowe z ostatnich lat). Bank podda ocenie również dokumenty techniczne dotyczące inwestycji. Trzeba
założyć, że formalności bankowe mogą porwać nawet dwa, trzy
miesiące w zależności od tego, jaki doradca się tym zajmuje i do
jakiego banku składane są dokumenty. Coraz częściej trafiają do
mnie klienci, którzy nabyli działki celem budowy wymarzonego
domu. Okazuje się, że po zmianach przepisów, jakie nastąpiły
w tym roku nie mogą się na nich wybudować, ponieważ banki nie
udzielą im kredytu. To kolejny argument za tym, żeby poważnie
zastanowić się nad budową systemem gospodarczym na własnej
działce.
- Procedury bankowe trwają krócej w przypadku finansowania
kredytem hipotecznym zakupu nieruchomości od dewelopera
niż inwestycji prowadzonej samodzielnie – podkreśla Artur Tomaszewski. – Czas potrzebny na załatwienie spraw bankowych skraca
również skorzystanie z usług doradcy kredytowego. Nie ma w tym
żadnej tajemnicy; po prostu doradca ma wiedzę o rynku, więc
szybciej dobierze odpowiednią ofertę kredytową, a korzystając ze
swojego doświadczenia, pomoże szybko skompletować konieczną dokumentację. Warto przy tym podkreślić, że pomoc doradcy
kredytowego, który jest niezależny od banków, indywidualnego
klienta nic nie kosztuje.
Jak widzimy, zanim zamkniemy przygotowania, mamy prawo
poczuć zmęczenie. Ale to w gruncie rzeczy wstęp. Dalej czeka nas
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wybór wykonawcy, podpisanie umowy i sama – pełna niespodzianek, zazwyczaj droższa niż przewidywana – realizacja budowy.
U DEWELOPERA WCALE NIE DROŻEJ
Jest prostsza droga do wymarzonego domu, ale boją się jej
niektórzy inwestorzy, bo spodziewają się, że dom będzie ich kosztował więcej niż zbudowany samodzielnie. Chodzi o zakup od
dewelopera.
Agnieszka Fedoruk, project manager w Firmus Group, mówi:
- To jeden z mitów pokutujących na rynku. Jeżeli nie założyliśmy
sobie, że projekt naszego domu musi być oryginalny, wykonany na nasze wyłączne zamówienie, oszczędzimy mnóstwo czasu
i energii, kupując dom w stanie deweloperskim.
Kłopot jest tylko taki, że w Koszalinie nie ma wielu ofert domów
jednorodzinnych wolnostojących, bo deweloperzy wolą budować „szeregówki” i „bliźniaki”. Ale to nie znaczy, że nie znajdziemy
ciekawej propozycji. Firmus, który dotychczas kojarzony był tylko
z inwestycjami apartamentowymi w Mielnie, rozpoczął niedawno
realizację Osiedla Norweskiego – kompleksu wolnostojących domów jednorodzinnych w Jamnie przy ulicy Gradowej.
W tej części miasta będzie to pierwsza, składająca się docelowo z 48 domów, enklawa nowoczesnej zabudowy jednorodzinnej. Klienci mają do wyboru cztery projekty domów o powierzchni
użytkowej od 125,72 m kw. do 178,7 m kw. oddane im w stanie
deweloperskim (projekty zostały oznaczone nazwami norweskich
miast: Alesund, Bergen, Oslo i Trondheim). Trwa już budowa sześciu pierwszych domów pierwszego etapu inwestycji.
- Jeśli chodzi o stronę finansową, to w ogólnym bilansie wariant
z zakupem domu, który trzeba jedynie samodzielnie wykończyć,
nie jest wcale droższy niż przy budowaniu samodzielnym. Deweloper dokonuje wszystkich formalności, buduje, oddaje nam

pomieszczenia, w których wystarczy wykonać prace glazurnicze,
wstawić armaturę, pomalować, umeblować i możemy mieszkać.
Powiedziałabym, że zostaje nam do zrobienia tylko to, co jest najprzyjemniejsze w budowie domu, czyli jego wykończenie, bez
całej udręki wcześniejszych etapów – stwierdza pani Agnieszka
Fedoruk.
Decydując się na dom od dewelopera, widzimy co kupujemy,
bo zazwyczaj można obejrzeć budynki, które wzniósł wcześniej.
Czas od podjęcia decyzji o zakupie do momentu przejęcia gotowej nieruchomości to zazwyczaj mniej niż rok, a w niektórych przypadkach zaledwie kilka miesięcy (tak może być w przypadku oferty Firmusa). Jeśli wcześniej umówimy się z solidnym glazurnikiem,
specem od gładzi szpachlowych i hydraulikiem, wprowadzimy się
do własnego domu bardzo szybko.
Inna niezwykle ważna sprawa: z góry wiemy, jakie poniesiemy
koszty. Na dokładkę od czasu nie tak dawnych zmian w przepisach, pieniądze wpłacane przez nabywcę nieruchomości podlegają szczególnej ochronie. Bierze się ona z formy, w jakiej podpisywana jest umowa z deweloperem, bo jest to akt notarialny,
dający możliwość dokonania wpisu do księgi wieczystej. Dalszym
zabezpieczeniem jest fakt, że deweloper musi utworzyć dla każdego klienta konto powiernicze, a bank czuwa nad tym, by z tego
konta pieniądze były wypłacane tylko zgodnie z ustalonym harmonogramem prac i tylko po stwierdzeniu wykonania kolejnych
wypunktowanych w kontrakcie robót w sposób zgodny z umową.
Inaczej mówiąc, deweloper nie dostaje pieniędzy z góry, ale stopniowo w miarę postępu robót i pod stałą kontrolą banku.
Dyrektor Wioletta Stelmach z PB Kuncer kwituje: - Zakup gotowego domu w stanie deweloperskim wcale nie musi być droższy
od budowy prowadzonej we własnym zakresie. Nadal niektórym
klientom trudno w to uwierzyć. Ja jednak jestem pewna, że kiedy
już przejdą ciernią drogę samodzielnego budowania, będą skłonni przyznać mi rację.
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Anna Rożnowska i Krzysztof Rożnowski

LICZY SIĘ SKUTECZNOŚĆ
Autor: Andrzej Rembowski / Foto: Marcin Betliński

Agencja Nieruchomości Indahouse od dwóch lat buduje markę lidera rynku pośrednictwa i doradztwa
w sprzedaży i wynajmie nieruchomości w Koszalinie. Jak podkreślają jej właściciele, misją firmy jest
skuteczność i szybka finalizacja transakcji.

I

ndahouse na swojej stronie internetowej podaje ile
czasu zajęło jej wynajęcie bądź sprzedaż mieszkania
lub domu. Zwykle to od kilku dni do miesiąca. Rekordem jest sprzedaż mieszkania w zaledwie godzinę od
momentu przyjęcia zlecenia.

- Indahouse to synonim dobrego marketingu
nieruchomości i szybkiej sprzedaży. Jest to możliwe dlatego, że
pracujemy wyłącznie na umowach wyłącznych – mówi Krzysztof
Rożnowski, współwłaściciel indahouse.
ODPOWIEDZIALNI ZA NIERUCHOMOŚĆ
Praca na wyłączność umożliwia szybką sprzedaż, gdyż agencja
bierze na siebie pełną odpowiedzialność za losy nieruchomości.
- Większość pośredników nieruchomości nie oferuje swoim
klientom umów na wyłączność, ponieważ boi się odpowiedzialności, z którą się one łączą. Chodzi o konieczność fachowej wy-

ceny nieruchomości i jej możliwie najkorzystniejszej dla klienta
sprzedaży. My dodatkowo dodajemy krótkie terminy realizacji
sprzedaży – mówi Krzysztof Rożnowski.
Wystarczy wejść na stronę indahouse, aby zobaczyć przykładowe transakcje. I tak np. trzypokojowe mieszkanie przy ulicy
Tradycji sprzedano w zaledwie 12 dni, a dom bliźniak przy ulicy
Krańcowej w 14 dni. Rekordowa jest jednak sprzedaż trzypokojowego mieszkania na czwartym piętrze na Osiedlu Bukowym, które
znalazło nowego nabywcę w zaledwie godzinę.
W jaki sposób agencji indahouse udaje się osiągać tak krótkie
terminy transakcji?
- Opracowujemy kompleksowy plan marketingowy dla każdej
nieruchomości, a nie po prostu wrzucamy ofertę do Internetu
i czekamy co się wydarzy jak robi to większość biur. Zwykle nic się
nie dzieje i do transakcji nie dochodzi. Przygotowując plan marketingowy określamy do kogo kierujemy dane ogłoszenie. Na przy-
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kład mieszkania na czwartym piętrze bez windy nie skierujemy do
starszych osób, które będą miały problem z wejściem. Będzie to
natomiast idealne mieszkanie dla inwestora. Młodej parze z małym dzieckiem i kolejnym w drodze zaoferujemy natomiast większe mieszkanie, bo z dwupokojowego będą musieli się za dwa
lata wyprowadzić – mówi Krzysztof Rożnowski.
Opracowanie planu marketingowego rozpoczyna się od uważnego wysłuchania klienta. Poznania jego oczekiwań związanych
ze sprzedażą nieruchomości. W kolejnym etapie eksperci indahouse oceniają potencjał nieruchomości wynikający ze jej stanu,
lokalizacji, piętra na którym się znajduje, otoczenia itp. Następnie
w porozumieniu z właścicielem wyceniają nieruchomość i przygotowują ofertę sprzedaży. Ta składa się z atrakcyjnych zdjęć, opisu
i rzutu.
- Zdjęcia muszą układać się w odpowiednią całość, ważna jest
więc ich kolejność. Muszą być robione z odpowiednich kątów. Jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości są jakieś atuty,
np. sklep lub parking to warto to także na zdjęciach uwiecznić.
Pora roku i oświetlenie też mają duże znaczenie. Na przykład teraz umawiamy się z klientami na zdjęcia do południa, bo później
jest już ciemno. Atrakcyjność oferty podnoszą też zdjęcia i filmy
wykonywane z drona – mówi Anna Rożnowska, współwłaścicielka
indahouse. - Ważna jest też aktualizacja zdjęć. Przykładowo gdy
przejmujemy nieruchomość w okresie świątecznym i na zdjęciach
są choinka i inne ozdoby to jeżeli w okresie świątecznym nieruchomości nie sprzedamy to musimy zrobić nowe zdjęcia – dodaje.
- Bardzo istotny jest także opis. Musi zawierać kompleksowe
informacje o nieruchomości. Oszczędza to czas sprzedających,
kupujących, ale też nasz, bo nie musimy telefonicznie wyjaśniać
szczegółów oferty. Istotne jest też podanie szczegółowej lokalizacji nieruchomości. My możemy ją podać z bardzo dużą dokładnością i przez to zwiększyć szanse sprzedaży czy wynajmu gdyż
mamy umowy na wyłączność – mówi Krzysztof Rożnowski.
LIFTING MIESZKANIA LUB DOMU PRZED SPRZEDAŻĄ
Ważnym elementem marketingu nieruchomości, który oferuje indahouse, jest home staging. Powstał on w Stanach Zjednoczonych w latach 70-tych zeszłego stulecia, gdy była nadpodaż
na rynku. Aby sprzedać mieszkanie czy dom odpowiednio je do
tego przygotowywano. Home staging to w uproszczeniu właśnie
profesjonalne przygotowanie nieruchomości do sprzedaży lub
wynajmu.
- Home staging w Polsce jest wciąż nieznany albo niedoceniany.
W Koszalinie oferujemy go wyłącznie my. A w sprzedaży nie ma
nic gorszego niż zaniedbany dom czy mieszkanie. Dzięki home
stagingowi możemy profesjonalnie przygotować je do sprzedaży
i zwiększyć ich wartość nawet o kilkanaście procent – mówi Krzysztof Rożnowski.
Jak przeprowadzany jest home staging? Pierwszym jego etapem jest określenie przez sprzedającego, jakim budżetem na ten
cel dysponuje. W przypadku mieszkania wystarczy nawet kilkaset złotych. Przygotowanie do sprzedaży domu może kosztować
więcej. Mając ustalony budżet do akcji wkraczają specjaliści z indahouse. Proponują zmiany wystroju, drobne prace remontowe,
sprzątanie. Zmiany wystroju mogą dotyczyć np. wymiany: mebli,
zasłon, oświetlenia czy dekoracji domowych. Bardzo ważna jest
też kolorystyka ścian. W dobrze przygotowanym mieszkaniu czy
domu powinny dominować kolory biały i szary. Sprawdzą się też
dodatkowe aplikacje, np. turkusowe. Dzięki temu mieszkanie
będzie jasne i zrobi dużo lepsze wrażenie na potencjalnych kupcach. Czasem do zmiany wizerunku mieszkania nie jest potrzebny

remont czy wymiana mebli. Wystarczą gadżety, które indahouse
wypożycza klientom.
- Mieliśmy mieszkanie wyceniane wstępnie na 120 tys. złotych.
Mając do dyspozycji 5 tys. złotych wymieniliśmy oświetlenie, zastąpiliśmy stare meble nowymi, wymieniliśmy część paneli, odświeżyliśmy łazienkę. Po tych zabiegach udało się nam to samo
mieszkanie sprzedać w 20 dni za 149 tys., czyli klient zarobił na
home stagingu 24 tys. złotych – mówi Anna Rożnowska. - Home
staging sprawdził się także na przykład w przypadku domu o powierzchni 270 mkw. Jego właściciele czekali miesiącami na sprzedaż. Po przeznaczeniu 6 tys. złotych na malowanie i wymianę mebli dom został sprzedany w niespełna 3 miesiące – dodaje.
W przypadku domów home staging proponowany przez indahouse nie ogranicza się jedynie do wnętrza. Pracownicy biura dają rekomendacje do zmian w otoczeniu domu. Czasem zmianę jego obrazu zapewnia drobiazgi, jak np.: fotel z palet pomalowany na biało,
drewniana skrzynka po jabłkach z kwiatami czy ozdobne pnącze.
PRACUJĄ Z PASJĄ
Rynkowy sukces biura indahouse Anna i Krzysztof Rożnowscy
zawdzięczają nie tylko dużej skuteczności sprzedaży. Jak oboje
podkreślają liczy się też słuchanie klientów, poznawanie ich potrzeb i partnerskie relacje.
- My nie podpisujemy umowy z klientem od razu, podczas
pierwszego spotkania. Przedstawiamy mu draft umowy, dajemy
czas do namysłu. A przed podpisaniem wspólnie jeszcze raz tę
umowę analizujemy, tak by klient wiedział doskonale co podpisuje – mówi Anna Rożnowska.
Klienci zwracają też uwagę na kompleksowość obsługi. Dlatego indahouse współpracuje z biurem kredytowym, ubezpieczeniowym, architektem wnętrz i firmami budowlanymi. Dzięki temu
klienci indahouse, otrzymują pakiet korzyści w jednym miejscu.
Do biura państwa Rożnowskich mogą zgłaszać się i robią to
osoby, które szukają nieruchomości poza Koszalinem. Indahouse
współpracuje z blisko czterystoma sprawdzonymi biurami w całej
Polsce i do nich kieruje zainteresowanych koszalinian. Dzięki tej
współpracy, jako jedno z niewielu biur w naszym mieście, może
też oferować mieszkania i domy na sprzedaż potencjalnym klientom z całej Polski.
Właściciele indahouse zgodnie podkreślają, że jeżeli chce się
wykonywać zawód pośrednika nieruchomości z sukcesami to
trzeba do niego podchodzić z pasją i ciągłą ciekawością. Dlatego oboje wciąż się dokształcają, co pozwala im być na bieżąco
z rynkowymi trendami. Biorą na przykład udział w największych
imprezach i spotkaniach branży nieruchomości. Są to serie prelekcji i warsztatów podnoszących umiejętności osób związanych
z tą branżą. Indahouse należy także do Zachodniopomorskiego
Stowarzyszenia Pośredników Obrotu Nieruchomościami i Polskiej
Federacji Rynku Nieruchomości.
Biuro Indahouse znajduje się przy ulicy Oskara Lange 29A
w Koszalinie. Aktualne oferty, zarówno na rynku wtórnym, jak
i pierwotnym, można sprawdzić na stronie www.indahouse.pl.
INDAHOUSE.PL
ul. Oskara Langego 29a, Koszalin
tel. 94 307 05 03
biuro@indahouse.pl
www.indahouse.pl
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REKUPERACJA DOMÓW
JEDNORODZINNYCH
Rok 2017 przyniesie inwestorom budowlanym zasadnicze zmiany w zakresie podejścia do wentylacji
budynków. W nowym roku zmieniają się przepisy dotyczące energooszczędności budynków mieszkalnych.
W większości domów nie da się już „załatwić” wentylacji budową kominów wentylacyjnych w połączeniu
z montażem nawietrzaków okiennych. Budynki energooszczędne wymagają bardziej innowacyjnych
rozwiązań także w zakresie wentylacji. Dlatego począwszy od 2017 w większości budynków, dla
spełnienia wymaganych prawem budowlanym wskaźników efektywności energetycznej, koniecznie okaże się
zamontowanie systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.

W

budynkach energooszczędnych nie
można pozwolić sobie na wypuszczanie ogrzanego powietrza na
zewnątrz. To kosztuje za dużo, dlatego ściany zewnętrzne i okna projektuje się i wykonuje jako szczelne
dla przepływu powietrza. Konieczną
wymianę powietrza zapewnia system kanałów nawiewnych i wywiewnych, który z centralą wentylacyjną potocznie zwaną rekuperatorem zapewnia wymianę powietrza bez strat ciepła, non stop
przez cały dzień i cały rok. Przy właściwie wykonanym systemie
wentylacji nigdy nie pojawią się problemy znane do tej pory: zawilgocenia ścian, grzyb, pleśnie, zaparowane okna, problemy ze
zdrowiem, brak komfortu. Oczywiście okna będzie można czasami otworzyć, ale nie będzie to konieczne.
NOWOCZESNA WENTYLACJA MECHANICZNA
Centrala wentylacyjna jest montowana w pomieszczeniu niemieszkalnym: w kotłowni, garażu lub na poddaszu. W niej zain-

stalowane są wentylatory dla nawiewu i wywiewu oraz wymiennik
ciepła, w którym w okresie zimy powietrze wyciągane z ciepłych,
wilgotnych pomieszczeń (kuchnia, łazienki, pralnia) ogrzewa zimne powietrze czerpane z zewnątrz. Świeże powietrze z, ogrzane
do temperatury bliskiej pokojowej (zależnej od sprawności cieplnej rekuperatora) jest nawiewane do pomieszczeń „suchych” (salon, sypialnie, gabinet).
W efekcie zastosowania wentylacji mechanicznej powietrze
bez przerwy przepływa przez dom, a układ nawiewów i wywiewów projektowany jest tak, aby nie pozostawić żadnych martwych
stref.
UKRYTA WENTYLACJA
Inwestor, który nie wybuduje w swoim domu kominów do wentylacji grawitacyjnej oszczędzi przestrzeń, którą mogły one zająć,
ale stanie przed perspektywą umieszczenia w przestrzeni budynku
pokaźnej ilości kanałów doprowadzających powietrze do wszystkich pomieszczeń budynku.
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Widząc systemy wentylacji w budynkach publicznych na przykład w centrach handlowych można być przerażonym ich wielkimi
gabarytami. W domach jednorodzinnych z reguły nie planuje się
wysokości kondygnacji powyżej 3 metrów tak, aby pod sufitem
przewidzieć zabudowę rur wentylacyjnych o dużych średnicach.
Dlatego do domów jednorodzinnych w ostatnich latach opracowywanych jest wiele systemów kanałów, które mają gabaryty
umożliwiające ukrycie instalacji wentylacyjnej. Takim rozwiązaniem jest system kanałów do wentylacji EASYFLOW zaprojektowany i produkowany przez firmę VASCO.
Świadome ograniczenie możliwości przesyłowych kanałów do
potrzeb typowych pomieszczeń domu jednorodzinnego umożliwiło zaprojektowanie systemu z niewielką liczbą elementów
łatwych montażu i wyposażonych w bardzo efektywne uszczelki
certyfikowane do klasy szczelności D – najwyższej stosowanej
w systemach wentylacji.
Do tego wszystkie elementy systemu kanałów do wentylacji
EASYFLOW mają 6 cm wysokości. Nadrzędnym celem tego jest,
aby cały system wentylacji pozostał ukryty, bez straty kubatury pomieszczeń. Jest to możliwe, ponieważ dzięki niskiemu profilowi,
kanały wentylacyjne EASYFLOW mogą być umieszczone w warstwach izolacji pod podłogą. Większość budowanych w Polsce
domów ma dwie użytkowe kondygnacje, które powinny być
objęte systemem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła:
parter i piętro. Dlatego, żeby w takim domu instalacja wentylacji była całkowicie ukryta, ważna jest możliwość umieszczenia rur
w warstwie styropianu na podłodze piętra – te rury będą obsługiwać pomieszczenia parteru. Dzięki wysokości całkowitej systemu
kanałów EASYFLOW 6 cm mogą one zostać schowane w styropianie, na którym będzie wykonywana wylewka jastrychowa pod
posadzkę.
Z kolei dla wyższej kondygnacji, bez problemu kanały o wysokości 6 cm zostaną ukryte na podłodze poddasza, pod warstwą
izolacji oddzielającej nieużytkową przestrzeń od pomieszczeń
mieszkalnych piętra.
Niezwykle ważną cechą systemu kanałów EASYFLOW, oprócz
możliwości ukrycia jest to, że materiał z którego są zbudowane nie
przenosi drgań, a ich specjalna konstrukcja ma wbudowanie elementy tłumiące hałas. Niewielka liczba elementów i łatwość montażu z gwarancją szczelności, także dlatego, że ich zastosowanie
praktycznie eliminuje błędy wykonawcze. To wszystko powoduje,
że systemy VASCO zawsze działają skutecznie w zakresie wymiany

powietrza i przede wszystkim gwarantują bardzo ciche działanie
całego systemu.
WENTYLACJA MECHANICZNA – CZY MOŻNA OD NIEJ UCIEC?
Zaczynając budowę w roku 2017, można nie montować systemu wentylacji mechanicznej. Wystarczy natomiast wybrać kocioł
na pelet – paliwo odnawialne. Tylko, że to jest dużo gorsze rozwiązanie w zakresie komfortu i kosztów eksploatacji.
Wentylacja mechaniczna pozwala zapewnić świeże, czyste powietrze w budynku bez konieczności zajmowania się tym. Statystki mówią, że zimą rachunki za ogrzewanie mogą być dzięki temu
nawet o kilkadziesiąt procent niższe. Wbrew pozorom koszt samej
inwestycji nie jest wcale wysoki, zważywszy na fakt, że nie trzeba
budować kominów dla wentylacji grawitacyjnej, ponadto można
też zastosować tańsze okna ze stałymi szkleniami. Pamiętajmy ponadto o tym, że dobrze dopasowana i zainstalowana wentylacja
mechaniczna z odzyskiem ciepła pozwoli nam na zakup mniejszych (i tańszych!) kotłów grzewczych i grzejników.
Systemy wentylacji mechanicznej pozwalają też na zachowanie
komfortu akustycznego wewnątrz pomieszczeń, których zamknięte okna nie będą przepuszczały dobiegającego z zewnątrz hałasu.
Przy prawidłowo wykonanej wentylacji mechanicznej nie powinny
być też słyszalne żadne dźwięki dobiegające z samych urządzeń
wentylacyjnych, dlatego system rur wewnętrznych proponowany
w systemie VASCO przewiduje wbudowane elementy służące wytłumieniu dźwięków.
Jednak najważniejszym czynnikiem, który powoduje upowszechnianie się wentylacji mechanicznej w domach jednorodzinnych jest
dążenie do komfortu. Wszyscy mieszkańcy nowych domów z taką
wentylacją potwierdzają, że jest wielka różnica odczuwalnego komfortu w stosunku do domu ze zwykłą wentylacją grawitacyjną. Często mówią, że czują się w środku mroźniej zimy w swojej sypialni tak,
jakby spali przy uchylonym oknie, przy czym żadne drogie ciepło
nie ucieka na zewnątrz, a do pomieszczenia nie wieje lodowate powietrze przez uchylone okna. Nigdy nie ma już zaduchu, zaparowanych okien, budzenia się z bólem głowy spowodowanym wysokim
poziomem dwutlenku węgla w powietrzu.

Przedsiębiorstwo Instalacyjne INŻYNIER Marcin Ołówka
ul. Szczecińska 53A, 75-122 Koszalin
Telefon/fax 94 343 61 10; e-mail: biuro@inzynier.koszalin.pl
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Rezydencja Park Rodzinna

NADMORSKIE APARTAMENTY
DOCENIANE PRZEZ KLIENTÓW
Autor: Anna Różańska

Firmus Group, norweski deweloper inwestujący w Mielnie i okolicy, sprzedał wszystkie mieszkania w ramach
I etapu inwestycji Rezydencja Park Rodzinna oraz blisko 75 proc. realizowanego II etapu. Wakacyjne
apartamenty cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze względu na kameralne otoczenie w otulinie
parku sosnowego i lokalizację w niedalekiej odległości od morza, jak i piaszczystej plaży. Atrakcyjność
inwestycji o rodzinnym charakterze potwierdzają również wyniki wynajmu apartamentów.

K

ameralna inwestycja Rezydencja Park Rodzinna zlokalizowana jest przy ul. Orła
Białego i Kopernika w Mielnie blisko jeziora Jamno. Apartamenty oddalone są
niespełna 150 m od morza i nadmorskiej
promenady, do której prowadzi piękny
nowy deptak. Ciszę i spokój gwarantuje
otulina sosnowego lasu. Lokalizacja jednocześnie umożliwia szybki dostęp do licznych atrakcji dla całej rodziny, pozwalających na
wspólny i aktywny wypoczynek.
Dzięki miejscu, w którym powstaje inwestycja, oraz rodzinnemu
charakterowi, Rezydencja Park Rodzinna cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Świadczy o tym 100 proc. sprzedanych mieszkań
w I etapie inwestycji oraz sprzedaż blisko 75 proc. apartamentów
w ramach II etapu, jeszcze przed osiągnięciem stanu surowego
zamkniętego Apartamenty wakacyjne cieszą się również dużym
zainteresowaniem wśród wynajmujących urlopowiczów, a firma
zajmująca się ich wynajmem potwierdza, że ostatni sezon letni,
pomimo nienajlepszej w porównaniu do lat ubiegłych pogody,
okazał się rekordowym pod względem wynajmu. Według danych
City Apartments, średnie obłożenie w okresie styczeń – wrzesień
br. wyniosło blisko 50 procent ze średnią kwotą za wynajem 350 zł.
Marcin Kokot z firmy City Apartments, operatora apartamentów
wakacyjnych, z którym współpracuje Firmus Group, mówi: - Zauważamy, że z roku na rok wydłuża się sezon w Mielnie. W tym
roku wiele apartamentów, które znajdują się w naszej ofercie, posiadało pełne obłożenie już od początku maja. Bardzo ciekawie
wyglądała również sytuacja we wrześniu, kiedy dzięki wyjątkowo
ładnej pogodzie mieliśmy bardzo dużo rezerwacji.

Obecnie w sprzedaży zostały apartamenty dwu- i trzypokojowe
z nadzwyczaj przestronnym tarasem, którego powierzchnia wynosi ok. 22 mkw. Rzadko spotykane apartamenty z tarasem stanowiącym połowę apartamentu dwupokojowego, ulokowane są
po słonecznej południowej stronie, dzięki czemu jest to miejsce
idealne na poranną kawę oraz wieczór przy kieliszku wina wśród
zapachu sosen. Wszystkie apartamenty zostaną wykończone pod
klucz przy wykorzystaniu materiałów o wysokim standardzie, m.in.
drzwi w naturalnej okleinie, podłogi wyłożone deską barlinecką.
Łazienka będzie kompletnie wyposażona. W gotowej do użycia
kuchni znajdzie się m.in. zintegrowany sprzęt marki Bosch. W ramach inwestycji powstanie hala garażowa oraz komórki lokatorskie. Budynek wyposażony zostanie w nowoczesną windę oraz
przytulne lobby dla mieszkańców.
Cena mieszkań waha się od 9 000 zł do 10.500 zł za metr kwadratowy. Planowane zakończenie prac II etapu to początek czerwca 2017 r. Właściciele nowych mieszkań będą mogli w kolejnym
letnim sezonie odpocząć we własnym apartamencie nad morzem
lub zarabiać na nim, powierzając go na wynajem.
Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma PB Kuncer, a projekt wykonali architekci Marek Antoszczyszyn i Andrzej Buko ze
szczecińskiego biura AB Studio.
Osoby zainteresowane apartamentami w Rezydencji Park
Rodzinnej po szczegółowe informacje mogą zwrócić się do
Biura Sprzedaży: Mielno, ulica Piastów 1A/E
tel.: + 48 94 342 22 22
e-mail: sales@firmusgroup.pl

SZUKAJCIE NAS W PRESTIŻOWYCH MIEJSCACH!
RESTAURACJE

GABINETY LEKARSKIE

Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
Centrala Artystyczna,
ul. Heleny Modrzejewskiej 31
City Box Rynek Staromiejski 14
Club 2CV Restauracja, ul. Piastowska 1
Fenicja CH Merkury,ul. Zwycięstwa 46
Gospoda Jamieńska, Młyńska 37
Maredo, ul. Zwycięstwa 45
Park caffe, ul. Asnyka 11
Sushi Moon, ul. Bp. Cz. Domina 9/4
Sushi77 CH Atrium Koszalin,
ul. Paderewskiego 1
Viva Italia, ul. Skłodowskiej – Curie 1 -3
Toscana Pizzeria Ristorante ul.Ks. Bp. Cz.
Domina 5 (Pasaż Millenium)
Zamkowy ul. Marii Skłodowskiej-Curie
23, Darłowo

Adent Gabinet Stomatologiczny,
ul. 4-go marca 23g
Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
Optyk Lewińscy,ul. Połtawska 2/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
Magdalena i Sebastian Lenkiewicz,
ul. Jantarowa 25A
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Marcin Bogurski, ul. Boczna 11/5, Koszalin
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
Paweł Iwanek ul. Jaworowa17
Sanatus Gabinety Specjalistyczne,
ul. Żwirowa 10

BARY, PUBY, KAWIARNIE
Bar Vittorio, ul. 1 Maja 22/4
(kompleks Milenium)
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 152
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 26 a
Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
Il Buon Cafe, ul. Ks. Bp. Cz. Domina 3/6
Lalka Resto Cafe, ul. Zwycięstwa 32
Pauza, ul. Kaszubska 6A/2
Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
Świat Lodów, Galeria Emka
SALONY FRYZJERSKOKOSMETYCZNE, FITNESS
Aquarius Beauty, ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
DomiNika Fitnesstudio,
ul. Franciszkańska 104 b
Dermalogica ul. Zwycięstwa 40
C.H.Jowisz I piętro
ETNA Salon Fryzjerski,
ul. Franciszkańska 105
Glamour Salon kosmetyczny,
ul. Nowowiejskiego 4a/3
K.A.F. Forma, ul. Franciszkańska 24
Fryzjerstwo Ewelina FarynaCH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Galeria Urody „Jasminum”, ul. Fałata 11F
Gabinet Kosmetyki i Wellnes Rose
ul. Piłsudskiego 45
Nefretete – Studio Urody CH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Pure Fitness, CH Atrium
Pure Fitness, Kosmos
Rejuvi cosmetics Centrum Kosmetyki
Profesjonalnej, ul. Poprzeczna 3
Salon Fryzjerski Dorota,
ul. B. Krzywoustego 4
Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3
Studio Urody BrandGaleria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Studio Urody Joanna śliwińska,
ul. Bolesława Krzywoustego 18/1
Studio Kosmetologii Agata Zejfer
ul.6 Marca 16, Unieście
SYNERGIA Biernacka i Przygórski S.J.,
ul. Modrzejewskiej 13

HOTELE
Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
Gromada Hotel 3*,
ul. Zwycięstwa 20-24
Hotel Trawa, ul. Szczecińska
– Stare Bielice 7a
Hotel Sport, ul. Sportowa 14
Ikar Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Rodziewiczówny 24, Kołobrzeg
Ikar Plaza Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Wschodnia 35, Kołobrzeg
Lidia, ul. Dorszowa 3, Darłowo
Marina Mielno-Pensjonat nad Jeziorem
ul. Chrobrego 26A,Mielno
Hotel Medical SPA Unitral,
ul. Piastów 6 Mielno
Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Pro-Vita, ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
Royal Park Hotel & Spa,
ul. Wakacyjna 6, Mielno
Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
Villa Taris, ul. Koszalińska 70-72, Kołobrzeg
Willa Alexander Spa&Wellness,
ul. BoWiD 7, Mielno
SKLEPY
Antracyt ul. Młyńska 54A Koszalin
A-tom webski sklep,
ul. Drzymały 15, Koszalin
Aryton Merkury ul, Zwycięstwa 46
Bokaro, ul.Brzozowa 1, Koszalin
Boutique Chiara
Hotel Marine
ul. Sułkowskiego 9 Kołobrzeg
Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
Lisa Ferrera Salon Sukien Ślubnych,
ul. Bolesława Krzywoustego 4a
Salon Męskiej Mody Ślubnej
Sklep Myśliwski Hubertus,
ul. Kaszubska 10 b
Świat Mebli, ul.Szczecińska 38
Modes Jabłońscy, ul. 1-go Maja 4
Tropex – Salon Meblowy,
ul. Szczecińska 5
Yacob, ul. Zwycięstwa 115
BIURA NIERUCHOMOŚCI
Przedsiębiorstwo budowlane Kuncer
Sp.z o.o., ul. Wąwozowa 15

Abelard Nieruchomości, ul. Dworcowa 1
Center Nieruchomości, ul. Młyńska 15/2
Gadomska Nieruchomości,
ul. Młyńska 10 /1
Gołek Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 142
Galeria Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 160
Invest Nieruchomości,
ul. Wyszyńskiego 3 /3
Indahouse.pl
ul. Oskara Lange 29A
Koszalińska Agencja
Nieruchomości Szczerbińscy,
ul. Bogusława II 3
Nieruchomości, ul. Połtawska 7 /1
Koszalińska Izba Przemysłowo
Handlowa, Plac Wolności 2-3
House Martin Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 155
Urbanowicz S.C. Centrum
Nieruchomości, ul. Andersa 2
KANCELARIE
GRACJUS Kancelaria Doradcy
Podatkowego Iwona Nowaczyk,
ul. Szczecińska 8-10/18
Biuro Rachunkowe „Sukces”
Maria Bladyn, al. Monte Cassino 6
Kancelaria Podatkowa Constans,
ul. Wojska Polskiego 24-26
Kancelaria Notarialna Joanna i Tomasz
Paplaczyk, ul. J. Matejki 1
SALONY SAMOCHODOWE
Auto.Galeria ul. Gnieźnieńska 32, Koszalin
Peugeot, Mojsiuk Motor Sp. J.
Stare Bielice 27c
Auto Mojsiuk Autororyzowany
Dealer Hondy, Stare Bielice 128
Autoryzowany Dealer
Mercedes-Benz Mojsiuk Sp.j.,
Stare Bielice 128
Drewnikowski Koszalin
Autoryzowany Dealer Citroena,
ul. Piastowska 1
Dubnicki. Sp. z o.o. Autoryzowany
dealer Renault i Dacii,
ul. Gnieźnieńska 81
Opel Dowbusz, ul. Lniana 3
Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a
Toyota Wojciech Jankowski, ul. Okrężna 4
BIURA PODRÓŻY
AGA HOLIDAY Biuro Podróży
ul. Piłsudskiego 88 A
Rainbow Tours CH Atrium,
ul.Paderewskiego 1
Rainbow Tours Galeria Emka ,
ul. Jana Pawła II 20
Biuro Turystyczne TURYSTA Sławomira
Małgorzata Ignatowicz, ul. Andersa 2
Laba Holiday ul. Dworcowa 4
Biuro Podróży ITAKA,
ul. Domina 7/9 (Pasaż Milenium I p.)

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

R E S TA U R A C J A

Bal Andrzejkowy
26 listopada godz. 20.00
149 zł / osoba

Fotobudka, wróżby Wróżki Małgorzaty
Magiczny DJ
Profesjonalne zdjęcia
Bogate menu przez całą noc:
- danie serwowane na powitanie
- ciepły bufet
- zimny bufet
- słodki bufet

bilety: 602 14 13 12
recepcja@marina-mielno.pl

soki w cenie
0,5l białej wódki na parę

Zorganizuj u nas wigilię ﬁrmową...
Restauracja Biała Dama
pysznie, świeżo, podane z klasą...

Znajdź nas na

Marina Mielno, ul. Bolesława Chrobrego 26a, tel. (+48) 666 700 254, kierownik@marina-mielno.pl, www.marina-mielno.pl

