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HOTEL UNITRAL

ohaterem okładkowej
historii tego wydania
„Prestiżu” tylko pozornie jest mieleński hotel.
Rzeczywistymi bohaterami – właściciele Unitrala Mariusz Tomiak i Janusz
Szymański oraz jego dyrektor Bolesław Krawiec. To dzięki nim typowy
zakładowy ośrodek z czasów gierkowskich przekształcił się w obiekt
o czterogwiazdkowym standardzie, w dodatku oferujący chyba największe na Pomorzu SPA, urządzone w stylu zapierającym dech w piersiach.
Może ktoś zapytać, co tu nadzwyczajnego? Jest kapitał, to się buduje! Rzecz
w tym, że imponującej modernizacji i rozbudowy Unitrala nie sfinansował
jakiś potentat, który pojawił się z grubym portfelem. Jest ona efektem 14
lat organicznej pracy i strategii rozwijania firmy z wypracowanych zysków,
wspartych udanymi staraniami o unijne dofinansowanie (co nie jest wcale proste). I trzeba dodać – pasji. Bo kiedy dyrektor Krawiec opisuje historię przeobrażenia Unitrala, czuje się, że dla niego to nie była tylko praca.
Również pasja postawiła w świetle publicznego zainteresowania
skromną bibliotekarkę Danutę Krajewską (tekst „Szczęściara w osiedlowej bibliotece”). Zdobyła ona tytuł Bibliotekarza Województwa
Zachodniopomorskiego, a teraz walczy o laur ogólnokrajowy. Zainteresowanie dziennikarzy, jakie pojawiło się wraz z nagrodą, panią
Danutę peszy. Dla niej to co robi, powinno być tak właśnie zrobione.
Ale dziesiątki zrealizowanych pomysłów i imprez, jakie przez lata przygotowała dla dzieci, dorosłych i seniorów, to dużo ponad standard
bibliotekarskiego etatu. Bez wewnętrznego ognia tego by nie było.
Siedząc na widowni jednej z biznesowych gal, jakie w maju odbyły się
w Koszalinie (na marginesie: szkoda, że są dwie a nie jedna izby przemysłowe i dwa konkurencyjne konkursy promujące osiągnięcia gospodarcze), pomyślałem sobie, że co prawda nagroda w każdej kategorii jest
jedna, lecz w gruncie rzeczy zwycięzcą jest każdy z nominowanych. To
zupełnie inny styl prowadzenia interesów niż w pierwszych latach po
przemianie ustrojowej. Nikt już nie epatuje bogactwem, budując zamki
na piasku. Liczy się twarde stąpanie po ziemi, upór i konsekwencja. A także codzienna walka z przeciwnościami. O istnieniu wielu z firm, których
nazwy przewinęły się w obu konkursach, wielu koszalinian pewnie nawet nie słyszało. Ale one działają, dają pracę i rosną. Za każdą stoją ludzie
– właściciele i menedżerowie. Dla wydawcy miejskiej gazety to pewność,
że interesujących postaci do zaprezentowania nie zabraknie.
Andrzej Mielcarek
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Wydarzenia

Politechnika już zbiera drużynę
minionym sezonie szczypiornistki
AZS Politechniki Koszalińskiej w lidze zajęły

czwarte miejsce. Znalazły się także w najlepszej czwórce Pucharu Polski, eliminując po
REKLAMA

drodze mistrzynie kraju. – Patrząc z boku,
jako kibic, chciałbym więcej – przyznaje trener Waldemar Szafulski (na zdjęciu).
– Patrząc jako trener, muszę powiedzieć,
że zrobiliśmy w tym roku świetny wynik.
Pierwsza trójka wciąż jest poza zasięgiem,
więc zajęliśmy najwyższe możliwe miejsce.
Szkoleniowiec uważa, że wystarczy kilka wzmocnień, by Koszalin mógł w przyszłym sezonie cieszyć się z medalu.
Jednak drużyna się osłabia. Odeszła Kamila Całużyńska, Sylwia Lisewska leczy
przewlekłą kontuzję, Iwona Szafulska
nie będzie brana pod uwagę w związku
z urlopem macierzyńskim, a Aleksandra
Kobyłecka ma propozycję z Francji i jeszcze nie wie, czy zostanie w Koszalinie.
W zamian klub pozyskał na razie dwie rozgrywające z KPR Jelenia Góra: Martę Dąbrowską i Monikę Odrowską. – Obie są
ambitne i mają spore umiejętności, co udowodnia powołanie ich do akademickiej kadry Polski. Jednocześnie jednak są jeszcze

Trener Waldemar Szafulski

na tyle młode, że bardziej niż wzmocnienie
należy je traktować jako uzupełnienie składu – zauważa trener, ale podkreśla, że to nie
koniec transferów i drużyna nie powinna być
słabsza niż w ostatnim sezonie.
rav

Jubileusz diecezji
Piętnaście tysięcy wiernych zgromadziły na stadionie Gwardii uroczystości 40-lecia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

fot. Radosław Brzostek

w

fot. Natalia M. Nowak

Nawet bez czterech czołowych zawodniczek może zagrać w nowym sezonie AZS Politechnika Koszalińska. Klub pozyskał na razie dwie rozgrywające, ale trener zapewnia, że szykowane są kolejne transfery.

b

yło to prawdopodobnie największe zgromadzenie religijne w Koszalinie od 1991 roku, kiedy miasto odwiedził Jan Paweł II. Msza św.
odprawiona została przy ołtarzu, przy którym 21 lat wcześniej eucharystię sprawował Papież. Wierni odnowili przyrzeczenia chrzcielne
i zostali pokropieni wodą poświęconą w XII-wiecznej chrzcielnicy,
pochodzącej ze średniowiecznego kościoła na Górze Chełmskiej.
Modlitwy w sobotę 19 maja br., mimo upalnego słońca, trwały kilka
godzin. Część z nich żywiołowo poprowadzili – w sposób u nas raczej
niespotykany – ojcowie Antonello Cadeddu i Enrique Porcu (na zdjęciu) z Brazylii, angażujący uczestników do spontanicznych reakcji,
śpiewu i okrzyków.
am

Wydarzenia

Bohaterowie naszej głównej publikacji sprzed miesiąca, architekci z koszalińskiej
pracowni HS99, odebrali prestiżową nagrodę tygodnika „Polityka

w

fot. Wojciech Grela

spólnikami – partnerami w HS99 są: Dariusz Herman, Piotr Śmierzewski i Wojciech Subalski (na zdjęciu), a nagrodzonym dziełem siedziba Centrum
Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Wcześniej projekt
nagrodzono tytułem Bryły Roku. Teraz otrzymał on prestiżową Nagrodę Architektoniczną tygodnika „Polityka”. Oto co tygodnik napisał o pracy koszalinian: „Trzy
fakty, spoza architektonicznego kontekstu, zaskakują w tym projekcie. Po pierwsze
to, że od chwili wyboru projektu w konkursie do momentu ukończenia budowy
minęło 10 lat. W architekturze to sporo, a jednak projekt wcale się nie zestarzał. Po
drugie, mimo niezwykle efektownej formy oraz starannego i bogatego jakościowo
wykończenia, udało się go
zrealizować za stosunkowo
nieduże pieniądze – 3620
zł za m kw. Po trzecie, projekt wyszedł z koszalińskiej
pracowni architektonicznej
działającej przede wszystkim
na lokalnym rynku. Rzadko
się zdarza, by tak głośno było
o czymś, co nie powstało
w którymś z wielkich architektonicznych centrów, typu
Warszawa, Śląsk, Kraków,
Wrocław czy Poznań.”

Aquapark w zawieszeniu
Teren, na którym ma stanąć aquapark, nadal porasta trawa. Wciąż nie
wiadomo, kiedy rozpocznie się budowa. Teraz jej termin zależy od tego,
czy spółka Wrobis będzie w sądzie walczyć o kontrakt.
ierwotnie to właśnie Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego nr 2 zwyciężyło w przetargu na budowę parku wodnego, gdyż tańszą o 16 mln zł ofertę firmy Kornas z Kołobrzegu komisja przetargowa odrzuciła ze względu na podejrzenie zaniżenia ceny.
Kornas jednak odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, a ta przyznała mu rację i nakazała wybrać najtańszą ofertę. W efekcie kołobrzeżanie wygrali przetarg. Ale tym razem Wrobis odwołał się do KIO. Jego
skarga została oddalona. – Prawdopodobnie podpiszemy zatem umowę na budowę z firmą Kornas – zapowiada Jakub Pyżanowski, prezes
Zarządu Obiektów Sportowych (prowadzi inwestycję w imieniu miasta). Słowo „prawdopodobnie” tłumaczy teoretyczną możliwością odwołania się przez Wrobis do sądu, co kazałoby wstrzymać inwestycję.
Wrocławska spółka zastanawia się nad tym krokiem, mimo że koszt złożenia odwołania to kilka milionów złotych. – To nie jest kwestia pieniędzy, ale argumentów – podkreśla Jan Wąsowicz, radca prawny spółki. –
Jeśli uznamy, że jest szansa wygranej, złożymy odwołanie – zapowiada.
Jeśli Wrobis pójdzie do sądu, budowa aquaparku zostanie wstrzymana
na trudny do określenia
czas. Jeśli nie zdecyduje
się na taki krok, ZOS
może podpisać umowę
ze spółką Kornas, kiedy
tylko wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram robót wraz
z kosztorysem.
rav

fot. DiGi Touch

p

Chorwat za Słoweńca
Teo Cizmić zastąpił Andrieja Urlepa na stanowisku szkoleniowca koszykarzy AZS Koszalin. Do pomocy będzie miał
zaledwie 24-letniego Wojciecha Zeidlera.

p

o tym, jak na pozostanie w Koszalinie nie zdecydował się Andriej Urlep, poszukiwano jego następcy. Na kibicowskiej giełdzie pojawiało się wiele nazwisk. Ostatecznie
nowym szkoleniowcem AZS-u został ten, o którym nic się

fot. archiwum AZS

Architekci docenieni

nie mówiło – 41-letni Teo Cizmić. Chorwat w ubiegłym sezonie był asystentem utytułowanego Jasmina Repesy w Cibonie Zagrzeb (zdobyła mistrzostwo Chorwacji), a wcześniej samodzielnie prowadził Steauę Bukareszt i KK Split.
Przy jego zatrudnieniu nie bez znaczenia była opinia Igora
Milicicia, kapitana AZS-u, który w przeszłości pracował ze
swoim rodakiem. – Jednak nie ona była decydująca – podkreśla Paweł Gawienowski, rzecznik klubu. – Trener Cizmić
przekonał zarząd przede wszystkim swoją wizją zespołu.
Asystentem Chorwata będzie 24-letni Wojciech Zeidler, który
ostatnio prowadził koszykarzy Radeksu Szczecin. Obaj na początku sierpnia mają rozpocząć pracę z pozyskanymi w porozumieniu z klubem zawodnikami.
rav

Promocja

Idealne warunki do nauki

w

Symboliczne otwarcie kampusu 6 czerwca br.

Magdalena Dankowska

czerwcu br. Politechnika Koszalińska (PK) zakończyła
kolejny etap rozbudowy kampusu. Za 35 mln zł – i dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – powstały budynki Instytutu Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej („G” i „H”) oraz Laboratorium Inżynierii Środowiska i Telematyki („I”).
Wiedza ze źródła
W uczelni początki starań o pieniądze unijne sięgają 2002 r. – Obserwowaliśmy rzeczywistość i prognozowaliśmy wydarzenia związane
z przystąpieniem Polski do UE – wspomina dr Artur Wezgraj, kanclerz PK. Klasyczne źródła finansowania uczelni, czyli dotacje ministerialne i środki własne, nie umożliwiłyby rozwoju na skalę, którą dawały – i dają – dotacje unijne. – Doszliśmy do wniosku, że poważnym
źródłem finansowania naszych pomysłów mogą być tylko projekty
unijne – dodaje kanclerz.
W PK powstał zespół ds. projektów unijnych. Należało dotrzeć do
dokumentów przedakcesyjnych (przystąpienie planowano na 2004 r.),
zrozumieć politykę wspólnotową, poznać reguły przyznawania dotacji. – Szybko nauczyliśmy się pierwszej zasady pozyskiwania pieniędzy
– dodaje Artur Wezgraj. – Nie trzeba dostosowywać działań do źródeł
finansowania, lecz poszukiwać celów unijnych zbieżnych z naszymi.
Inwestycja kompletna

8 | PRESTIŻ | czerwiec 2012

Politechnika uzyskała na inwestycje blisko 180 mln zł unijnych dotacji

Tak było również z powstaniem kampusu przy ul. Śniadeckich.
Poza budową obiektów dydaktycznych (blisko 11 tys. m kw.), inwestycja objęła także: wyposażenie budynków w nowoczesną aparaturę
dydaktyczno-badawczą i infrastrukturę ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) oraz zakup aparatury dla Wydziału Elektroniki
i Informatyki. Budynki zostały
połączone siecią światłowodową
i przyłączone do krajowej sieci
Pionier.
– To inwestycja kompleksowa
– mówi Izabela Juszkiewicz, koordynator projektu z PK. – Stworzyliśmy studentom idealne warunki do nauki. Budynki zostały
wyposażone w sieć logiczną. Kupiliśmy sprzęt i oprogramowanie

pozwalające na uruchomienie platformy wirtualnych serwerów, które
będą wykorzystywane do celów dydaktycznych oraz do wdrażania
rozwiązań w zakresie kształcenia na odległość.
Jak to się robi
Tworzenie projektów to żmudna praca. Szczegółowy opis przedsięwzięcia trafia do instytucji odpowiedzialnej za jego realizację i jest
poddany ocenie formalnej. Jeśli nie zostanie odrzucony, trafia pod
ocenę merytoryczną paneli ekspertów. Ocenę punktową, formalną
i merytoryczną wieńczy pozycja na liście rankingowej. Lista może doczekać się zatwierdzenia lub zmodyfikowania. Droga do pozyskania
dotacji wciąż jest wyboista.
Zatwierdzenie listy otwiera ostatni etap. – Przygotowujemy dokumenty do podpisania umowy, uszczegóławiamy zapisy i rozpoczynamy realizację projektu – mówi Ewa Ostaszewska, kierownik Działu
Planowania i Promocji PK. – Trwa to zwykle kilka miesięcy.
W ciągu siedmiu lat uczelnia zrealizowała – lub realizuje – 24 projekty unijne. Wartość ogólna dotacji sięgnęła 180 mln zł.
A to nie koniec
Dotychczas przy ul. Śniadeckich powstał kompleks obiektów, na
który składa się: trzyczęściowy budynek wielopiętrowy i połączony
naziemnymi przejściami zespół sześciu budynków laboratoryjnodydaktycznych. – Biorąc pod uwagę wsparcie, jakie otrzymujemy ze
Wspólnoty, nasze wejście do UE uważam za jedno z najważniejszych
wydarzeń w historii współczesnej Polski – przyznaje Artur Wezgraj.
Przecinająca wstęgę podczas otwarcia kampusu Anna Gładysz, studentka Mechatroniki PK uważa, że rozbudowa poprawia jakość kształcenia: – Politechnika rośnie, to widać. Studenci szukają szkół z nowoczesnymi laboratoriami, dających
wiedzę praktyczną. Znajdują to
na Politechnice Koszalińskiej.
Rektor PK, prof. Tomasz Krzyżyński, zapowiada kolejne inwestycje i ostatni etap rozbudowy
kampusu: – Powstaną cztery
laboratoria, budynek rektoratu
i biblioteki. Te obiekty będą bezpośrednio sąsiadować z halą widowisko-sportową.

Tak wkrótce będzie wyglądał kompleks uczelnianych obiektów przy ul. Śniadeckich

fot. Adam Paczkowski

Politechnika Koszalińska jest jednym z największych w regionie koszalińskim beneficjentów dotacji unijnych na rozwój i inwestycje.

Promocja

Mistrz, naukowiec, przyjaciel
„Poświęciłem się pracy naukowej i dydaktyce. Wielką satysfakcję zawodową sprawiło mi wypromowanie grupy doktorów, którzy dzisiaj już są
profesorami. Cieszę się, że mam tak liczną rodzinę naukową” – mówi prof. Michał Białko, nowy Doktor Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej.

P

„

Magdalena Dankowska

rofesor jest uczonym światowego formatu. Wyniki jego
badań przyczyniły się znacząco do rozwoju współczesnej elektroniki. Na przełomie lat 60. i 70. zaczął tworzyć swoją szkołę naukową ” – to fragment laudacji
prof. Włodzimierza Janke z okazji nadania godności Doktora Honoris
Causa Politechniki Koszalińskiej prof. Michałowi Białce, wybitnemu
specjaliście w dziedzinie elektroniki. Uroczystość wręczenia tego najwyższego tytułu akademickiego odbyła się 14 czerwca br. na Politechnice Koszalińskiej.
60 lat w służbie nauki

Kulminacyjny moment uroczystości 14 czerwca br.;
po lewej rektor PK prof. Tomasz Krzyżyński

Prof. Michał Białko (ur. 1929) nadal jest czynny zawodowo; tryska energią i optymizmem

Od 1996 r. prof. Białko jest związany z Politechniką Koszalińską. Tutaj prowadzi wykłady z podstaw sztucznej inteligencji, hybrydowych
systemów ekspertowych i inteligencji obliczeniowej.
IX symfonia Beethovena
Rektor PK, prof. Tomasz Krzyżyński – jak mówi – poczytuje sobie
za zaszczyt, że miał okazję spotkać prof. Białko na swojej drodze. –
Wyróżniliśmy genialnego naukowca i człowieka z wielką pasją, który
w światowej nauce zapisał się jako autor „układu Białki” – wyjaśnia
prof. Krzyżyński. – Niech jego błyskotliwy umysł, wybitna inteligencja
i nietuzinkowa osobowość będą dla nas wzorem.
Prywatnie prof. Michał Białko jest człowiekiem niezwykle skromnym. Jeździ na nartach, rowerem. Lubi wyprawy samochodowe –
z żoną chętnie wypoczywają nad Morzem Śródziemnym. Relaksuje
się przy muzyce poważnej, dlatego zobaczyć go można na koncertach
Filharmonii Koszalińskiej.
O sobie mówi: – Od początku byłem samoukiem, a uczyłem się
przez całe życie. Dopiero później znalazłem mistrzów. Potrzeba wiele
inicjatywy, żeby się wybić. Zwykle nie dostrzega się średniaków, dlatego warto stale podnosić sobie poprzeczkę
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fot. Radosław Brzostek

– Przyznanie tego tytułu jest dla mniej powodem wielkiej satysfakcji – przyznał w rozmowie z „Prestiżem” prof. Michał Białko. – Każdy
naukowiec oczekuje docenienia jego zasług, osiągnięć. Tekst laudacji
profesora Janke wzruszył mnie, wróciłem myślami do młodego życia.
Prof. Michał Białko urodził się w 1929 r. w Baranowiczach. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej i Politechniki Warszawskiej. Tytuł
profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1972 r., a profesora zwyczajnego
pięć lat później.
W 1986 r. został wybrany na członka korespondencyjnego Polskiej
Akademii Nauk (PAN), a od 1998 r. jest członkiem rzeczywistym
PAN. Doktor h. c. Institut National Polytechnique de Toulouse (1995)
i Politechniki Gdańskiej (2008).
W latach 50. XX w. opublikował pierwsze w kraju prace naukowe
w zakresie miernictwa parametrów tranzystorów i projektowania
układów tranzystorowych ze sprzężeniem zwrotnym (praca doktorska).
Był pierwszym w Polsce autorem publikacji dotyczących syntezy
liniowych układów scalonych i filtrów aktywnych. Jego pionierskie
książki posłużyły do edukacji elektroników w całym kraju. Jest autorem i współautorem łącznie około 200 artykułów i referatów naukowych, z czego znaczna część została opublikowana na forum międzynarodowym, siedmiu książek, czterech skryptów i siedmiu patentów.
Równoległą do pracy naukowej pracę dydaktyczną rozpoczął już
w 1953 r. – na Politechnice Gdańskiej. Był gościem najbardziej prestiżowych uczelni świata. „Potomstwo naukowe” prof. Białki to dzisiaj
ponad 100 profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów. W 2009
r. otrzymał odznakę Gryfa Zachodniopomorskiego.

Promocja

Morski

Koszalin

fot. archiwum UM

- Płyń po morzach i oceanach. Sław dobre imię chińskiego stoczniowca i polskiego marynarza.
Nadaję ci imię „Koszalin” – po tych słowach Teresa Żurowska, matka chrzestna nowo wybudowanego statku rozbiła o burtę butelkę szampana. To był kulminacyjny moment uroczystości,
która odbyła się 14 czerwca br. niedaleko Pekinu, w chińskiej stoczni Xingang w Tianjin.
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Jeden z osiemnastu
Historia zaczęła się półtora roku temu w Chinach, kiedy 300
stoczniowców rozpoczęło budowę 38-tysięcznika mającego wejść
w skład floty Polskiej Żeglugi Morskiej. To jeden z czterech bliźniaczych statków, które już rozpoczęły pracę, bądź też wkrótce pływać
będą po oceanach. Ostatnio w dziewiczy morski rejs wypłynął m/s
„Szczecin”, wkrótce uczynią to m/s „Puck” i m/s „Gdynia”. To trzecia
seria jednostek tego typu, które wybudowano w Chinach dla Polskiej
Żeglugi Morskiej – pierwsze cztery powstały w 2005 roku, kolejnych
dziesięć w latach 2008-2010. M/s „Koszalin” jest jednym z pierwszych statków zbudowanych w stoczni Xingang w Tianjin – ten no-

woczesny i nowy kompleks został wybudowany od przysłowiowego
zera. Wcześniej działała tu stocznia Marynarki Wojennej Chińskiej
Republiki Ludowej.
Kapitanem m/s „Koszalin” został Adam Kowalski. Jednostka pływać będzie pod banderą wysp Bahama, a załoga składa się z 21 oficerów i marynarzy. Każdy z nich będzie miał do dyspozycji kabinę
z łazienką. Na statku są dwie jadalnie – oddzielna dla oficerów i dla
marynarzy. Jest też biblioteka, salon ze sprzętem audio i wideo oraz
mała sala gimnastyczna.
W pierwszy rejs jednostka wypłynie do Singapuru, choć jego nominalne trasy wieść będą przede wszystkim między obiema Amerykami i Europą.

Promocja
egzotycznych, gdzie nie ma infrastruktury. Jednorazowo do pięciu
ładowni „Koszalina” można złożyć 38 tys. ton ładunku. Gdybyśmy
chcieli przewieźć go koleją, musielibyśmy utworzyć pociąg składający
się z 475 wagonów o łącznej długości prawie ośmiu kilometrów. Podczas tankowania statek bunkruje prawie dwa tysiące ton paliwa i na
tym paliwie, spalając go 28,5 tony na dobę, może przepłynąć ponad
połowę kuli ziemskiej.

Okno na świat

Od lewej: Władysław Husejko, Teresa Żurowska, Piotr Jedliński, Andrzej Jakubowski

Matką chrzestną m/s „Koszalin” została Teresa Żurowska, prawniczka i działaczka Klubu Kiwanis w Koszalinie. To światowa organizacja charytatywna, która od 1915 r. niesie pomoc dzieciom i młodzieży. Teresa Żurowska urodziła się w Koszalinie i z nim związała
swoja przyszłość. Była m.in. sędzią Sądu Rejonowego, a od 1993 r.
prowadzi kancelarię radcy prawnego.
W wyborze matki chrzestnej uczestniczyli Czytelnicy „Głosu Koszalińskiego”, którzy w trakcie głosowania wskazali trzy nietuzinkowe postaci z Koszalina mogące dostąpić tego zaszczytu. Ostateczną
decyzję, kto z wybranej trójki będzie miał prawo rozbić o burtę m/s
„Koszalin” butelkę szampana, podjęło kierownictwo PŻM.
W uroczystości chrzcin m/s „Koszalina” udział wzięli – oprócz
matki chrzestnej, przedstawicieli stoczni i PŻM – prezydent Piotr
Jedliński i przewodniczący Rady Miejskiej Władysław Husejko. Województwo zachodniopomorskie reprezentował wicemarszałek Andrzej Jakubowski.
– M/s „Koszalin”, pływając po morzach i oceanach, będzie najlepszym ambasadorem naszego miasta. Co więcej – śmiało mogę
powiedzieć, że od pamiętnego czwartku Koszalin zwiększył swoją
powierzchnię o kilka tysięcy metrów kwadratowych. Wróciliśmy do
naszych hanzeatyckich korzeni – od dziś nikt nie powinien mieć wątpliwości, że jesteśmy miastem nadmorskim. Liczymy też na serdeczną współpracę z kapitanem i załogą jednostki. M/s „Koszalin” będzie
naszym oknem na świat – mówi prezydent Piotr Jedliński.

M/s „Koszalin” ma 190 m długości, 28,5 m szerokości, jego za
nurzenie wynosi 10,4 m. To jednostka, której wielkość w fachowej
nomenklaturze określa się jako handy-size, czyli „podręczny”. Nazwa
ta odzwierciedla jego właściwości jako statku do wszelkiego rodzaju
ładunków masowych, w różnych, nawet niewielkich, ilościach. Jednostka jest więc tzw. masowcem, czyli przeznaczona jest do przewozu takich ładunków jak węgiel, zboża, fosforyty, ruda żelaza. Ma
cztery dźwigi, dzięki którym może się sam rozładować i załadować.
To szczególnie ważne w mniejszych portach, zwłaszcza w krajach

Moment chrztu
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Przez pół świata

Biznes

Z życia biznesu - promocja
Laury dla firm i menedżerów
Koszaliński oddział Północnej Izby Gospodarczej i Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej podsumowały tegoroczne konkursy gospodarcze. Zmiana formuły na całkowicie bezpłatną spowodowała, że ocenie komisji konkursowych poddało się więcej przedsiębiorców
niż w latach poprzednich, a wachlarz ocenianych produktów i usług stał się bardziej urozmaicony. Prezentujemy laureatów poszczególnych
konkursów.
Zachodniopomorski Produkt 2011
W 14. edycji konkursu zostało zgłoszonych 11 produktów. Spośród nich komisja wybrała piątkę
finalistów, za zwycięzcę uznając koszalińskie przedsiębiorstwo PRO-WAM. Firma ta, zatrudniająca
ponad 200 osób, specjalizuje się w produkcji cystern i innych urządzeń ze stali kwasoodpornej dla
przemysłu spożywczego. Zarząd spółki stanowią Marek Las i Jarosław Burzak (na zdjęciu – podczas
odbierania nagrody). Nagrodzono produkowaną przez PRO-WAM aparaturę umożliwiającą monitorowanie procesu odbioru mleka i śledzenie jego drogi od dostawców po zbiornik w mleczarni.
Pozostali finaliści to: Meden-Inmed (aparatura medyczna), spółka BJB (muzeum aut zabytkowych przy hotelu Verde w Mścicach), Mati-Glass Wioletta Skowronek-Duda (ozdobne szkło budowlane) oraz EuroWindows (produkcja okien).
Koszaliński Produkt 2011
Przyznawaną po raz 18. nagrodę zdobyła firma SymulMed Jarosław Kalenik za symulator dachowania. Urządzenie pozwala kierowcy przeżyć symulację dachowania podczas wypadku i uczy, jak należy zachować się w takiej sytuacji. Dzięki symulatorowi uwalnianie
ofiar wypadków ćwiczą również ratownicy medyczni. Specjalnością SymulMedu są szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego oraz transport sanitarny. Jarosław Kalenik (na zdjęciu), założyciel firmy, mimo młodego wieku jest w Koszalinie znanym propagatorem zasad bezpieczeństwa drogowego i udzielania pierwszej pomocy.
Poza SymulMedem finalistami w tej kategorii zostali: PZZ Stoisław (przetwórstwo zbóż), Wydawnictwo Kurtiak i Ley (książka artystyczna i introligatorstwo), Ekowodrol (budownictwo specjalistyczne), Ferroplast Z.E.D. Rybiccy
(produkcja detali metalowych dla budownictwa).
Zasłużony dla koszalińskiego biznesu 2012
Kapituła konkursowa uhonorowała tym tytułem Henryka Furmańczyka, wiceprezesa zarządu Zakładu Techniki Próżniowej „Tepro”. To nagroda za całokształt jego dokonań zawodowych w ciągu 44 lat przepracowanych w zakładzie. Pan Furmańczyk przeszedł w tym czasie wszystkie szczeble kariery: od brygadzisty, przez stanowisko mistrza, kierownika – do
dyrektora i członka zarządu firmy. Szczególnie trudne były dla „Tepro” pierwsze lata po prywatyzacji (2001). To wtedy, wykorzystując wypracowany przez lata autorytet, pan Furmańczyk przekonywał współpracowników do nowych rozwiązań i ratowania zakładu. „Tepro” obroniło się na rynku. Dzisiaj eksportuje do USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i wielu
innych krajów. Zwiększa zatrudnienie, dając szansę zawodowego startu m.in. młodym inżynierom po Politechnice Koszalińskiej.
Dziękując za wyróżnienie, pan Furmańczyk podkreślił, że w najtrudniejszych momentach, kiedy ważyły się losy „Tepro”, zawsze towarzyszyła mu żona (na zdjęciu – oboje). Wspierała, doradzała, ale pomagała również bezpośrednio, czasami do późnej nocy rozliczając
transakcje zakładu.
REKLAMA

Przedsiębiorcy zrzeszeni

w Północnej Izbie Gospodarczej,
to solidni partnerzy biznesowi
Północna Izba Gospodarcza Oddział Koszalin
telefon 94 341 10 83
koszalin@izba.info
www.izba.info

Biznes
Usługa 2012
Laureatem w dziewiątej edycji konkursu została firma Pomysłowa fabryka Tomasz Pietruszyński z mobilną wystawą eksperymentów „Akademia Odkrywców”. Wystawa, skierowana głównie
do dzieci i młodzieży, ułatwia zrozumienie szeregu zagadnień fizycznych i pokazuje technikę
jako integralną część codzienności. Przygotowana jest zgodnie za zasadą „dotknij, sprawdź,
zrozum”. Za nagrodę w imieniu firmy podziękowała pani Kinga Pietruszyńska (na zdjęciu).
Inni finaliści w tej kategorii to: Centrum Kultury Fizycznej „Adria” (sale do gry w squasha),
SymulMed (ratownictwo medyczne i szkolenia), Ekowodrol (specjalistyczne usługi budowlane)
oraz Zdrojowa Hotels (usługi hotelarskie – Marine Hotel w Kołobrzegu).
Inwestycja 2012
Komisja postanowiła nagrodzić koszalińską firmę GIPO sp. z o.o., której specjalnością jest projektowanie i produkcja rozmaitych urządzeń do transportu wewnętrznego w zakładach produkcyjnych. W GIPO powstają ciągi linii produkcyjnych wykorzystywanych przez fabryki z niemal całego świata. Firma jest młoda, powstała na bazie
kapitału duńskiego. Stale się rozbudowuje i właśnie za rozbudowę zakładu mieszczącego się
przy ul. Bohaterów Warszawy 35 została uhonorowana. Dyrektorem GIPO jest pani Joanna Gołaszewska (na zdjęciu podczas odbierania nagrody z rąk prof. Wojciecha Kacalaka).
Wyróżnienia w kategorii Inwestycja 2012 otrzymały: Medical SPA Sanatorium Unitral z Mielna
(rozbudowa bazy hotelowej i ośrodek SPA), powiat koszaliński (budynek Powiatowego Urzędu Pracy), Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie (remont zabytkowej kamienicy), Kabel-Technik-Polska (budowa hali produkcyjnej w Drawsku Pomorskim).
Menedżer Pomorza Zachodniego 2011 Ziemi Koszalińskiej
Tytuł otrzymali Szymon Wróblewski i Jan Wróblewski jr. Bracia są założycielami holdingu
Zdrojowa Invest & Hotels, który jest właścicielem m.in. pięciogwiazdkowego Marine Hotel
i czterogwiazdkowego Sand Hotel w Kołobrzegu. To właśnie w tych hotelach ulokowała się drużyna Danii uczestnicząca w mistrzostwach Europy w piłce nożnej EURO 2012 oraz zagraniczni
dziennikarze towarzyszący duńskiej reprezentacji. Szymon i Jan Wróblewski jr. są absolwentami
marketingu i zarządzania w Szkole Głównej Handlowej i prawa na Uniwersytecie Warszawskim.
Ponieważ nie mogli uczestniczyć w gali, w ich imieniu tytuł odebrała ich mama, pani Luiza Wróblewska (nagrodę wręcza prof. Tomasz Hesse, prezes Rady Środkowopomorskiej NOT).
Menedżer Pomorza Zachodniego 2011 Ziemi Szczecińskiej
Nagrodzony został Wojciech Ciuruś, wiceprezes Przedsiębiorstwa Budowlanego Ciroko. Z zawodu jest inżynierem budownictwa, specjalistą od konstrukcji budowlanych. Doświadczenie
zawodowe zdobywał jako kierownik budów w Polsce i Niemczech, a także pełnomocnik ds. eksportu odpowiedzialny za norweską część firmy.

Lider Samorządu Terytorialnego 2011
Tytuł i NOT-owskiego Gryfa odebrał Waldemar Miśko, od 1993 roku burmistrz Karlina. Komisja doceniła jego osiągnięcia w zarządzaniu i zaangażowanie w pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, dzięki którym biedna gmina mogła zrealizować inwestycje rozwojowe. Burmistrz
Karlina, jako doświadczony samorządowiec, pełni funkcje przewodniczącego zarządu Związku
Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego.
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Temat z okładki

Temat z okładki

Prestiżowy

Andrzej Mielcarek

Strefa SPA w mieleńskim Hotelu Unitral największe wrażenie robi
wieczorem. Wtedy zmysły gości – oprócz wody, miłych zapachów
i ciepła – otula finezyjnie zaprojektowane kolorowe światło.
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Hotel
Unitral
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Temat z okładki

ojęcie SPA zrobiło zawrotną karierę i z języka angielskiego szturmem przeszło m.in.
do polszczyzny. Jedni twierdzą, że pochodzi ono od łacińskiego „salus per aquam”
(zdrowy przez wodę). Inni, że raczej od nazwy miasta Spa w południowej Belgii, które
już w XIV wieku słynęło z błogosławionych
właściwości miejscowych źródeł. Potocznie

To nie tylko zręczny chwyt marketingowy nawiązujący do najnowszych tendencji
w kosmetologii i odnowie biologicznej – tu
rzeczywiście sól z Morza Martwego obecna
jest na każdym kroku. Przede wszystkim
w solankowym basenie, centralnym punkcie kompleksu (zasolenie dochodzące do 15
proc. powoduje, że mimowolnie utrzymujemy się stale na powierzchni wody). Kruchy z solnej skały znajdziemy w elementach
wykończenia saun, a bryłki soli właściwie
gdzie tylko spojrzymy. No i jest jeszcze
klasyczna grota solna, w której w czasie 45minutowego seansu nie tylko wdychamy
solny aerozol, ale i stąpamy po solnych kamyczkach.
Oferta zabiegów w unitralowym SPA wy-

dyrektor Hotelu Wellness Medical SPA Unitral w Mielnie – Dlatego przygotowaliśmy
zabiegi bardzo urozmaicone, nawiązujące
do sprawdzonych rytuałów zdrowotnych
i doświadczeń różnych kultur.
Sporo jest również nowoczesności. Można np. skorzystać z kriokomory leczącej
zimnem . – Ale tylko po uprzedniej konsultacji z lekarzem! – podkreśla dyrektor
Krawiec. Jest też specjalna propozycja dla
pań znajdujących się w okresie menopauzy
– tzw. Gyno SPA. W czasie siedmiodniowej kuracji poprzez specjalistyczne zabiegi
ogranicza się skutki utrudniających życie
dolegliwości ginekologicznych.
SPA dostępne jest nie tylko dla gości hotelowych. W ramach programu Day SPA

oznacza miejsce, gdzie za pomocą zabiegów
wodnych, rehabilitacyjnych i kosmetycznych oraz przy pomocy masażystów można
podreperować zdrowie i urodę.
Jak by nie było, zawsze mowa o wodzie.
Nie inaczej jest w mieleńskim Hotelu Unitral, który po rozbudowie swoje SPA ulokował na 1600 m kw. powierzchni. Wszystko
utrzymane w klimacie Morza Martwego.

gląda jak karta dań w ekskluzywnej restauracji. Lista jest długa i pełna obco brzmiących nazw. – Idea SPA, która w dzisiejszej
postaci do Europy przywędrowała ze Stanów
Zjednoczonych, łączy w sobie bogactwo
wielu tradycji. Od starożytności, poprzez
zasady higieny i medycyny orientalnej, po
osiągnięcia współczesnej hydroterapii i kosmetologii – tłumaczy Bolesław Krawiec,

można zażyć relaksu, nie zatrzymując się
w hotelu. – Budowaliśmy z myślą o przyjezdnych, ale także o mieszkańcach Koszalina – tłumaczy Bolesław Krawiec. – To dla
nas ważna grupa potencjalnych klientów.
Już dzisiaj wielu koszalinian systematycznie
korzysta z naszego basenu. Sądzę więc, że
zainteresuje ich rozszerzona oferta i że pojawią się kolejni goście z Koszalina.
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Rozmowa z Bolesławem Krawcem, dyrektorem Hotelu Wellness Medical SPA Unitral w Mielnie
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Miejsce wyciszenia i spokoju
ożna powiedzieć, że nowa
część Hotelu Unitral to dzieło wspólne – wielu osób zaangażowanych w rozwój firmy.
Koncepcja rozbudowy hotelu o nowe skrzydło w którym znajduje się 49 pokoi i apartamentów oraz kompleks SPA o powierzchni
1600 m2 powstała w wyniku głębokiej analizy
potrzeb hotelu i dążenia do podniesienia standardu obsługi gości. Właściciele hotelu Pano-

mając pod ręką młodego architekta znającego
specyfikę działalności hotelu – jemu zlecić
prace projektowe. Kiedy mówię my, mam na
myśli siebie i właścicieli hotelu, czyli Mariusza
Tomiaka i Janusza Szymańskiego.
– Budowa trwała dwa lata. Ile trwało
przygotowanie do niej?
- Dłużej niż sama budowa. Wspólnie
z właścicielami stworzyliśmy zarys potrzeb.
Później różne elementy modyfikowaliśmy,
nawet jeszcze w trakcie prac budowlanych.
Chodziło o maksymalnie dopracowane roz-

dzie Marszałkowskim. Spośród 157 firm, które pozytywnie przeszły ocenę wniosku tylko
31 otrzymało wsparcie, a nasza aplikacja znalazła się na czwartym miejscu w rankingu.
– Dwa miliony złotych w kontekście całej
inwestycji to chyba nieduża suma?
- Całość kosztów nowej inwestycji zamknie
się w kwocie około 25 mln zł, a więc te dwa
miliony to wcale niemało.
– 25 mln zł to niewygórowane koszty jak
na 5,5 tysiąca metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni hotelowej i kompleksu

wie Mariusza Tomiaka i Janusza Szymański
przy moim współudziale nakreślili główne założenia dotyczące projektu. Ja kierowałem inwestycją, a rozbudowę zaprojektował mój syn
– Bartosz Krawiec, prowadzący własną pracownię architektoniczną w Szczecinie pod nazwą Archibaltic. Ma on dobre przygotowanie
do takich zadań. Ukończył z wyróżnieniem
Wydział Architektury Politechniki Szczecińskiej, gdzie w ramach pracy magisterskiej
zaprojektował piękny hotel w Mielnie. Ważne
jest również to, że Bartosz wychowywał się
w hotelu, bo ponad 10 lat całą rodziną w nim
mieszkaliśmy. Dla nas było naturalne, żeby –

wiązania. W międzyczasie pojawiły się środki
unijne. Aplikowaliśmy o wsparcie projektu do
programu Innowacyjna Gospodarka, z którego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2 mln zł. Uboewam trochę, że w naszym
województwie turystyki nie potraktowano
jako elementu prorozwojowego. Starając się
o dofinansowanie, musieliśmy konkurować
z przedsiębiorstwami przemysłowymi. Kiedy czytaliśmy wytyczne dla wnioskodawców,
doszliśmy do wniosku, że trudno nam będzie
wpasować się w wymagania. Tym większa satysfakcja, że znaleźliśmy taką formułę, którą
doceniła komisja kwalifikacyjna przy Urzę-

SPA.
– Udało się to dzięki przyjęciu przez firmę roli bezpośredniego inwestora koordynującego prace, od wykonania projektów
technicznych, przez zlecania i nadzorowania
prac budowlanych, realizację zamówień wyposażenia, aż do końcowych odbiorów robót.
W tym celu powołaliśmy zespół specjalistów,
którzy bezpośrednio realizowali wyżej wspomniane zadania. Zespołem kierowałem osobiście a w jego skład weszli specjaliści: nadzór
autorski nad projektem architektonicznym
– inż. architekt Bartosz Krawiec, nadzór autorski nad wykonaniem konstrukcji budynku
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– inż. Edmund Tumielewicz, koordynowanie
prac wykończeniowych, instalacji wewnętrznych i wyposażenia – Krzysztof Rudol, koordynowanie zakupów wyposażenia do części
hotelowej i SPA – Mariusz Tomiak. Inspektorem nadzoru budowlanego był pan Zdzisław
Kłosowicz.
Na etapie projektowania założyliśmy, że
budynek spełniać będzie najwyższe, obowiązujące wymagania kategoryzacyjne dla hoteli.
Zastosowanie innowacyjnych urządzeń oraz
oprogramowania sterującego tzw. inteligentnym obiektem oparte zostało o najnowsze
rozwiązania technologiczne. Obecnie wystąpiliśmy o kategoryzację hotelu w standardzie
czterech gwiazdek. W przyszłości kolejna
modernizacja pozostałej części hotelu pozwoli na podniesienie standardu nawet do
pięciu gwiazdek.
– Kieruje pan hotelem Unitral od 1998
roku. Przez cały ten czas trwała tu modernizacja.
– Właściciele zakupili obiekt, który był
ośrodkiem wypoczynkowym Tonsilu Września i Eltry Bydgoszcz. Praktycznie wszystkie zarobione pieniądze na przestrzeni kilku pierwszych lat działalności sukcesywnie
inwestowali w remonty. Modernizowaliśmy
kolejne kondygnacje w starej części hotelowej. Kilka lat temu, kiedy podjęliśmy decyzję
o budowie basenu kąpielowego i nastawieniu
się na działalność sanatoryjną, nawiązaliśmy
kontakt z partnerem niemieckim, który zaliczkowo wpłacił nam 800 tysięcy złotych na
poczet przyszłych usług. Ten zastrzyk finansowy pozwolił wyremontować do końca starą część hotelową. Odtąd zaczęliśmy szerszą
współpracę z firmami niemieckimi i mogliśmy pracować także poza sezonem letnim.
Kolejnym etapem było spełnienie rosnących
oczekiwań klientów i rozwój usług w zakresie
SPA.
– Kiedy ogląda się dzisiaj kompleks saun
i łaźni oraz kilkanaście gabinetów w nowej części hotelu Unitral, można odnieść
wrażenie, że na skorzystanie ze wszystkich
atrakcji mogłoby nie wystarczyć dnia.
- Liczba proponowanych zabiegów wiąże
się z potrzebami, które dobrze rozpoznaliśmy.
Odnowa biologiczna i szeroko pojęte SPA łączy w sobie elementy orientalnych rytuałów,
głównie indyjskich i tureckich, z europejską
tradycją sięgającą czasów rzymskich. Prekursorem tego połączenia były Stany Zjednoczone i to stamtąd idea SPA przelała się do
Europy. Najnowszym trendem są kosmetyki
na bazie soli z Morza Martwego, wykorzystywane również w naszym SPA.
– Ile Morza Martwego gość znajdzie
u Państwa?
- Znajdzie przede wszystkim wodę, która ma zasolenia zbliżone do tego w Morzu
Martwym, u nas osiąga maksymalnie 15
procent i posiada te same walory prozdrowotne. Sól zastosowana w naszym basenie

sprowadzana jest z Jordanii i pochodzi z odparowania wody z Morza Martwego. Nie jest
to więc znana nam sól spożywcza NaCl, której w składzie jest tylko 7 procent. Reszta to
związki mineralne, głównie chlorek magnezu
i chlorek potasu. Magnez i potas to bardzo
cenne pierwiastki dla zdrowia. Kąpiel w takiej
wodzie ma lecznicze właściwości. W naszym
kompleksie sól jest obecna na każdym kroku,
na przykład w postaci oryginalnych brył i innych elementów dekoracyjnych.
– Obiekt jest bardzo oszczędny energetycznie. Ideą była ochrona środowiska czy
oszczędność pieniędzy?
- Oba aspekty są ważne. Trzeba mieć świadomość, że tam gdzie zużywa się dużo ciepła
a utrzymywana temperatura musi być wysoka i stała, koszty funkcjonowania obiektu
są znaczne. Dlatego postawiliśmy na takie
rozwiązania, które pozwalają odzyskiwać
jak najwięcej energii. Dzięki zastosowaniu
w całym obiekcie wentylacji i klimatyzacji
z odzyskiem ciepła odzyskujemy energię
w maksymalnym zakresie na jaki pozwala
technologiczna wydajność urządzeń, czyli ok.
90 procent. Można powiedzieć, że pobrana
energia cieplna krąży w systemie i jest wielokrotnie wykorzystywana a do pomieszczeń
dociera świeże, przefiltrowane i podgrzane
w procesie odzysku powietrze.
– Taka technologia podnosi chyba koszty.
- W początkowej fazie na pewno, jednak
jest to inwestycja na długie lata. Większe początkowo koszty inwestycji zwrócą się w trakcie eksploatacji i w dłuższej perspektywie,
nieuniknionego wzrostu cen energii przyniosą realne korzyści.
– Ile osób może w tej chwili przyjąć jednorazowo hotel?
- Dysponujemy 300 łóżkami. Ponieważ
część nowych pokoi może swobodnie pomieścić po trzy osoby, możemy jednorazowo
przyjąć nawet 400 gości.
– Wybudować obiekt to jedno, sprzedać
jego usługi to drugie. Jaki mają Państwo patent na przyciąganie gości?
Od wielu lat współpracujemy z niemieckimi biurami specjalizującymi się w turystyce
zdrowotnej. To pierwsze źródło. Drugie to indywidualni klienci krajowi, którzy od lat nas
odwiedzają. Latem Bałtyk przyciąga w sposób
naturalny. Przybywa jednak osób przyjeżdżających po sezonie. Z myślą o nich rozbudowaliśmy hotel i zaoferowaliśmy nowe usługi
z zakresu SPA. Mamy do zaproponowania
coś, co pozwala nie tylko spędzić czas, ale także podreperować zdrowie. Liczymy również
na gości z bezpośredniego sąsiedztwa, czyli
z Koszalina. Kierujemy dla nich ofertę Day
SPA, czyli możliwość skorzystania z naszych
usług SPA w ciągu jednego dnia.
– Czy to oferta na kieszeń koszalinian?
- Goście z Koszalina już teraz często korzystają z naszego basenu i usług rehabilitacyjnych. Myślę, że oferta z ceną promocyjną od

Rozbudowa
Po rozbudowie Unitral zyskał 5,5 tysiąca m kw. powierzchni hotelowej
w standardzie czterogwiazdkowym
(może teraz jednorazowo przyjąć
nawet 400 gości) oraz 1600 m kw.
kompleksu SPA. Do osiągnięcia tego
efektu w sposób szczególny przyczyniły się osoby reprezentujące firmy:
Bartosz Krawiec – architekt, pracownia architektoniczna Archibaltic
(Szczecin)
Edmund Tumielewicz – projektant
w zakresie konstrukcji budowlanych
Krzysztof Bicz – PB-I Kobet (Koszalin), główny wykonawca
Krzysztof Rudol – Koordynowanie
prac wykończeniowych, instalacji wewnętrznych i wyposażenia
Piotr Chomać, Marek Kądziela – Firma Akvafalo (Szczecin), technologie
basenowe
Bolesław Zarzycki, Mirosław Ignasiak – PPHU Filar s.c. (Koszalin), prace wykończeniowe
Dariusz Szulejko – Zakład Instalatorstwa Elektrycznego (Nowogard),
roboty elektryczne
Marek Ferdek – Polmakon (Szczecin/
Koszalin), instalacje klimatyzacyjne
Leszek Majchrzak – PHU Ekotermbud Majchrzak Moch Sp.J. (Koszalin), instalacje hydrauliczne
Agnieszka Chwoszczyńska – PPHU
Chwostek (Koszalin), Tomasz Ciećwierski – PPHU Krystom (Koszalin)
– meble w części SPA
Sławomir Kuśnierz – Firma Piltex
(Piła), meble hotelowe
Bogdan Rakowiec – inspektor budowlany ds. instalacji wodnych i kanalizacyjnych
Zdzisław Kłosowicz – inspektor budowlany
45 zł za dwie godziny korzystania z naszego
kompleksu jest dla gości z Koszalina bardzo
atrakcyjna, jak na oferowany zakres i poziom
usług.
– A do kiedy potrwa promocja?
- Cenę ostatecznie wyreguluje popyt. Na
początku zależy nam, by koszalinianie odwiedzali nas, poznali naszą ofertę i przekonali
się jak wiele i na jakim poziomie możemy im
zaoferować. Nowa usługa Day SPA jest innowacją w naszym regionie skierowaną do osób
szukających wyciszenia, relaksu i spokoju.
Nawet jeśli w Koszalinie powstanie aquapark,
nie będziemy dla siebie konkurencją. Aquaparki mają charakter publicznych pływalni,
korzystają z nich raczej rodziny z dziećmi.

Foto: Wojciech Grela
W sesji fotograficznej uczestniczyły szczypiornistki drużyny AZS Politechnika Koszalińska: Joanna Dworaczyk, Kamila Całużyńska, Monika Koprowska, Dorota Błaszczyk oraz modelki Dominika Wilk i Dominika Barska.
Za stroje kąpielowe dziękujemy: SELF COLLECTION ONLY FOR YOU, Sklep Firmowy - stroje kąpielowe, biżuteria, konfekcja damska; 76-032 Unieście ul. Morska 1a, Tel. 604 266 784
Za udostępnienie kosmetyków do makijażu dziękujemy właścicielom sklepu: Perfumeria Rene 1, ul. Maja 22, Koszalin
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Podróże

Stany
foto: archiwum prywatne autorki

troche inaczej

Elwira Jankowska

Odważyłam się na samotną podróż po wschodnim wybrzeżu USA. Z niewielką kwotą w kieszeni i tylko z grubsza nakreślonym planem. Wróciłam odmieniona, silniejsza. I z ochotą na kolejne samotne wyprawy.

20

czerwca 2010 roku. Właśnie dowiedziałam
się, że moja młodsza siostra cioteczna wyjeżdża na wakacje do USA – do pracy i na zwiedzanie. Zawsze marzyłam, żeby zobaczyć Stany. Byłam już po studiach, więc bez szans na
podobny program jak ona. Ale postanowiłam: jadę!
Wizę na szczęście miałam od roku (byłam z rodzicami na 40. rocznicę ich ślubu w Las Vegas). Ale pojawił się kłopot z funduszami. Podróżować jest wspaniale, jeśli ktoś za
to płaci. Teraz sama musiałam zebrać pokaźną sumę. Łapałam każdą
możliwą pracę, nie dosypiałam. I się udało!
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Palcem po mapie
Najważniejszy jest plan. Początkowo miałam na liście tyle miejsc,
że jednego dnia musiałabym być w trzech punktach jednocześnie.
Ale nie da się zwiedzić całego wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych w 19 dni. Po wielu korektach mój plan wyglądał tak: Miami Beach (baza wypadowa dla Key West oraz Everglades), Orlando
(baza dla Clearwater i Tampy), potem samolotem do Norfolk, wypożyczyć samochód i dojechać do Kill Devil Hills. Tutaj ze trzy dni na
odpoczynek nad Atlantykiem (nawet nie przypuszczałam, jak one
mi się przydadzą). Następnie powrót do Norfolk, skąd autobusem do
Waszyngtonu i później do Nowego Jorku.
Serce w gardle
1 września 2010 roku. Szykuję się do swojej pierwszej wielkiej wycieczki. Nie wiem czemu założyłam sobie, że te wszystkie
odbyte w Europie do wielkich się nie zaliczają. Do dziś wszyst-

ko było OK. Ale teraz, na dzień przed wyjazdem, boję się strasznie. Przecież jadę tam sama, nikogo nie znam, nie mam zarezerwowanych hoteli, a jedyne co jest pewne to to, że wyląduję
w Miami na Florydzie. I to, że w ciągu 19 dni muszę dostać się
do Nowego Jorku, bo mam wykupiony stamtąd bilety powrotny.
Lot Berlin Tegel – London Heatrow. Niewiarygodne, jak dwie
godziny snu w samolocie mogą uczynić cuda. Czuję się wyśmienicie – w końcu naładowana pozytywną energią. Przesiadka do
samolotu docelowego. Koszmar. Piątka rozkapryszonych, dokazujących dzieciaków w sąsiedztwie. Nad samym Miami załamanie pogody. Samolot nie może lądować. Znowu stres.
W końcu jestem na miejscu. Godzina 14:12 czasu lokalnego, 2
września.
Kolorowe Miami
Pierwsza myśl: znaleźć miejsce do spania. Kierunek Miami Beach.
Co teraz z doświadczenia mogę polecić, to kierować się nie na główną ulicę (Ocean Drive), lecz na równoległą do niej Collins Avenue.
Będzie taniej, ciszej i chyba nawet bezpieczniej, ale równie blisko do
całodobowego centrum wydarzeń, jakim jest ciągła impreza na głównej ulicy Miami Beach. Jednocześnie łatwo się stąd dostać do oddalonego o jakieś 30 minut „załącznika” – Miami City. Pierwsze, co mnie
zaskoczyło w Stanach, to właśnie to, że wszyscy mierzą tutaj odległość
czasem, jaki jest potrzebny, by dostać się do jakiegoś punktu. W mieście sprawnie działa komunikacja publiczna. Dobrze jest od razu na
lotnisku zaopatrzyć się w mapę oraz rozkład linii autobusowych.
Spacer po Miami Beach. Nerwy, jakie towarzyszyły mi w trakcie
podróży, zniknęły. Szeroka plaża, biały piasek, turkusowa woda
o temperaturze chyba ze 30 stopni, słońce. Ludzie uśmiechnięci, ele-

Podróże
ganccy, szczęśliwi. Po drugiej stronie kanału w Miami City wielkie
skyscrapery, piękne, warte pewnie miliony dolarów łodzie, jachty.
Na ulicach wielkie dodge, żółte taksówki. Wszędzie studia tatuażu
i wszechobecny odgłos oraz światła samochodów The police of Miami. Obraz jak filmu. A ja sobie tutaj chodzę i wszystko mam w zasięgu ręki! Niesamowite.
Key West i dom Hemingwaya
No, ale trzeba zacząć realizować plan. Wycieczkę kupiłam
w hostelu, w którym się zatrzymałam (dobrze, bo gdybym zrobiła to przez Internet, przepłaciłabym). O 6.30 rano bus zabiera
nas do najdalej wysuniętej na południe miejscowości USA, oddalonej w linii prostej zaledwie o 90 mil od Kuby – Key West.
Dojechaliśmy do wybrzeża. Zostało nam półtorej godziny do rejsu łodzią. Zamiast lunchu wybrałam spacer po Key West. Kolorowe domki,
bary i puby. Dom Hemingwaya z bujnym zielonym ogrodem, cisza,
koty błąkające się po pokojach. Udzielił mi się spokój tego miejsca.
Ale, o Boże, za 20 minut odpływa katamaran. Biegiem na wybrzeże. Udało się. Na miejsce, gdzie będziemy nurkować, płyniemy godzinę. Pośród tych wszystkich żyjątek, różnokolorowych ryb, czułam się ja Leo w filmie „Niebiańska Plaża”.
Florydę zaplanowałam bardzo aktywnie, w związku z tym już kolejnego dnia wybrałam się do Parku Narodowego Everglades,
zobaczyć jak na żywo wyglądają aligatory. Przejażdżka po rozlewiskach parku łodzią z napędem śmigłowym nie okazała się rewelacją. Jest on strasznie głośny, a na dokładkę zaczął padać deszcz.
W ostatni dzień zwiedzanie Miami. Dwa pułapy społeczne z ogromną przepaścią między nimi. Z jednej strony bogaci rezydenci South
Beach, z drugiej – większość zmagająca z bezrobociem, przestępczością, spadkiem cen nieruchomości. Według raportów na temat
REKLAMA

Podróże
miasta, tylko jeden procent mieszkańców w kryzysie ma się dobrze.
Wszyscy, którzy mają dochody roczne mniejsze niż 75 tysięcy dolarów, ledwo wiążą koniec z końcem.
Orlando i policyjny radiowóz
Ruszam do Orlando. Boże, jakie ono jest ogromne. Kupuję plan miasta. Kilka godzin później w końcu docieram tam, gdzie sobie założyłam.
Poruszam się autobusami. Chcę zobaczyć Park Universal Studio i jeśli
starczy pieniędzy, udać się na zachód, zobaczyć Ibor City w Tampa oraz
Clearwater, gdzie ponoć są najpiękniejsze plaże w tej części Stanów.
Zachwyciło mnie Ybor City, które od końca XIX wieku słynęło
z produkcji cygar, głównie dzięki imigrantom z Kuby, Hiszpanii
i Włoch. Obecnie jest to zamknięta dzielnica w Tampie, z oryginalną architekturą, secesyjnymi trolejbusami oraz klimatem, który
niełatwo odczuć w innej części Ameryki. Tak się zafascynowałam,
że pomyliłam strony świata i zamiast iść na zachód, w stronę stacji
autobusowej, poszłam na wschód. Trafiłam do dzielnicy murzyńskiej, nie mając pieniędzy na taksówkę, bo jedyne co mi zostało
w portfelu, to bilet powrotny do Orlando. Opatrzność czuwała
nade mną. Na parkingu zauważyłam starszego pana, któremu „zagotował” się samochód. Zagadałam go, wyjaśniając, że nie mam
pieniędzy ani na taksówkę, ani na autobus, a co najgorsze za 20
minut odjeżdża ostatni autobus do Orlando. Mój wybawca zadzwonił na policję i wytłumaczył, że studentka z Europy potrzebuje natychmiast pomocy. Na stację autobusową dotarłam radiowozem.
Wielka laba
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Wieczorami przesiadywałam w Internecie w poszukiwaniu taniego połączenia lotniczego Orlando – Norfolk. W Norfolk z pewnymi
problemami językowymi wypożyczyłam samochód – poprosiłam
o najtańszy i najbardziej ekonomiczny (koszt ok. 1000 zł na 4 dni
wraz z benzyną), żeby dotrzeć na spotkanie z siostrą cioteczną. Tani

i ekonomiczny wóz okazał się nową toyotą, ale z automatyczną skrzynią biegów! Jak to się prowadzi? Kilka szarpnięć i sztuka opanowana.
Teraz mogłam w końcu ruszyć bezdrożami do mrocznie nazwanej miejscowości Kill Devil Hills w Północnej Karolinie. Od
tego momentu nie byłam już sama. Siostra właśnie kończyła swój
trzymiesięczny okres pracy w Stanach i dalej miałyśmy jechać we
dwie. Jednak zanim wyjechałyśmy, zdążyłam jeszcze zobaczyć historyczne wzgórze, z którego bracia Wright dzięki skonstruowanemu przez siebie pierwszemu na świecie samolotowi, spełnili
wizję i marzenia milionów ludzi na świecie. Odbyli pierwszy lot.
Muszę również przyznać, że trochę sobie tam sobie pofolgowałam,
leżałam na plaży, pływałam, opalałam się. Wielka laba.
W stolicach świata
Ruszyłyśmy do Waszyngtonu. Trzy dni w stolicy USA wystarczą,
żeby wszystko zobaczyć, jednak to zdecydowanie za krótko, żeby po-

Podróże
czuć klimat miejsca. To jedno z niewielu miast w Stanach, w których
możemy poczuć historię tego młodego państwa. Budynek Kongresu, pomnik Lincolna, Biały Dom, Pentagon, Narodowy Cmentarz
w Arlington, Łuk Przyjaźni, czyli brama waszyngtońskiego Chinatown – atrakcji można byłoby wymienić zdecydowanie więcej.
Naładowane energią postanowiłyśmy znów skorzystać z niezwykle tanich chińskich linii autobusowych i na ostatnie cztery doby
przenieść się do zdecydowanie odmiennego miasta – Nowego Jorku.
Nie mając wcześniej większych problemów z rezerwowaniem
hoteli czy hosteli, założyłam, że i tym razem będzie podobnie.
Niestety, pomyliłam się. Z tobołami wędrowałyśmy od hostelu do hostelu w poszukiwaniu noclegu. Jak już coś było wolnego, to zdecydowanie nie na naszą kieszeń. W końcu się udało. Dzielnica Chelsea, pokój dwuosobowy (łóżko piętrowe,
powierzchnia chyba ze 4 m kw.), śniadanie w cenie. Super. Szkoda tylko, że wszędzie daleko, a w pokoju ledwo się mieścimy.
Pierwszego dnia pobiegłyśmy na Time Square, a właściwie pojechałyśmy metrem, bo to najtańszy i najszybszy środek transportu. Mimo że miałyśmy w tym cudownym mieście spędzić jedynie
cztery dni, opłacało się kupić bilet tygodniowy. Zrobiłyśmy jeszcze jedną ważną rzecz: w grzybku będącym informacją turystyczną kupiłyśmy zestaw biletów do najczęściej odwiedzanych miejsc

w Nowym Jorku – w tym zwłaszcza najsłynniejszych muzeów.
Ale na pierwszy ogień wzięłyśmy wszystko, co można zobaczyć na
południowych krańcach miasta (Statuę Wolności, Wall Street, Brodway, miejsce po zniszczonych wieżach WTC aż po Brooklyn). No
i Most Brookliński, oczywiście. Piorunujące wrażenie. Choć dla
mnie pod względem wrażeń z Nowego Jorku na drugim miejscu. Na
pierwszym pozostanie na zawsze Empire State Building. Tu po raz
drugi podczas podróży poczułam coś, czego nie zapomnę do końca
życia. Będąc na 86. piętrze tej budowli, która po zamachach terrorystycznych z 2001 roku odzyskała miano najwyższej w Nowym Jorku,
nocą patrzyłam na światła ogromnego miasta i poczułam jakby ktoś
szeptał mi do ucha „wszystko stoi przed tobą otworem, sama jesteś
kreatorem swojego losu”.
Ameryka, Azja, Afryka

Akcesoria

meblowe dla Twojego wnętrza

75-8457 Koszalin | ul. Wenedów 3E | tel.: 94 347 14 04, 94 342 26 62 | tel/fax: (0-94) 347 14 10 | elwi@elwi.pl

REKLAMA

sklep internetowy | www. elwi.pl | sprzedaz@elwi.pl

Reasumując: 19 dni w Stanach, przejechane ponad 2500 mil, zwiedzone 9 większych lub ważniejszych czy ciekawszych miast. Zaliczona
podróż samochodem z automatyczną skrzynią biegów (przy tym bez
problemów z policją)! Spotkania ze zwierzakami, jakich nie ma w Europie (karaluchy – ogromne, aligatory, węże, czy tarantule; wszystko
na Florydzie). Kąpiele w Atlantyku, mnóstwo poznanych ludzi. No
i budżet zamknięty w sześciu tysiącach złotych wraz z przelotem.
Na początku w głowie kołatały mi się myśli: po co ja uciekam na
koniec świata? Po powrocie wiem, że wszędzie można się odnaleźć.
Być sobą, wierzyć w siebie i w to, co można osiągnąć. To nie była
moja pierwsza samotna wyprawa, jednak pierwsza taka daleka. Od
tego czasu wiele się zmieniło. Nie jeżdżę już na zorganizowane wycieczki, choć może są one w podobnej cenie; frajdę mam zdecydowanie większą, jeżeli sama coś sobie wymyślę, zorganizuję i zrealizuję. W zeszłym roku była Azja – i ta ciepła, i ta zimna. W tym roku
będzie najprawdopodobniej Afryka. Jednak nie ta, do której jeżdżą
wszyscy.

Ludzie

Foto: archiwum prywatne autora

Z laptopem przez świat

Andrzej Tyszecki

Rzadko który zawód pozwala w krótkim czasie obejrzeć ruiny starożytnego Babilonu, podziwiać
słońce znikające za górami Afganistanu i przeżyć lądowanie wojskowym samolotem na dnie wyschniętego jeziora w Czadzie.
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rak, Izrael, Afganistan, Czad – te pieczątki w paszporcie stawiają na równe nogi strażników granicznych w różnych miejscach świata. I to z ich powodu na lotniskach „komputer”
wybiera akurat mnie do szczegółowej kontroli. Przywykłem.
Przez ostatnich 10 lat obserwowałem życie w 20 krajach.
Urzędnicy, snajperzy i miny

Korespondenci muszą pamiętać o różnicach kulturowych. Na BliskimWschodzieniejeśćlewąrękąiuważać,abyzakładającnogęnanogę,
niepokazywaćnikomupodeszwy,bomożnakogośśmiertelnieobrazić.
W krajach ogarniętych wojną warto wiedzieć, że w razie nagłego
ostrzału snajperskiego najpierw padamy na ziemię, a potem uciekamy w kierunku budynku, z którego strzela snajper (wówczas trudniej mu nas trafić). A także, że idąc po drodze prowadzącej przez
pole minowe, należy ściśle trzymać się jej środka, nawet jeśli tabliczki zapewniają, że jest już rozminowana.
Różnice dostrzeżemy nawet, w zdawałoby się, bliskich nam kulturowo krajach cywilizacji zachodniej. W Stanach Zjednoczonych na
przystanku czy w windzie obowiązkowy jest „small talk”, podczas
którego na pytanie „jak się masz?”, odpowiadamy, że znakomicie,
choćby świat walił się nam na głowę. W Ameryce warto wiedzieć
również, że hasło „musimy zjeść kiedyś razem lunch” nie oznacza
propozycji wspólnego obiadu, lecz jest odpowiednikiem polskiego
„musimy się kiedyś spotkać”.
Święta biurokracja
W każdym zakątku Ziemi jest za to coś, z czym korespondenci
mierzą się systematycznie. To biurokracja. Gdy w 2009 roku jako

świeżo upieczony korespondent wylądowałem w Waszyngtonie, zetknąłem się z nią już przy wynajmowaniu pierwszego mieszkania.
Jako obcokrajowiec bez historii kredytowej zamiast 200 dolarów
musiałem zapłacić 2000 dolarów kaucji. To był dopiero początek.
W biurze wynajmującym apartamenty usłyszałem bowiem, że
nie akceptują ani gotówki, ani kart płatniczych – wyłącznie czeki.
Żeby dostać czeki trzeba zaś mieć konto w amerykańskim banku,
a to z kolei wymaga adresu zamieszkania. I tak kółko się zamknęło.
Z pomocą przyszła mi sympatyczna agentka nieruchomości, która
nie miała problemu z zaakceptowaniem gotówki.
W pogoni za czasem
Na zagranicznej placówce czas staje się pojęciem względnym. Pisząc o czymś, co właśnie się wydarzyło, trzeba pamiętać, że w tekście
to już „wczoraj”. A coś, co dopiero się wydarzy, należy zapowiedzieć
na „dziś”. Pracując w Stanach Zjednoczonych, należy zaś pamiętać
o tym, że jeśli Barack Obama przemawia o ósmej wieczorem we
wtorek, w Polsce to już środa. Między Waszyngtonem a Warszawą
różnica czasu wynosi bowiem sześć godzin. Niestety, w Warszawie
jest wcześniej. Północ na Wschodnim Wybrzeżu, to szósta rano
w Polsce. Dziennikarz na placówce w USA spać chodzi wtedy, kiedy
jego szefowie się budzą. Pracę zaczyna więc niemal zawsze spóźniony, a mocną poranną kawę pije w biegu, gdy jego warszawscy
przełożeni są już po obiedzie.
Nie wszyscy pamiętają o różnicy czasu. Każdemu korespondentowi za oceanem zdarza się odebrać telefon o trzeciej w nocy (bo
w Polsce było już przecież po dziewiątej). Wyrwany ze snu dziennikarz przyjmuje wówczas zlecenie z redakcji, po czym – jeśli nie
był na tyle przytomny, aby je zapisać – przeważnie rano dzwoni do

Ludzie

Niemal zawsze pracę danego dnia można bowiem skończyć około
godziny 18-19 lokalnego czasu. Wtedy bowiem polscy czytelnicy pogrążają się już w błogim śnie, a korespondenci bez problemu mogą
umawiać się z amerykańskimi przyjaciółmi na wieczorne spotkania,
bez ryzyka, że po pierwszej lampce wina lub pierwszej partii bilarda
będzie trzeba pędzić do redakcji/mieszkania.
Zazwyczaj wieczorami dziennikarze na zagranicznych placówkach zasiadają przed telewizorami, aby sprawdzić, czy nie przegapili przypadkiem jakieś ważnej informacji, wysłuchać wywiadów
z najważniejszymi ludźmi i znaleźć inspirację do kolejnych tekstów.
Reporterzy radiowi muszą zaś czasem być na nogach o pierwszej lub
drugiej w nocy aby o wydarzeniach w USA opowiadać w głównych
porannych serwisach informacyjnych (o siódmej i ósmej polskiego
czasu).
Lepiej jest na Bliskim Wschodzie. Pracując w Bagdadzie, Stambule czy Jerozolimie – dzięki różnicy czasu – miałem na oddanie tekstu
godzinę więcej niż moi koledzy w Warszawie. Jeszcze lepiej pod tym
względem było, gdy nadawałem korespondencje z bazy w Bagram

w Afganistanie. Większość z dodatkowym dwóch godzin na pisanie
pochłaniało mi jednak szukanie miejsca, w którym telefon satelitarny miałby wystarczająco silny sygnał, aby przesłać tekst.
Z Polski, czyli z Europy
Aby bez chwili zastanowienia wiedzieć, gdzie jest jakaś godzina,
waszyngtońscy korespondenci mają przeważnie wywieszonych na
ścianie kilka zegarów (pokazujących czas zarówno w Polsce, jak
i w kilku amerykańskich miastach, ponieważ Stany Zjednoczone
to – podobnie jak Rosja – kraj rozciągający się na kilka stref czasowych).
Ale nawet one nie pozwalają kompletnie uniknąć wpadek. Pamiętam, jak zadzwoniłem kiedyś na komórkę do znajomego eksperta od
Iranu. Musiałem pilnie zrobić duży wywiad. W Waszyngtonie była
już dziewiąta. Wykręciłem numer i usłyszałem zaspany głos. – Jestem w delegacji w San Francisco. Proszę o telefon o dziesiątej lokalnego czasu – usłyszałem. Dziesiąta w Kalifornii to jednak 13 w Waszyngtonie i 19 w Warszawie, a więc grubo ponad godzinę za późno.
– A mogę zadzwonić o ósmej? – zacząłem się targować z ziewającym
analitykiem. – OK. Niech będzie. Byle nie teraz – odparł. Nie zawsze
było jednak tak dobrze. Wielu ekspertów, a zwłaszcza ich sekretarki,
nie miało pojęcia, nie tylko co to takiego ta „Rzeczpospolita” – co
zrozumiałe – ale również, gdzie leży Polska. Szybko nauczyłem się
więc, aby przedstawiając się, mówić jednocześnie: „jestem reporterem z Polski, z Europy”. Hasło „Europa” otwierało już bowiem dużo
więcej drzwi. Nie raz musiałem jednak studzić nadzieje redaktorów
na komentarze do sytuacji w Polsce. Wielu analityków nie ma bo-

wiem pojęcia, co się u nas dzieje. A gdy do Waszyngtonu przyjeżdża
polski prezydent, premier lub szef dyplomacji, w większości amerykańskich mediów próżno szukać choćby małej notki.
Spojrzeć w oczy Dalajlamie
Korespondent musi mieć pojęcie o wszystkim: polityce, gospodarce, kulturze, nauce i sporcie. Sporo czytać, słuchać stacji informacyjnych, oglądać programy publicystyczne. W każdej chwili
może się bowiem okazać, że nadarzyła się okazja na wywiad z wyjątkowo ważną osobą. Do mnie nagle los uśmiechnął się np. w 2004
roku, gdy po kilku tygodniach spędzonych w Bagdadzie wracałem
do Warszawy.
To nie była najłatwiejsza podróż. W przeciwieństwie do reporterów wielkich zagranicznych redakcji, którzy mogli pozwolić sobie na
podróżowanie konwojowanymi przez profesjonalnych ochroniarzy
(najczęściej byłych komandosów) opancerzonymi samochodami, ja
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szefa, aby dopytać, na co właściwie zgodził się w półśnie.
Czasem w środku nocy zadzwoni też ktoś ze stacji telewizyjnej,
aby zaprosić do studia w Warszawie.
Ja każdy poranek w Waszyngtonie zaczynałem od rzucenia na
wpół otwartym okiem na iPhone’a i przeczytania e-mailowych zamówień z redakcji. Jeśli było ich dużo – np. kilka działów chciało na
dany dzień duży tekst – zrywałem się z łóżka przed szóstą rano.
Do biurka docierałem bez korków, bez poszukiwania zaspanym
wzrokiem karty wejściowej czy nerwowego wyczekiwania na windę, która wszędzie na świecie rano zazwyczaj jeździ jakby wolniej.
Jak większość waszyngtońskich korespondentów biuro miałem we
własnym mieszkaniu, zaledwie kilka kroków od łóżka. O szóstej pięć
– wprawdzie w piżamie, ale za to z filiżanką pachnącej kawy – byłem
już w pracy.
Jeśli danego dnia zamówień było mniej, mogłem spokojnie pospać
do siódmej. Wziąć prysznic, ubrać się, czasem nawet zjeść śniadanie.
Choć zazwyczaj z jedzeniem trzeba było poczekać do 12 czasu waszyngtońskiego, czyli 18 czasu warszawskiego. Wówczas zazwyczaj
mijał tzw. deadline, a więc pora, o której najpóźniej trzeba było nadesłać teksty na jedno z kilku wydań gazety.
Stres sprawiał jednak, że wcześniej przeważnie i tak nie chciało się
jeść – na napisanie dużego artykułu, a często nawet kilku tekstów, ma
się bowiem jakieś 4-5 godzin.
Po szybkim południowym śniadaniu przychodził więc czas na
przygotowywanie większych materiałów, wywiady ze znanymi ludźmi i obowiązkowo oglądanie telewizji informacyjnych.
Tak duża różnica czasu między USA a Polską ma też, oczywiście,
ogromne plusy.

Ludzie
przez opanowane przez nich tereny – m.in. przez okolice Faludży
i Ramadi – musiałem pokonać najpierw leżąc na tylnym siedzeniu
samochodu, a następnie leżąc między przednimi fotelami a tylnym
siedzeniem, aby nie mogli mnie również zobaczyć pasażerowie przejeżdżających obok aut.
Potem wielogodzinne oczekiwanie na granicy z Jordanią, gdzie
skorumpowani strażnicy szukali każdej okazji do wzięcia łapówki
od spieszącego się na samolot cudzoziemca. W końcu po wielu godzinach drogi dotarłem do Ammanu i zdążyłem na lot przez Frankfurt do Warszawy. Nieumyty, nieogolony i zmęczony wypatrzyłem
lecącego w klasie biznes Marka Belkę, wówczas jeszcze dyrektora polityki gospodarczej w tymczasowych władzach koalicyjnych (CPA)
w Iraku, który od razu zgodził się na krótki wywiad.
Rozmowy z błyskotliwymi, znanymi osobistościami, to kolejny
wielki plus tej pracy. Dalajlama, Zbigniew Brzeziński, Donald Rumsfeld czy Francis Fukuyama – to tylko niektóre z osób, z którymi
w ciągu ostatnich lat miałem okazję przeprowadzać wywiady. I mam
nadzieję, że to dopiero początek listy. Nic tak bowiem nie kształci,
jak podróże, książki i długie rozmowy z ludźmi.

jechałem zwykłą, rozklekotaną osobówką z mechaniczną klimatyzacją (im bardziej otworzyło się okno, tym było chłodniej).
Mój kurdyjski tłumacz, kierowca i ochroniarz w jednej osobie
przyjechał po mnie wczesnym rankiem. Ponieważ był to już czas,
gdy rebelianci polowali na zagranicznych dziennikarzy, część drogi

Pochodzący z Koszalina Jacek Przybylski jest niezależnym publicystą. Do niedawna był korespondentem „Rzeczpospolitej”
w Waszyngtonie, wcześniej wiceszefem działu zagranicznego
tego dziennika. Publikuje m.in. w miesięczniku „Press”, tygodniku „Uważam, Rze” oraz w specjalistycznych portalach
internetowych. Ma 32 lata.
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Działka budowlana
w Grzybowie,
369.000 zł

Dom w Modrzewiu,
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a
499000 zł

Apartament w Międzyzdrojach
249000 zł

bliskość
Dom w Gąsierzynie,
o
Zalewu Szczecińskieg
205000 zł
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Foto: Michała Kuczyńskiego

Michał
na
progu
kariery
Andrzej Mielcarek

Postawił sobie za cel karierę estradową i konsekwentnie do niej dąży. Występ w polsatowskim
talent show, choć trochę przypadkowy, z pewnością mu w tym pomoże.
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ichał Kuczyński starannie dobiera słowa. Czasami Spodobał się nie tylko jurorom, ale i widowni. Dotarł do finału. – Do
upewnia się u rozmówcy, czy użył któregoś we właści- takich programów zawsze miałem stosunek sceptyczny. Właściwie
wej formie i właściwym znaczeniu. Nic dziwnego. Wy- trochę dla zgrywy poszedłem na eliminacje w Koszalinie. Z kolegachował się w Niemczech, do Koszalina przyjechał do- mi ze studiów przyjechaliśmy akurat na przegląd piosenki aktorskiej
piero jako nastolatek. Chciałoby się stwierdzić „wrócił”, Reflektor, który odbywał się w październiku ubiegłego roku. Ktoś zaale o powrocie można mówić tylko w przypadku jego żartował, że może bym spróbował sił na castingu do „Tylko muzyka”.
mamy, Renaty, która 23 lata przepracowała jako śpie- No i spróbowałem. Stałem pod szkołą muzyczną na chłodzie chyba
waczka w niemieckich teatrach muzycznych.
z osiem godzin, żeby wejść na chwilę i zaśpiewać – wspomina.
Michał w Niemczech z bliskimi rozmawiał i po niemiecku, i po
Kiedy pierwszy raz stanął na scenie programu w Polsacie, na pytapolsku, ale co innego codzienna komunikacja, a co innego zdanie nie skąd przyjechał, odparł, że z Gdańska. Koszalińskim znajomym
polskiej matury. – Dotąd pamiętam udrękę mojej polonistki z liceum to się nie spodobało. – Niektórzy mieli do mnie pretensje. Kibicowali
nr 6 w Koszalinie, do którego przez dwa lata chodziłem. Załamywała mi, więc spodziewali się, że powiem, że przyjechałem z Koszalina.
początkowo ręce, ale ostatecznie się udało i maturę zdałem – śmie- A ja powiedziałem prawdę, bo teraz przez większość roku mieszkam
je się dzisiaj młody muzyk. Wspomina, jak na początku nauki jego w Gdańsku – mówi Michał. – Z Koszalinem czuję się silnie związany.
lapsusy językowe wywoływały w klasie mimowolne salwy śmiechu. Nie tylko dlatego, że teraz jest tu mój dom rodzinny, ale także dlaZ czasem jednak jego polski stał się precyzyjniejszy i bardzo popraw- tego, że wcześniej poznałem i polubiłem to miasto, przyjeżdżając na
ny. Tak jak angielski. Jakaś obawa, kiedy mówi po polsku, jednak po- wakacje do kochanej babci. Ale w finale, po występie, pozdrowiłem
została i daje się wyczuć. – Nie mam kłopotu z przejściem z języka na tylko Koszalin! – podkreśla, śmiejąc się.
język, ale literaturę czytam właściwie tylko po angielsku – podkreśla
Najbliższe plany? Przygotowuje się do nagrania płyty. – Będzie
Michał.
zawierała wiele niespodzianek. Pojawią się między innymi piosenki
Perfekcyjny angielski w przypadku gatunków muzycznych, na ja- Michaela Legranda, Franka Sinatry oraz utwory, które będą miały
kie stawia, jest podstawą. – Lubię ballady popowe, swing, soul, blues, pikantny i niecodzienny charakter. Będzie to muzyka stworzona
klasyczny musical. Generalnie bliżej mi do klasyki niż modnych dzi- solidnie, z naciskiem na dobrą jakość brzmienia i harmonii. Chcę,
siaj trendów. Proste umc, umc mnie denerwuje. I wiem, że nie jestem żeby płyta ilustrowała moją pasję do rozmaitych rodzajów muzyki.
z tym sam – podkreśla. Studiuje na Akademii Muzycznej w Gdańsku, Tak więc można się spodziewać różnorodności stylów – zapowiada
na wydziale musicalowym. – Moim marzeniem jest zostać piosenka- i zaraz ucina pytanie o szczegóły. – Nie chcę zapeszyć.
rzem, ale także aktorem – kreśli swoją przyszłość. – Chcę tworzyć
Na płytę Michała czeka z pewnością wiele osób. Zaskarbił sobie
muzykę, która działa na zmysły,
dużo sympatii widzów i słuchadaje słuchaczowi relaks. Taką,
czy. Świadczą o tym oddane na
która nie pobudza wyłącznie do
niego tysiące głosów w plebikiwania się, ale niesie uspokoscycie, ale także ciepłe komenjenie i wyciszenie – podkreśla
tarze umieszczane na forach
Ktoś zażartował, że może bym spróbował sił na castingu
Michał.
internetowych. – Spotykam się
do „Tylko muzyka”. Spróbowałem. Stałem pod szkołą muNic dziwnego, że występuz radami, żeby przy mojej spezyczną na chłodzie chyba z osiem godzin, żeby wejść na
jąc w programie „Must be the
cjalności karierę wiązać z raczej
chwilę i zaśpiewać – wspomina Michał Kuczyński.
Music. Tylko muzyka” śpiewał
Zachodem, ale ja wiem, że chcę
utwory z repertuaru Michepozostać w Polsce – deklaruje
ala Buble, czy Franka Sinatry.
Michał.

Foto: DigiTouch

Ludzie

Natalia M. Nowak

Szczęściara w osiedlowej bibliotece
Idąc na spotkanie z panią Danutą Krajewską, mieliśmy plan: nie pytać o bibliotekę, o pracę, o plebiscyt Bibliotekarz Roku. Nie udało się. Biblioteka to całe życie pani Danusi. I jak się okazuje, także
ważna część życia jej bliskich.
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arzena Funke, polonistka z gimnazjum nr 7 w Koszalinie, mówi: – Znam panią Danusię od wielu lat. Robi to
co kocha, dlatego tak dobrze jej to wychodzi. To osoba
wrażliwa, otwarta, życzliwa. Jest dla mnie w pewnym
sensie nauczycielem. Chciałabym, żeby do mnie kiedyś
wracali uczniowie, tak jak wracają do niej.

Ja nie robię niczego nadzwyczajnego! Jednak kiedy się spotykamy,
wita nas z uśmiechem i serdecznością.
Literatura w kolorze i emocjach

Królestwo pani Danusi (tak o pani Krajewskiej mówią wszyscy) to filia
nr 11 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wańkowicza. Wokół
Rozgłos
samebloki.Wpobliżuszkołypodstawowenr17i18orazgimnazjumnr6.
Sąsiedztwo jest dla szefowej filii nr 11 KBP inspiracją. Od lat wymyśla
O Danucie Krajewskiej zrobiło się w Koszalinie głośno, kiedy sposoby na to, by zachęcać dzieci do czytania. Stąd na przykład całootrzymała tytuł Zachodniopomorskiego Bibliotekarza Roku 2011. nocne imprezy czytelnicze pod hasłem „Noc czarownic w bibliotece”,
Weszła tym samym do krajowego finału plebiscytu Bibliotekarz w czasie których jest czytanie, zabawy, a na finał nocleg w bibliotece.
Roku. Pojawiło się zainteresowanie dziennikarzy, rozmowy, artyku- Początkowo co bardziej niespokojne mamy zaglądały wieczorami,
ły. Ale także sympatyczne gesty
żeby sprawdzić, co dzieje się z ich
ze strony czytelników i znajopociechami. Później zdarzało
się to rzadziej. – Najwyraźniej
mych. – Najbardziej zaskoczona
byłam, kiedy stanął przede mną
rodzice nabrali do mnie zaufa”Pani Danusia jest cudowną kobietą! Ma wspaniały kontakt
nia i bez obawy powierzają mi
szef z bukietem kwiatów – mówi
z dziećmi i młodzieżą – poświęca im swój czas, zawsze popani Danuta. I zaraz dodaje: –
dzieci – śmieje się pani Danuta.
maga rozwinąć skrzydła. Dzięki niej czytanie książek staje się
Tyle osób na mnie zagłosowało!
Wszystkich pomysłów, akcji, wytajemniczą i niezbadaną podróżą. Gdy w wieku sześciu lat
Dzięki nim dostałam to wyróżdarzeń, jakie wymyśliła przez 29
spotkałam ją po raz pierwszy, wiedziałam, że stanie się moim
nienie. Jestem im wdzięczna.
lat bibliotecznej pracy nie sposób
przewodnikiem po świecie książek. Dziś mam 18 lat i ta powymienić. Było czytanie dzieSzumem, jaki wokół niej teraz
dróż wciąż trwa. Dziękuję.” (wpis Hani, internautki z Koszalina,
ciom przez znanych dorosłych,
panuje, wydaje się już zmęczona.
na internetowej stronie plebiscytu Bibliotekarz Roku)
Nic dziwnego, że kiedy chcemy
zanim stało się to popularne
umówić się na wizytę, słyszymy:
w całej Polsce. Były przedstawie– Po co? Tyle gazet już napisało.
nia teatralne, konkursy, zabawy,

Foto: Natalia M. Nowak

promocje. W samym ubiegłym roku filia nr 11 KBP zaproponowała
dzieciom „Głośne czytanie na tarasie”, wieczory zatytułowane „Podaruj
morzu wiersze”, „Z mamą i tatą w świecie baśni Andersena”, zbiorowe
czytanie poezji Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, cykl wieczorów poezji
i baśni adresowany do przedszkolaków i ich rodziców. Były również
spotkania seniorów, oczywiście poświęcone literaturze. Z udziałem
gimnazjalistów powstał teatr „Czarodziejskie pudło króla Bajdura”. –
Dzieci, czytając książki, potrzebują wizualizacji. Stąd przedstawienia,
literatura w ruchu, w kolorze, z emocjami – objaśnia bibliotekarka.
W teatrzyku przydają się jej niesamowite zdolności manualne. Stroje
i rekwizyty robi sama. Szafa nie mieści wszystkich, wiszą więc po całej
bibliotece. Tak jak inne dzieła: papierowe kwiaty, ozdoby, obrazki. –
Motywem do działania jest dla mnie zawsze książka, pomysły rodzą
się same. Staram się nie ściągać z Internetu – tłumaczy. – Myślę, że
jeśli u dzieci zapoczątkujemy od najmłodszych lat miłość do książek,
jako dorośli będą czytać.
Wsparcie bliskich
Pracy w bibliotece poświęca dużo czasu i wysiłku. Dużo więcej
niż wynikałoby to z obowiązku. Podkreśla, że czuje się dzięki temu
spełniona. Ale zaraz dodaje, że bez wsparcia bliskich nie byłoby to
możliwe. Mąż czasem pomaga jej w przygotowaniach do nowego
przedstawienia, kupuje potrzebne materiały, coś pomaluje. Zrozumienie znajduje również u córki, która jest… bibliotekarką w jednej
z koszalińskich szkół. Pasję mamy popiera także syn – informatyk po
Politechnice Koszalińskiej.
– Jestem szczęściarą! Mam fajne dzieci, wnuki, znajomych. No
i pracę! Czego więcej mi trzeba? – kwituje pani Danuta. – Najważniejsza jest dla mnie życzliwość ludzi. Znam ich życie od podszewki.
Czasami jesteśmy dla nich czymś w rodzaju konfesjonału. Wysłu-

chamy, poradzimy, polecimy jakąś książkę jako lekarstwo na życiowe
dolegliwości. Mało mamy, niestety, czasu na rozmowę w dzisiejszym
świecie. Jesteśmy strasznie zabiegani. W świecie informatyki, technologii zapominamy o tym, co najważniejsze: o rozmowie i drugim
człowieku.
Głosowanie w edycji ogólnopolskiej plebiscytu Bibliotekarz Roku
trwa do 20 czerwca br. Poprzez stronę Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich (http://www.sbp.pl/konkursy/bibliotekarz_roku) nadal można
wziąć w nim udział.
REKLAMA

KOSZALIŃSKI SERWIS INFORMACYJNY

Odwiedź nas, o Koszalinie wiemy dużo
Ko nt ak t : re da kcja @ k21.pl

Zdrowie i uroda

Piękno
z natury
Anna Kolęda

Znana z upodobania do mlecznych kąpieli Kleopatra uważała, że w kwestii piękna Matka Natura wie najlepiej. Mimo upływu wieków, jej przekonanie nie straciło na aktualności. Obecnie coraz częściej sięgamy po kosmetyki naturalne rezygnując z tych „drogeryjnych”.

n

ATURALNE CZYLI JAKIE?
Każdy z nas słyszał o kosmetykach naturalnych. Często
jednak rozumiemy to pojęcie raczej intuicyjnie, wrzucając
do jednego worka wszystkie kosmetyki, które mają w nazwie jakąś
roślinkę. Tymczasem to, że krem nazywa się „nawilżający z aloesem”
nie oznacza wcale, że kosmetyk, który trzymamy w rękach jest kosmetykiem naturalnym.
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Naturalne czyli jakie?
Aleksandra Matuszkiewicz, Marta Kras i Aleksandra Naczk, współzałożycielki Grupy 3flos, do produkcji kosmetyków nie używają sztucznych konserwantów ani emulgatorów. Niektóre firmy idą jeszcze dalej
w określaniu samym sobie ram definicji kosmetyków naturalnych –
oprócz używania naturalnych składników, dbają też o ich naturalną
hodowlę. Do produkcji kosmetyków naturalnych wykorzystywane są
rośliny, owoce a nawet warzywa. Producenci starają się znaleźć i wydobyć z nich to, co najlepsze. Substancje aktywne pozyskiwane są z kwiatów i owoców roślin, z ich kłączy, korzeni, liści a nawet skórek, pestek
i łodyg. Każdy element rośliny może kryć w sobie coś cennego.
– Korzystamy z organicznych plantacji, na których rośliny uprawiane są bez „wspomagania” chemicznego – tłumaczy Marcin Sasha
Łasiewicki z firmy L’Occitane. – Nasi naukowcy w laboratoriach L’Occitane badają każdą roślinę, która w jakikolwiek sposób zaintryguje
ich swoimi właściwościami. W naszych liniach wykorzystaliśmy np.
nieprawdopodobne wręcz właściwości angeliki, znanej w Polsce jako
dzięgiel, która w swoich korzeniach kryje składnik, który „przeniesiony” do kremu doskonale wspomaga gospodarkę wodną skóry,
idealnie nawilża i zapobiega utracie wody. Kolejnym odkryciem był
wyciąg z nieśmiertelnika, mający właściwości opóźniające proces starzenia – dodaje Marcin Sasha Łasiewicki.
Naturalne czyli zdrowe
Panuje powszechne przekonanie, iż kosmetyki naturalne są zdrowsze i mniej szkodliwe od tych zawierających substancje chemiczne.
Rzadko uczulają, mają wspaniałe naturalne zapachy, a co najważ-

niejsze nie zawierają szkodliwych konserwantów, parabenów i sulfatów, które bardzo niekorzystnie wpływają na kondycję naszej skóry
i włosów. Generalnie kosmetyków naturalnych może używać każdy,
należy jednak pamiętać, iż nawet one mogą wywołać alergie u osób
uczulonych na konkretną substancję. Jednakże ryzyko reakcji alergicznej jest znacznie mniejsze niż przy stosowaniu kosmetyków ze
sklepowych półek. Już sam fakt, że około 6000 różnych substancji
chemicznych oraz 2500 syntetycznych aromatów dopuszczonych jest
do produkcji kosmetyków „drogeryjnych” może przerażać.
– Dla nas, jako biologów, ma to szczególne znaczenie. Kosmetyki
naturalne przynoszą wiele korzyści naszej skórze, a nie niosą za sobą
tak wielu działań niepożądanych jak ich syntetyczne odpowiedniki.
Mało kto wie, iż niezwykle silnymi alergenami są niektóre substancje
zapachowe, np. linalol, czy citral używane w „zwykłych” kosmetykach
– dodaje Aleksandra Naczk z Grupy 3flos.

po

Skuteczność
Wiadomo, iż ogólnie rzecz biorąc stosujemy kosmetyki po to, by
poprawić nasz wygląd. Chemiczne dodatki w kosmetykach drogeryjnych często „podkręcają” efekt ich działania. Sięgając po kosmetyk
pozbawiony tych substancji, każda z nas zastanawia się, czy to oby na
pewno będzie działało. Nasi eksperci twierdzą, że nie tylko zadziała,
ale do tego na dłużą metę będzie miało znacznie lepszy wpływ na
nasze zdrowie i wygląd.
– Działanie kosmetyków naturalnych można potwierdzić testami in vitro i ex vivo. W niektórych wypadkach efekt widać już przy
pierwszym zastosowaniu – wyjaśnia Marcin Łasiewicki.
Kosmetyki naturalne zawierają wiele aktywnych składników, często w stężeniach wielokrotnie wyższych, niż w kosmetykach z drogerii. Wiele substancji naturalnych jest wypieranych z kosmetyków
przez ich tańsze, syntetyczne odpowiedniki, jednak nie wszystko da
się bezpiecznie zastąpić. Być może w dzisiejszych czasach, gdy wokół
nas wszystko jest sztuczne i chemiczne, warto świadomie zwrócić się
w stronę natury. Pamiętajcie jednak, iż każdy kosmetyk naturalny czy
„chemiczny” może uczulać, dlatego warto spróbować ustalić, co wywołuje u nas alergię i unikać tego składnika w kosmetykach.

AUTORYZOWANE GABINETY STOMATOLOGICZNE
ANKYLOS IMPLANT SYSTEM
."3$*/#0(634,*t4&#"45*"/-&/,*&8*$;
PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY
MARCIN BOGURSKI
UL. BOCZNA 11/5
KOSZALIN
TEL. 94 3464555
E-MAIL: MARCIN@BOGURSKI.PL

PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA
MAGDALENA I SEBASTIAN LENKIEWICZ
UL. JANTAROWA 25 A
KOSZALIN
TEL. 94 3477063
E-MAIL: SEBASTIAN@KOSZALIN.HOME.PL

ul. Staszica 8a, 75-449 Koszalin
nzozprofilaktyka@wp.pl
www.pstanistawski.pl
Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej przyjmuje
w naszej przychodni lek. Ryszard Ryś,
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii.
Ryszard Ryś: lekarz – diabetolog
z ogromnym doświadczeniem,
który przez 25 lat prowadził w
Koszalinie przychodnie przeciwcukrzycowe. Zdecydował się
podjąć współpracę z POZ Profilaktyka, świadcząc konsultacje dla
osób z problemami cukrzycowymi
w ramach opieki lekarza rodzinnego.

Szczegółowe informacje na temat
zapisów można uzyskać pod nr
tel. 94 347-74-82; 504 013 814
Podstawową opiekę zdrowotną
sprawują także panie:
- Barbara Głogoza
lekarz internista i pulmonolog
- Maria Rogalińska
lekarz rodzinny i pediatra

Męski tuning
Operacje plastyczne u mężczyzn już od dawna nikogo nie dziwią. Nie
jest też tajemnicą, że panowie poddają się zabiegom upiększającym
coraz chętniej.

p

owiększają penisy i zmniejszają uszy, czy przeszczepiają
włosy. Poprawiają twarz. – Bo starość jest niemodna – przyznaje w rozmowie z „Prestiżem” dr n. med. Andrzej Dmytrzak z kliniki Aesthetic Med.
– Przychodzi mężczyzna do chirurga plastycznego i o co prosi
najczęściej?
– Panowie mają różne bolączki. Zacznijmy od tego, że poza konkretnymi zabiegami szukają akceptacji dla swojej decyzji o zmianie
wyglądu. Panowie jak ognia boją się śmieszności i posądzenia o zniewieściałość. Jeżeli chodzi o konkretne zabiegi to najczęściej wykonujemy im face lifting, operacje nosa, korektę powiek, odsysanie tłuszczu z brzucha i bioder, a także ginekomastię (zmniejszanie piersi).
Typowo męskie zabiegi to przeszczep włosów i powiększanie penisa,
często też wykonujemy operacje zmniejszenia uszu. Równie chętnie
korzystają z zabiegów medycyny estetycznej: ostrzykiwania Botoxem,
kwasem hialuronowym, fotoodmładzania czy Regeneris.
– Czyli chcą wyglądać atrakcyjniej
– Oczywiście. Atrakcyjniej i młodziej. Żyjemy w takich czasach,
w których starość jest… „niemodna” i od dawna nie dotyczy to tylko
kobiet. Mężczyźni także chcą się podobać.
– Zdarza się, że zmieniają wygląd dla młodszych partnerek…?
– Zdarza się i tak, ale nie tylko. Dobry wygląd potrzebny jest także
w pracy. Łatwiej przekonywać do siebie i swoich pomysłów rozsiewając wokół aurę sukcesu, młodości i witalności.
– Po zabiegu chwalą sie kolegom?
– Raczej nie i to ich odróżnia od kobiet, które uwielbiają opowiadać
o udoskonalaniu swojego ciała. Panowie owszem poddają się operacjom plastycznym i to coraz częściej, ale nie lubią o tym mówić.
– Czy na konsultacje przychodzą do pana ze swoimi partnerkami?
– Zazwyczaj przychodzą sami. Są bardziej konkretni w swoich
oczekiwaniach, lepiej znoszą dolegliwości pooperacyjne i są bardziej
cierpliwi w oczekiwaniu na rezultaty niż panie. Natomiast są mniej
zdyscyplinowani jeżeli chodzi o przestrzeganie zaleceń pooperacyjnych. Zdarzało się, że pacjent dwa tygodnie po operacji nosa grał na
meczu koszykówki i… wracał z powrotem na stół.
– Kto najczęściej korzysta z zabiegów?
– Oczywiście branża artystyczna: muzycy, aktorzy, prezenterzy. Ale
coraz częściej do mojej kliniki zaglądają tez bankowcy, prawnicy, biznesmeni. Szacuję, że wśród naszych klientów 80 procent to kobiety,
a 20 panowie, przy czym liczba panów z roku na rok wzrasta.
– W jakim wieku panowie decydują się na zabiegi?
– Panowie w wieku 20 – 30 lat poprawiają: usta, nosy, modelują

Foto: archiwum redakcji

„PROFILAKTYKA”
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lek. Paweł Stanisławski
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zdrowie i uroda
sylwetkę, natomiast panowie po 40 wybierają zabiegi odmładzające.
Często jednak podkreślają, że owszem chcą poddać się operacji, ale
efekt tej operacji ma być „dyskretny”. A my lekarze staramy się wykonywać zabiegi tak, by twarze po zabiegach były jak najbardziej zbliżone do naturalnego wyglądu.
Powinniśmy pamiętać, że chirurgia plastyczna i medycyna estetyczna powinny być pomocne w zatrzymaniu procesu starzenia, ale
z naturalnym efektem. To lekarze powinni dbać o zachowanie kanonów piękna, często jednak ulegają pacjentom i efekty zabiegów powodują nienaturalny wygląd. Zbyt duże usta, nadmiar botoksu, kwasu
hialuronowego i w efekcie twarz przypomina maskę. Wybór metody
powinien pozostawać w rękach wykwalifikowanych lekarzy.
Rozmawiała Izabela Magiera – Jarzembek

Andrzej Dmytrzak, specjalista chirurgii plastycznej, zajmujący się tą dziedziną ponad 20 lat, właściciel kliniki
Aesthetic Med. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej,
Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Francuskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Światowego Towarzystwa Chirurgii Estetycznej (ISAPS),
Światowego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej (IPRAS),
Europejskiej Akademii Estetycznej, Europejskiej Szkoły Onkologii. Wiedzę zawodową poszerza uczestnicząc w światowych
sympozjach organizowanych dla chirurgów plastyków, m.in.
we Włoszech, Hiszpanii,Francji, Austrii, USA, Brazylii.

REKLAMA

Zapraszamy na konsultacje
Wykonujemy pełen zakres
zabiegów chirurgii plastycznej:

CHIRURGIA PLASTYCZNA
MEDYCYNA ESTETYCZNA
CHIRURGIA ŻYLNA
LARYNGOLOGIA

powiększanie piersi
modelowanie piersi
rekonstrukcje piersi
symetryzacje piersi

w Klinice Aquarius Beauty Center w Kołobrzegu

Zapraszamy na konsultację
z dr n. med. Andrzejem Krajewskim

Aquarius Beauty Center
ul. Fredry 15A
78-100 Kołobrzeg
+48 94 354 69 66
+48 728 109 897
rezerwacja@aquariusbeauty.com

www.aquariusbeauty.com

Zdrowie i uroda

Palac kolorów
Powiew
młodości
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Zdjęcia i makijaż: Dorota Kościukiewicz-Markowska,
Studio Pałac Kolorów www.dorota.tv
Modelka: Agata

akijaż jest w dzisiejszych czasach jak druga twarz.
Młodzieńcza fantazja, potrzeba wyróżnienia się w tłumie,
zaimponowanie koleżankom czy chęć zwrócenia na siebie
uwagi płci przeciwnej może czasami ponieść. Dziewczyny
często nie akcentują swoich atutów, zapominają się i niestety
zamiast wyglądać młodo i świeżo nieświadomie kreują się na
starsze niż są w rzeczywistości.
W tym wydaniu pokazujemy, że można wyglądać ładnie
i atrakcyjnie zarówno w dzień jak i wieczorem nie używając
całej masy kosmetyków. Należy zachować zdrowy rozsądek
i tak jeśli chodzi o makijaż dzienny należy oszczędniej i z większym wyczuciem używać kosmetyków, tak przy makijażu wieczornym można dać się bardziej ponieść.
Na młodą twarz kosmetyki powinno się nakładać delikatnymi pociągnięciami, starając się ją rozświetlić, sprawić aby
promieniała i miała szansę obronić się sama. Rzęsy delikatnie
podkreślić tuszem, aby nie sprawiały wrażenia za ciężkich.
Przy makijażu dziennym kolory powinny być stonowane
i nie za bardzo krzykliwe. Wieczorowy makijaż może być już
odważniejszy kolorystycznie, ale mimo wszystko nakładany
z wyczuciem.
Prezentowane stylizacje nastoletniej Agaty powstały po to
aby pokazać, że można uzyskać ciekawy efekt zachowując
zdrowy rozsądek.
Przy makijażu dziennym ograniczono się tylko do kolorów
różu i brzoskwini, celowo nie akcentując oka kreską. Dzięki
temu uzyskuje się efekt lekkości i zachowuje się młodzieńczą
świeżość. Z kolei przy wieczorowym makijażu rozszerzono
paletę kolorów. Użyto kremowych cieni zaczynając od złoto
– kremowego, przechodząc przez niebieski i kończąc na stalowo – zielonym. Delikatna kreska na dolnej powiece nadaje
wszystkiemu eleganckiego akcentu i odrobinę powagi.
Myślę, że warto, aby każda młoda dziewczyna zasięgnęła
konsultacji u profesjonalnej stylistki, która podpowie jak się
malować i doradzi jakie kolory najkorzystniej pasują do danej
cery, owalu twarzy i stylu jaki preferuje.
Dorota Kościukiewicz – Markowska
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Zdrowie i uroda
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Zdrowie i uroda

REKLAMA

Komu szkodzi słońce
Chociaż generalnie potrzebujemy słońca, niektórzy powinni dawkować je sobie ostrożnie. Na pewno ci, którzy mają kłopoty z układem
krążenia. Wysoka temperatura i nadmiar słońca mogą bowiem zaostrzyć niewydolność krążenia.

Przychodnia
dla tych, co
cenią swoje
zdrowie i swój czas
ul. Traugutta 31
w Koszalinie

Foto: DigiTouch

Świadczymy usługi w zakresie:

p

odobnie negatywne działanie obserwuje się przy nadciśnieniu
i arytmii serca. Pacjenci, u których stwierdzono te schorzenia,
zachowują się rozsądnie i korzystnie dla swego zdrowia, gdy
przebywają w cieniu, nie forsują się, nie wychodzą na słońce
w godzinach, gdy ono najmocniej operuje i regularnie przyjmują leki.
Mniej powszechna, także wśród samych zainteresowanych, jest wiedza o niebezpieczeństwach plażowania przy kamicy nerkowej. Tymczasem pod wpływem słońca i naturalnego w tej sytuacji odwodnienia organizmu może dojść do zaostrzenia choroby i ataku kolki. Jest
to dolegliwość ostra, bolesna i na ogół jej opanowanie wymaga interwencji lekarza. Słońce nie zawsze jest też wskazane przy astmie, gdyż
wysoka temperatura i odwodnienie może pogorszyć stan i samopoczucie. W przypadku astmy przed ewentualnym plażowaniem najlepiej skontaktować się ze swoim lekarzem i stosować do jego zaleceń.
Natomiast bez względu na przyczynę przyjmowania leków nie powinni wychodzić na słońce wszyscy ci, którzy muszą brać preparaty
fotouczulające i zioła o takim działaniu. Dotyczy to również osób,
które przyjmują antybiotyki. Pobyt na słońcu jest też niewskazany dla pacjentów onkologicznych, także tych chorych na białaczkę.
Lekarze podkreślają także, że na nadmierną ekspozycję słoneczną nie
powinniśmy narażać najmłodszych. Plażowanie z nimi zacząć trzeba
od krótkich okresów, żeby później je wydłużać. I bardzo istotne: małe
dzieci powinni wtedy nosić jakieś nakrycie głowy.
hł

medycyny pracy: badania wstępne, okresowe,
kontrolne, psychotesty, badania kierowców,
sanitarno - epidemiologiczne
opieki lekarza rodzinnego
wyjazdowych wizyt domowych
prywatnych konsultacji specjalistycznych:
kardiologa, pulmunologa ,ortopedy,
laryngologa, neurologa i innych
diagnostyki laboratoryjne i obrazowej:
tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny
bezpłatnej obsługi kart ubezpieczenia
zdrowotnego w ramach abonamentów

502-590-411 94/343-22-99
betatarnowski@gmail.com
www.betatarnowski.pl

Kultura

Tydzień z młodym teatrem

Foto: Radosław Brzostek

Trzecie Koszalińskie Konfrontacje Młodych mTeatr utrwaliły znaczenie Koszalina jako miejsca, w którym można obserwować tendencje, jakie
w polskim teatrze będą dominowały w najbliższych latach.

z

Joanna Krakowska czyta werdykt jury
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anim ogłosiła wyniki obrad jury, Joanna Krakowska, zastępca
redaktora naczelnego miesięcznika „Dialog”, powiedziała: –
Jest to ogromnie ważny festiwal. Być może w Polsce najważniejszy. Mamy tutaj okazję zobaczyć po raz pierwszy artystów,
którzy będą decydowali o kształcie polskiego teatru w przyszłości. Było różnorodnie. Pojawiły się różne poetyki, pokazano
nam różne sprawy. To pozwala zrozumieć, jak myśli nowe pokolenie reżyserów i w jakim kierunku będzie się rozwijał nasz teatr.
O nagrody konkurowało siedem spektakli, trzy miały charakter
towarzyszący. Nagrodę główną za reżyserię jury przyznało Marcie
Górnickiej za przedstawienie „Chór kobiet”. Także nagroda publiczności dla najlepszego spektaklu przypadła temu wystawieniu. Druga nagroda jury przypadła Pawłowi Palcatowi za „Zrozumieć H.”
Publiczność przyznała również nagrody dla najlepszej aktorki
i najlepszego aktora festiwalu. Otrzymali je: Katarzyna Maria Zielińsk a grająca w „Rewolucji balonowej” i Tomasz Drabek występujący w „Procesie.
Tegoroczny festiwal przypadł na dni (12-16 czerwca), w których
odbywały się mistrzostwa Europy w piłce nożnej, a na dokładkę
grali w nich jeszcze Polacy. Mimo to teatr wygrał z futbolem, publiczność dopisała. Wiele osób obejrzało wszystkie przedstawienia, burzliwie dyskutując o nich później w Centrali Artystycznej,
która była oficjalnym klubem festiwalowym.
Smak mTeatru koszalinianie będą mogli jeszcze przez pewien
czas poczuć, jeśli wybiorą się na „Kobietę z przeszłości”, wyreżyserowaną przez Ewelinę Marciniak, laureatkę ubiegłorocznej edycji
konfrontacji. Spektakl wystawia Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J.
Słowackiego w Koszalinie, po raz kolejny 24 czerwca o godz. 21.

Spektakle festiwalowe:
1. „Proces”, reż. Jacek Bała, Teatr Polski w Bielsku-Białej
2. „Zrozumieć H.”, reż. Paweł Palcat, Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy
3. „Zabawy na podwórku”, reż. Robert Zawadzki, Stowarzyszenie „Kochanowski” przy Teatrze im. J. Kochanowskiego
w Opolu
4. „CHÓR KOBIET . Projekt II: MAGNIFICAT”, reż. Marta Górnicka, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie
5. „Rewolucja Balonowa”, reż. Sławomir Batyra, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie
6. „Książę Niezłom”, reż. Julia Pawłowska, Teatr im. Stefana
Jaracza w Olsztynie
7. „Zima w czerwieni”, reż. Karolina Kirsz, Fundacja Rozwoju
Teatru NOWA FALA w Warszawie
Spektakle towarzyszące:
1. „Zaklęte rewiry”, reż. Adam Sajnuk, Teatr Konsekwentny
w Warszawie
2. „Zbrodnia”, reż. Ewelina Marciniak, Teatr Polski w BielskuBiałej
3. „Kobieta z przeszłości”, reż. Ewelina Marciniak,
Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego w Koszalinie
Skład jury:
1. Joanna Krakowska, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika teatralnego „Dialog”
2. Zenon Butkiewicz – dyrektor Departamentu Narodowych
Instytucji Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3. Zdzisław Derebecki, dyrektor naczelny Bałtyckiego Teatru
Dramatycznego w Koszalinie

Kultura
Karuzela Cooltury

Prestiżowe

imprezy

czyli subiektywny
przegląd wydarzeń

Choć czwarta edycja Karuzeli Cooltury odbędzie się dopiero w dniach 20-22
lipca, my już teraz zachęcamy do zaplanowania sobie weekendowej wycieczki
do nieodległego przecież Świnoujścia
i pobliskiego Ahlbeck w Niemczech.
Do wyboru aż 150 wydarzeń z dziewięciu dziedzin na 11 scenach i pod
namiotami – dyskusje, spotkania autorskie, spektakle, koncerty,
akcje specjalne, eksperymenty naukowe, warsztaty, atrakcje dla
dzieci i zajęcia sportowe. Wśród gości Janusz Gajos, Krystyna Janda, Henryka Krzywonos - w konfrontacji z Czesławem Mozilem,
Patricią Kazadi i Olą Kwaśniewską. Sławomir Sierakowski oraz
bp Tadeusz Pieronek, Hanna Bakuła i mnich z Tybetu, a także 80
innych osobowości ze świata kultury, mediów sportu i polityki.
Wśród atrakcji festiwalu szczególnie rekomendujemy namioty z mobilnymi pokazami chemicznymi i fizycznymi dla dzieci. To nauka,
która wciąga tak, że mali widzowie rezygnują na jej rzecz z plażowania
i morskiej kąpieli. Doświadczeni instruktorzy wprowadzą obserwatorów i eksperymentatorów do fascynującego świata chemii i fizyki.
Podczas pokazu m.in. chemiczna lokomotywa, chemiczny wulkan,
zamiana wody w wino. Ponad to wzbudzające wielkie emocje „spalanie” pieniędzy, sztuczna krew oraz dziesiątki innych doświadczeń.
Organizatorem Karuzeli Cooltury jest Fundacja CTN oraz miasto
Świnoujście. Sponsorem pokazów dla dzieci jest firma LNG.
Świnoujście – Ahlbeck, 20-22 lipca br.
Minimal size!

Minimal size!

Note!
All signs include
field of safety.

Do spotkania

Festiwal Kulinarny na Ulicy Smaków
Impreza na stałe już wpisała się w kalendarz koszalińskich letnich wydarzeń.
Tematem przewodnim w tym roku będzie
miód i wszystko co z nim związane, a przede
wszystkim prezentacja potraw na miodzie,
napojów i preparatów miodowych. Podczas
tegorocznego święta miłośników dobrego
jedzenia będzie można popróbować kuchni
naszych niemieckich sąsiadów oraz uczestniczyć w pokazie gotowania
i degustacji dań. Wystąpią zespoły muzyczne, odbędą się prezentacje
wyrobów rzemieślników i artystów oraz konkursy dla publiczności.
Plac przed ratuszem, 7 lipca 2012 r. godz. 12:00 - 20:00

10. edycja Bezpiecznych Wakacji
Akcja „Bezpieczne Wakacje” postała
z myślą o dzieciach, które nie mają możliwości wyjazdu na wakacje poza Koszalin.
Ale w mieście także można się dobrze
bawić! Dlatego i tym razem dzieci będą
mogły skorzystać bezpłatnie z mnóstwa
atrakcji. Imprezy odbywać się będą od 6
lipca do 31 sierpnia, w każdy piątek w godzinach 10:30 – 14:00
Sportowa Dolina, otwarcie Bezpiecznych Wakacji – koncert
Majki Jeżowskiej, 6 lipca 2012 r. godzina 12:00

Darłowo muzycznie i medialnie
Radio Koszalin i Miasto Darłowo organizują w lipcowy weekend 13-15 lipca
Bałtyk Festiwal Media i Sztuka. W ramach
festiwalu pojawią się w kurorcie gwiazdy
polskiego dziennikarstwa, artyści i politycy (m.in. Daniel Passent, Mariusz Szczygieł, Marcin Meller, Maria Czubaszek,
Dorota Warakomska, Piotr Bałtroczyk).
Na festiwalowej scenie odbędzie się finał konkursu „Bursztynowy Mikrofon” Radia Koszalin i Miasta Darłowo, który stwarza możliwość muzycznej prezentacji wykonawcom z całej Polski. Jest imprezą niebiletowaną, otwartą dla publiczności. Poza uczestnikami przeglądu (10 grup
wybranych spośród 50, które się zgłosiły do eliminacji), wystąpią również zespoły Mr.Zoob, Formacja Nieżywych Schabuff, Raz Dwa Trzy.
Szczegółowych informacji można szukać pod internetowym adresem: http://www.baltykfestiwal.pl/.
Darłowo i Darłówko, 13-15 lipca br.

Do słuchania

Gala operowa i operetkowa
Filharmonia Koszalińska zaprasza na
„Wielką Galę. Opera, operetka, musicale”.
W repertuarze to, co jest klasyką klasyki, jeśli chodzi o popularność: fragmenty
„Carmen”, „Nabucco”, „Aidy”, „Barona
cygańskiego”, „Księżniczki czardasza”, „My
Fair Lady” i „West Side Story”. Orkiestrę
poprowadzi Ruben Silva. Jako solistki wystąpią: Marta Wyłomańska (sopran), Monika Ledzion (mezzosopran;
na zdjęciu), Paweł Skałuba (tenor) i Tomasz Rak (baryton). Towarzyszyć im będą chóry: Koszalin CANTA, CANZONA – CK 105, ZPSM
Koszalin, DOMINANTA z Mścic. Przygotowaniem chórów zajęli
się: Ewa Szereda, Radosław Wilkiewicz, Bożena Cieńkowska.
Amfiteatr, ul. Piastowska, piątek 22 czerwca, godz. 19

Festiwal organowy
Piątkowe wieczory koszalińscy melomani mogą spędzić, słuchając koncertów 46.
Międzynarodowego Festiwalu Organowego. My szczególnie zapraszamy na pierwszy z cyklu. Na inaugurację posłuchamy:
Marka Toporowskiego (organy), Urszuli
Bock (mezzosopran), Anastazji Arbuzovej
(Ukraina, sopran), Ryszarda Borowskiego
(flet), Bogdana Narlocha (organy; na zdjęciu). Wystąpi również chór
Canzona i zespół Instrumentalny Filharmonii Koszalińskiej. Koncertem pokieruje dyrygent Radosław Wilkiewicz.
Katedra NMP, 6 lipca, godz. 19
Kolejne koncerty 46. MFO zawsze w piątki, również o 19

REKLAMA

Pięćdziesiątka Bałtroczyka
Piotr Bałtroczyk i jego estradowi przyjaciele już wkrótce rozpoczną kabaretowe
tournee z okazji jubileuszu pracy artystycznej Piotra. Jeden z najpopularniejszych
i najbardziej lubianych artystów sceny kabaretowej w Koszalinie wystąpi wraz Kabaretem Moralnego Niepokoju (na zdjęciu),
Cezarym Pazurą, Tadeuszem Drozdą, Katarzyną Jamróz, Grzegorzem Turnauem i Andrzejem Sikorowskim.
Bilety w cenie 40 zł do kupienia: Teatr Variete Muza, biletynakabarety.pl, kupbilecik.pl, eventim.pl.
Amfiteatr, 13 lipca, godz. 20

Dżem w amfiteatrze
Niezmiennie popularna grupa Dżem
zagra w Koszalinie koncert w amfiteatrze. Zabrzmią najbardziej znane
utwory grupy, będzie też coś z nowości.
Dla wielbicieli bluesa gratka, bo Dżem
dawno nie gościł w naszym mieście.
Bilety są do kupienia w sklepach Leo w galeriach Emka i Atrium oraz sklepie Ak-tel
(TORG przy ul. Połtawskiej) oraz salonach Empiku.
Amfiteatr, 6 lipca, godz. 20

Inauguracja Festiwalu Chórów Polonijnych
Centrum Kultury 105 w Koszalinie
i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
zapraszają na koncert Zespołu Pieśni
i Tańca Szczecinianie, który wystąpi
podczas Inauguracji XIV Światowego
Festiwalu Chórów Polonijnych 2012r.
Zespół „Szczecinianie” łączący bogactwo
polskiej tradycji i energię młodych artystów. Towarzyszy mu na żywo kapela. W repertuarze m.in. tańce
kaszubskie, krakowskie, rzeszowskie, łowickie, spiskie, pasterskie, żywieckie, rybackie, śląskie oraz narodowe.
Amfiteatr, 17 lipca 2012 r., godz. 20.00, wstęp bezpłatny

Do oglądania

DKF
Dyskusyjny Klub Filmowy zaprasza na
film w reżyserii Luca Bessona (na zdjęciu), z Michelle Yeoh, Davidem Thewlisem i Jonathanem Raggettem w obsadzie
(Francja 2011, 132 min). Jest to powieść
o niezwykłej kobiecie, Aung San Suu Kyi,
birmańskiej opozycjonistce i działaczce
politycznej, która w 1988 roku rozpoczęła
walkę z wojskowym reżimem. W 1991 roku została laureatką Pokojowej Nagrody Nobla, a w 2009 otrzymała tytuł Ambasadora Sumienia
Amnesty International.
26 czerwca, kino Kryterium (siedziba CK 105), godz. 18, bilety po 8 zł

Kronika Prestiżu

Pokaz Mama i córka
a finał swoich 10. urodzin Galeria Emka zaprezentowała kolejny nietypowy pokaz mody. Stroje z działających w galerii butików prezentowały znane w Koszalinie mamy wraz z córkami. Pokazowi towarzyszyły występy par
tanecznych oraz popisy siedmioletniego pianisty z Kołobrzegu
Wiktora Sommera. Chociaż konkurencję dla atrakcji przygotowanych w Emce stanowiły telewizyjne transmisje meczów Euro
2012, panie i ich córki oklaskiwała liczna publiczność.
am

n

Monika Kuzio-Czapka (redaktor naczelna
TV MAX) z córeczką Natalią (l.4)

Anna Najgebaur (marketing Hotelu
Unitral w Mielnie) z Amelią (l.6)

Dorota Chałat (radna Koszalina) z córką Magdaleną Chałat (l.27)

Agnieszka Gontar (dziennikarka
tygodnika „Teraz Koszalin”)

Córki Agnieszki Gontar: Magdalena
(l.7) i Natalia (l.9)

Magda Mrożewska, w tle mama

Kinga Bidziuk (kierownik biura Północnej Izby Gospodarczej) z Zuzanną (l.15)

Magda Mrożewska

Bogumiła Mrożewska (bussineswoman) z Magdaleną (l.15)

fot. Jacek Imiołek

Renata Kuczyńska (śpiewaczka operowa) z Joanną (l.10)

Bogumiła Mrożewska, w tle córka

Modelki zebrały zasłużone oklaski publiczności

W i ę cej zdj ę ć na www . magazynprestiz . com . pl
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Denary rozdane
Obchodząca w tym roku 20-lecie istnienia Koszalińska
Izba Przemysłowo-Handlowa podczas uroczystej gali
wręczyła swoje doroczne nagrody gospodarcze – Koszalińskie Denary. Tuż po gali nadkomplet widowni oklaskiwał
w Bałtyckim Teatrze Dramatycznych wykonawców koncertu finałowego I Międzynarodowego Festiwalu Tanga Argentyńskiego. Wrażeń była moc.

p

Wojciech Kosiński (laureat
Srebrnego Denara 2011)

Kasia Psiuk, Monika Butowska, Janusz Jankowiak - Laureat Białego Denara 2011

Robert Bodendorf (prezes koszalińskiego
oddziału Północnej Izby Gospodarczej) z żoną
Elżbieta Jasińska (prezes PerMedia S.A.i Jarosław Bihun
Prezes TKK MAX- Laureat Złotego Denara 2011

Jarosław Ogierman z żoną

Mira Danielewska (dyr. festiwalu ARTETANGO
Koszalin 2012) i prowadzący festiwal Paulina
Malinowska-Kowalczyk i Robert Szewel

Jerzy Mucha (właściciel firmy BJM,
laureat Srebrnego Denara 2011) z żoną

fot. Radosław Brzostek

Elwira Jankowska (ELWI, laureat
Srebrnego Denara 2011)

Grażyna Skarżyńska, Ewa
Turowska, Marian Turowski

Kazimierz Okińczyc (prezes KSM
Przylesie i Elżbieta Jasińska

Beata Sidełko i Ryszard Mroziński
(prezes BBS Darłowo)

Marlena Krawczyk (Szkoła Tańca Astra)
i Iwona Wołoszczuk (prezes Polstar Holding)

Jarosław Ogierman z żoną, Danuta Graczyk, Beata Sidełko (Kancelaria Brokerska MERITUM)

Romuald Sobieralski (prezydent Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej)
z przedstawicielami Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Profesorowie Tomasz Hesse i Tadeusz
Bohdal (Politechnika Koszalińska)

Robert Zwierzchoniewski (prezes
Fabryki Okien i Drzwi PCV LASTRIK) i
Andrzej Jakubowski (wicemarszałek
woj. zachodniopomorskiego)

Romuald Sobieralski, Magdalena Kubiak,
Teresa Jakubowska, Andrzej Jakubowski

Joanna Pokładowska (dyrektor zarządu KIP-H) i Sławomir
Michalik (prezes Zrzeszenia Kupców i Przedsiębiorców)

Ryszard Modzelewski (prezes Fundacji Europejskie Centrum Edukacyjne), Zenon
Piwowarczyk (prezes ECE Sp. z o.o. - laureat Białego Denara 2011), Cezary Wojtowicz

W i ę cej zdj ę ć na www . magazynprestiz . com . pl
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Piotr Jedliński (prezydent Koszalina)
i Zbigniew Nowak (wicedyrektor
Zakładu Gazowniczego)

Kronika Prestiżu

Polacy, nic się nie stało?
iemal do samego początku mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012 ważyło się, czy w Koszalinie powstanie plenerowe miejsce do wspólnego oglądania
rozgrywek – tzw. strefa kibica. Ostatecznie zapadła decyzja, że
funkcję strefy spełni amfiteatr. W ten sposób koszalinianie mogli
wspólnie przeżywać występy reprezentacji Polski. Ostatni mecz
(w sobotę, 16 czerwca, z Czechami) zgromadził przed wielkim
telebimem ok. siedmiu tysięcy osób. Wypełnione były wszystkie
sektory, przejścia, przestrzeń przed sceną. Ba, kilkaset osób stało
poza ogrodzeniem i również kibicowało biało-czerwonym. Doping w amfiteatrze był fenomenalny. Niestety, polscy piłkarze zawiedli i nie awansowali do ćwierćfinału Euro 2012. Nie zawiedli
kibice, także w Koszalinie.
am

fot. Radosław Brzostek
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
RESTAURACJE

		
				

Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
Centrala Artystyczna,
ul. Heleny Modrzejewskiej 31
Club 2CV Restauracja,
ul. Piastowska 1
Fenicja CH Merkury,ul. Zwycięstwa 46
Gospoda Jamieńska, Młyńska 37
Kuchnia Arabska Szejk,
ul. Bohaterów Warszawy 2a
Maredo, ul. Zwycięstwa 45
Sake Restauracja Japońska,
ul. Zwycięstwa 26 a
Sushi77 CH Atrium Koszalin,
ul. Paderewskiego 1
Viva Italia, ul. Skłodowskiej – Curie 1 -3
Va banque, ul. 1-go Maja 12/1
		

BARY, PUBY, KAWIARNIE		
				

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 5/2
Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
Świat Lodów, Galeria Emka
			

SALONY FRYZJERSKOKOSMETYCZNE, FITNESS		
				

Aquarius Beauty,
ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
DomiNika Fitnesstudio,
ul. Franciszkańska 104 b
ETNA Salon Fryzjerski,
ul. Franciszkańska 105
K.A.F. Forma, ul. Franciszkańska 24
Fryzjerstwo Ewelina FarynaCH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Galeria Urody „Jasminum”, ul. Fałata 11F
Nefretete – Studio Urody CH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Pure Fitness, CH Atrium
Pure Fitness, Kosmos
Salon Fryzjerski Dorota, ul. B. Krzywoustego 4
Studio Alexander, ul. Kaszubska 12/6
Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3
Studio Urody BrandGaleria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Studio Urody Joanna Biesek,
ul. Bolesława Krzywoustego 18/1
Bezpieczne Odchudzanie Rolletic,
ul. Matejki 23
SYNERGIA Biernacka i Przygórski S.J.,
ul. Modrzejewskiej 13
GABINETY LEKARSKIE		
				
Beta Tarnowski Centrum Medyczne,
ul. Traugutta 31 Koszalin
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 , Koszalin
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Marcin Bogurski,
ul. Boczna 11/5, Koszalin
Sanatus Gabinety Specjalistyczne,
ul. Żwirowa 10
HOTELE				
Atlantic Hotel 4*, Nowe Bielice 38
City Apartments, ul. Sułkowskiego 11
(Arka Medical SPA), Kołobrzeg
City Apartments, ul. Młyńska 49
City Apartments, ul. Bogusława II 47
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
Koral Live, ul. Kościuszki 12, Kołobrzeg
Lidia , ul. Dorszowa 3, Darłowo
Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Pro-Vita, ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
Royal Park Hotel & Spa,
ul. Przemysłowa 5, Mielno
Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
Villa Taris, ul. Koszalińska 70-72, Kołobrzeg
Willa Alexander Spa&Wellness,
ul. BoWiD 7, Mielno
		
		
SKLEPY				
		

Aryton Merkury ul. Zwycięstwa 46
Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
Dobre Wina, ul. Zwycięstwa 121
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Damski,
ul. Zwycięstwa 21-25
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Męski,
ul. Zwycięstwa 21-25
Gracjana, CH As
Lisa Ferrera Salon Sukien Ślubnych,
ul. Bolesława Krzywoustego 4a
Salon Męskiej Mody Ślubnej
Modes Jabłońscy, ul. 1-go Maja 4
Tropex - Salon Meblowy,
ul. Szczecińska 5
Yacob, ul. Zwycięstwa 115
Yacob, CH Merkury, ul. Zwycięstwa 46

				
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
Invest Nieruchomości,
ul. Wyszyńskiego 3 /3
Jasiński Nieruchomości,
ul. Piłsudskiego 28

Kiljan – Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 40 /48
Kontrakt - Pośrednictwo Handlu
Nieruchomościami,
ul. Wojska Polskiego 6 /2
Koszalińska Agencja
Nieruchomości, ul. Połtawska 7 /1
Koszalińska Izba Przemysłowo
Handlowa, Plac Wolności 2-3
NORD Nieruchomości
Agnieszka Niechajczyk,
ul. Zwycięstwa 155
Urbanowicz S.C. Centrum
Nieruchomości, ul. Andersa 2
Wysokińscy Biuro Nieruchomości,
ul. 1 Maja 8
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		
			

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
Euro-Centrum-Tadeusz
Autoryzowany salon
VW użytkowych,
ul. Gnieźnieńska 24
Exim Autoryzowany Dealer
samochodów KIA,
ul. VI Dywizji Piechoty 28, Kołobrzeg
Toyota Wojciech Jankowski,
ul. Okrężna 4
BIURA PODRÓŻY
		

		

ABC Świat Podróży CH Atrium,
ul.Paderewskiego 1
ABC Świat Podróży Galeria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Biuro Turystyczne TURYSTA Sławomira
Małgorzata Ignatowicz,
ul. Andersa 2
Biuro Turystyczne ‘ODYS’,
ul. Wyszyńskiego 5/2
Biuro Turystyczne ‘ODYS’,
ul. Dworcowa 4

Biuro Podróży ITAKA,
ul. Domina 7/9 (Pasaż Milenium I p.)
INNE				
AderoStudio – Projektowanie
Wnętrz, ul. Spokojna 79
Al-Eko, Świeszyno 39a
Bałtycki Teatr Dramatyczny
im. Juliusza Słowackiego,
ul. Heleny Modrzejewskiej 12
Biuro Promocji i Informacji
Turystycznej Gminy Mielno,
ul. Lechitów 23, Mielno
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
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
KARR SA, Koszalin,
ul. Przemysłowa 8
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
Permedia, ul. Partyzantów 17
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
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

