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bcokrajowcy, którzy trochę nas już poznali, nadziwić się nie mogą, że Polakom zawsze coś nie pasuje. Krzywo, brzydko, kwaśno. Tak reagujemy na
to, co nasze, bo to co obce, zagraniczne, z definicji jest OK. Taka skaza. Jej natężenie nierówno się
rozkłada na obszarze Rzeczpospolitej. W ostrej postaci występuje
– takie mam wrażenie – w Koszalinie.
Ostatnio ktoś z moich znajomych z Facebooka pochwalił za coś
Koszalin na mojej tablicy. Paru innych się dopisało sympatycznymi
opiniami o tym, jak im się świetnie przez pewien czas tutaj mieszkało (pracowali w Koszalinie po 2-3 lata, więc zdążyli sobie wyrobić
własne zdanie).No i się zaczęło. Cała seria wpisów dowodzących,
że Koszalin wcale taki sympatyczny nie jest, bo… Krzywo, brzydko,
kwaśno.
Nasza „eksportowa” pracowania architektoniczna HS99 zgarnęła
kolejną ważną nagrodę za projekt budynku przy ulicy Zwycięstwa
109 i będzie reprezentowała Polskę w konkursie światowym. Radość? A skąd! W budynku na pewno brakuje słońca. A ten kolor
elewacji taki ciemny. Dom nie pasuje do otoczenia. Krzywo, brzydko, kwaśno.
Krzysztof Głowacki i kierowane przez niego Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej zorganizowali udane targi pracy. Było 75 wystawców: firmy ogólnopolskie, regionalne oraz instytucje rynku pracy
i agencje zatrudnienia. W sumie ponad 800 miejsc pracy. Cieszymy
się? Skąd. Bo te oferty pracy to pewnie za najniższą krajową. A skąd
wiadomo, jak długo popracują ci, co się zdecydują tam zatrudnić?
Wrocław i Poznań wysysają nam specjalistów. Krzywo, brzydko,
kwaśno.
Dawniej próbowałem polemizować z takimi nastawieniami. Już
tego nie robię. Szkoda energii i nerwów. Trzeba po prostu robić
swoje. W przypadku naszego magazynu: pokazywać, co dobrego
się zdarzyło, kto odniósł sukces, kogo doceniono. Parę takich pozytywnych historii zawiera to wydanie „Prestiżu”.
Przyjemnej lektury i do zobaczenia na początku maja.
A ponieważ za pasem Wielkanoc, życzymy Państwu dużo słońca,
radości i optymizmu!
Andrzej Mielcarek
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Płyta z niewielką pomocą przyjaciół
Autor: Anna Makochonik

Zespół Bacteryazz istnieje dwa lata. Dzięki wsparciu życzliwych ludzi ma szansę wydać
swoją debiutancką płytę. Muzycy postawili na crowdfunding, ideę, która na całym
świecie pozwoliła spełniać artystyczne plany milionom twórców. Materiał
jest gotowy, teraz wystarczy „zrzuta” i koszalińska formacja dołączy
do tego znakomitego grona. Koszalin potrafi?

d

o sukcesu brakuje już niewiele. Koszt realizacji projektu
to 6 tys. zł. Pozwoli na zrealizowanie miksów i masteringu całego krążka, wydanie płyty z książeczką i wyprodukowanie tysiąca sztuk. Dotąd udało się zarejestrować
część instrumentalną i wokalną. Powstał też teledysk do
utworu „Jaszczur” promującego krążek. Czasu jest niewiele – termin
mija 29 marca br. Liczy się każda kwota. Wspierający mogą liczyć
na bonusy. Hojne adekwatnie do wpłacanych pieniędzy – od plakatu z autografami i płyty, przez dożywotni wolny wstęp na wszystkie
koncerty, wypicie kawy z członkami zespołu, po możliwość zamówienia prywatnego koncertu i bezcenną – dozgonną wdzięczność
za partycypowanie w muzycznym debiucie.
W skład Bacteryazz, wchodzą muzycy kilku innych koszalińskich
zespołów – m.in. 4 Piętra, Loży Szyderców, Kaboom! – Mariusz Puszczewicz (wokal), Adrian ‘Rodzyn’ Rozenkiewicz (gitara), Dariusz Bendyk (perkusja) i Henryk Rogoziński (gitara basowa/wokal/teksty).
Ludzie wielu zajęć, pasji i dokonań artystycznych. – Z Mariuszem
i Rodzynem graliśmy w projekcie 4 Piętro i Loża Szyderców – opowiada Henryk Rogoziński. – To było akustyczne coverowanie. Kiedy
pracowaliśmy nad projektem grunge unplugged Radia Koszalin,
stwierdziliśmy, że chcemy wspólnie pograć troszkę ostrzej. Po dziewięciu miesiącach urodziło się coś, co chcieliśmy pokazać szerszej
publiczności.
Muzycznie Bacteryazz to wypadkowa różnych fascynacji: – Każdy z nas słucha innej muzyki – mówi Henryk Rogoziński. – Gramy
rocka w każdej postaci, ostrej i balladowej, inspiruje nas muzyka
polska i zagraniczna, począwszy od Slayera na Kulcie kończąc. Co
nam w duszy gra. Wszystkie utwory na płycie wykonane są w języku
polskim. Wybraliśmy 12, w różnym stylu – mocne gitarowe granie
przeplata się z klimatyczną, pokręconą melodią. Na płycie znajdzie
się też cover utworu Republika „Mój imperializm”.
Do nagrania płyty szykowali się 16 miesięcy, szlifując utwory w sali
prób i na koncertach. Niektóre przeszły metamorfozę. – Nagrania
odbyły się u przyjaciół w gospodarstwie agroturystycznym w Robuniu, w domowej atmosferze, co spowodowało, że praca była bardzo
przyjemna – mówi Henryk Rogoziński. – Rejestrował Bartosz Kulesza
z Mark Shell Studio. Praca trwała siedem dni, 24 godziny na dobę.
Okładka to obraz koszalińskiego artysty malarza – Krzysztofa RećkoRapsy, a jej projektem graficznym zajął się Emil Bajer, koszaliński ta-

tuażysta. Pozostało mnóstwo spraw związanych z samym wydaniem
krążka. Robimy wszystko sami, przy wsparciu przyjaciół.
Na wzięcie udziału w crowdfundingowym projekcie PolakPotrafi muzycy zdecydowali się, bo wszystkie pieniądze przeznaczyli na
zakup busa, który umożliwia wyjazdy na koncerty. – Projekt powstał
z myślą o ludziach, którzy chcą realizować ciekawe projekty i urzeczywistniać kreatywne pomysły – wyjaśnia Henryk Rogoziński. – To
innowacyjna na polskim rynku platforma, która pomaga uzyskać
niezbędne finansowanie społecznościowe. Jesteśmy pierwszym
zespołem w K oszalinie, który zdecydował na crowdfunding. Mamy
nadzieję, że jeżeli osiągniemy sukces, inni pójdą naszymi śladami.
Dodam, że z tej opcji korzysta wiele zespołów, np. Illusion, który na
innym portalu zbierał pieniądze na swoją ostatnią płytę.
Jeśli dojdzie do wydania, płyta Bacteryazz będzie dostępna na
koncertach zespołu, ale muzycy liczą, że uda się im podpisać kontrakt z wytwórnią, a wtedy będzie dostępna także w sklepach muzycznych. – Myślę, że każda twórczość powinna być sfinalizowana
i przedstawiona innym – mówi Henryk Rogoziński. – Obraz jest końcowym efektem szkicu, wiersze zawarte są w tomikach, a muzyka na
płytach. Twórcy powinni przedstawiać się światu, chwalić się, dzielić
swoimi spostrzeżeniami i dokonaniami. Przez to jesteśmy bardziej
otwarci i przyjaźniej nastawieni do życia.
Wszystkich potencjalnych mecenasów, Bacterayazz zaprasza na
stronę PolakPotrafi.pl
Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, polega
na wspieraniu wybranego projektu drobnymi kwotami i partycypowanie w ten sposób w jego realizacji. Projektem takim może
być przedsięwzięcie biznesowe, kulturalne, naukowe, społeczne,
a więc np. otwarcie firmy, zorganizowanie imprezy, przeprowadzenie badań, wydanie płyty czy filmu. Darczyńcy w zamian otrzymują bonusy, a czasem nawet udziału w przedsięwzięciu. Zbiórki
najczęściej prowadzone są poprzez specjalnie stworzone do tego
celu platformy internetowe, serwisy społecznościowe, blogi. Idea
powstała w USA, w 1997 r., kiedy amerykańscy fani brytyjskiej
grupy rockowej Marillion zebrali 60 tys. USD na sfinansowanie
trasy koncertowej zespołu w Stanach Zjednoczonych. W 2000
r. powstała pierwsza platforma crowdfundingowa w Ameryce,
a w 2010 r. – w Europie.

Boutique Chiara
ul. Ks. Bogusława X 12/2
70-441 Szczecin
tel. 728-964-133
Boutique Chiara
Hotel Marine
ul. Sułkowskiego 9
78-100 Kołobrzeg
tel. 602-379-431
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Przetarg na największą inwestycję
w dziejach Mielna
Autor: Andrzej Mielcarek

Największe polskie firmy budowlane stanęły do przetargu na generalnego wykonawcę
apartamentowca Dune B w Mielnie. Zwycięzca w ciągu 22 miesięcy postawi zł obiekt,
w którym będzie 151 luksusowych mieszkań wakacyjnych, podziemna hala garażowa,
strefa SPA z basenami kąpielowymi i zaplecze gastronomiczne. Inwestor, oparty
na kapitale norweskim deweloper Firmus Group, chce do końca kwietnia
podpisać umowę z generalnym wykonawcą, by roboty ruszyły zaraz
po długim weekendzie majowym.

d

Dune B jest drugim (z trzech) elementem DUNE
RESORT - kompleksu apartamentowego o całkowitej
planowanej powierzchni użytkowej 33 tys. m kw. Od
czerwca 2013 roku działa Dune A (114 apartamentów,
restauracja). Poza Dune B (151 apartamentów) w przyszłości powstanie jeszcze Dune C (80 kolejnych). Cały kompleks pomieści
ok. 350 mieszkań wakacyjnych o zróżnicowanej powierzchni.
Na inwestora powierniczego projektu Dune B inwestor wybrał
Gleeds Polska, będącą częścią renomowanej firmy międzynarodowych doradców budowlanych. Tomasz Przymusiak z Gleeds mówi:
- Firmus buduje niebanalnie. Są to duże obiekty o niepowtarzalnej
kubaturze, z dużą ilością przeszkleń,
nad samym brzegiem morza, w 50metrowym pasie nadbrzeżnym.
Stein Christian Knutsen, prezes
zarządu Firmus Group, mówi: - We
wszystkim, co robimy, stawiamy na
jakość i profesjonalizm. Dlatego wybraliśmy Gleeds Polska. Ich ogromne
doświadczenie daje gwarancję wyboru najlepszej oferty wykonawczej,
a później sprawnego przebiegu budowy i uzyskania pożądanego standardu
wykonania prac.
Główny architektem inwestycji i autorem projektu jest dr Marek Sietnicki
z SAS – Studio Architektoniczne Sietnicki ze Szczecina. Projekt zachowuje
wszystkie wyróżniki poprzedniej realizacji, docenione w roku 2014 m.in. przez specjalistyczne publikatory (m.in. miesięcznik „Architektura” i serwis „Życie w Architekturze”).
Duże powierzchnie przeszkleń powodują maksymalny dostęp do
wnętrz naturalnego światła. Pomieszczenia są wysokie, a to wzmaga odczucie przestronności. Bryły obiektu tak ustawione względem
stron świata, by z możliwie wielu punktów dostępny był widok na
morze.
Dune B zaoferuje nabywcom 151 wykończonych pod klucz
apartamentów o zróżnicowanej powierzchni: 36 typu studio; 80
dwupokojowych, 29 trzypokojowych i 6 penthouse’ów. - To nie jest
stan deweloperski czy stan deweloperski podwyższony, który jest
najbardziej popularny w Polsce – mówi Tomasz Przymusiak. – Klient
odbierze klucze i będzie się mógł od razu wprowadzić do lokalu
kompletnie urządzonego, z całym białym montażem, podłogami,
ceramiką oraz wyposażeniem w łazience i kuchni.
W budynku zaplanowano obszerne lobby (pow. blisko 130 m
kw.) z recepcją i ochroną. W podziemnej hali garażowej będą miej-

sca postojowe, komórki lokatorskie oraz boksy rowerowe. Na powierzchni ok. 510 m kw. zaplanowana została strefa SPA, a w niej
basen pływacki, basen rekreacyjny i basen dla dzieci, jacuzzi, sauny,
pomieszczenie do masażu. Dopełni ona ofertę rekreacyjną Dune
A, w którym już działa gabinet kosmetologiczny i odnowy biologicznej, sala do fitnessu, a na zewnętrznym tarasie, od strony morza urządzone są dwa zewnętrzne baseny z podgrzewaną wodą.
Z kolei na powierzchni ok. 330 m kw. przeznaczonej na cele usługowe zaplanowana jest m.in. kawiarnia (serwująca śniadania i lunche).
Tutaj również przewidziana jest przestrzeń, którą w łatwy sposób
można wydzielić jako salę konferencyjną lub szkoleniową.

Użytkowany już budynek Dune A jest jedną bryłą, o osi prostopadłej do brzegu morskiego. Dune B to z kolei dwie większe (cztero- i częściowo pięciokondygnacyjne) bryły połączone elementem niższym (dwukondygnacyjnym), powierzchnia
którego pomieści wspomniane funkcje użytkowe i komercyjne.
Obie części DUNE B krótszymi bokami również są zwrócone w stronę linii brzegowej. Między nimi znajdzie się rozległy, słoneczny
dziedziniec, który od strony morza zamyka niewielki pawilon z zaplanowanym letnim barem.
Jak informuje Karolina Siwek, menedżer projektu Dune B w Firmusie, firmy zainteresowane przetargiem otrzymały dostęp do
serwera z dokumentacją projektową: - Analizując dokumentację,
zgłaszają zapytania, z których wynikają dalsze uściślenia projektu.
Do15 kwietnia br. muszą złożyć wiążące oferty.
- Inwestor zamierza zbudować Dune B do końca kwietnia 2017
roku. Uważamy, że jest to termin ambitny, ale realny – podkreśla Tomasz Przymusiak z Gleeds Polska.
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Ruszyła budowa Marina Royale
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Magdalena Burduk

U wejścia do portu w Darłówku Belgowie z firmy POC Partners zaczęli budowę kompleksu
apartamentowego, w którym docelowo znajdzie się 300 luksusowych mieszkań wakacyjnych. Na początek powstanie budynek, w którym znajdzie się 68 lokali. Najtańszy do kupienia za 370 tysięcy, a najdroższy za dwa miliony złotych. Generalnym wykonawcą została
oparta na belgijskim kapitale firma budowlana CFE Polska.

b

elgowie są przekonani, że powtórzą sukces z własnego kraju, gdzie podobną inwestycją w miejscowości
Knokke nad Morzem Północnym wywołali reakcję
łańcuchową: w ślad za nimi pojawili się kolejni inwestorzy a miasteczko stało się najmodniejszym belgijskim kurortem.
Podobne nadzieje ma burmistrz Darłowa, Arkadiusz Klimowicz: – Marina Royale będzie czymś takim dla Darłowa i Darłówka
jak Centrum Haffnera dla Sopotu. Centrum Haffnera przywróciło
Sopotowi dawny blask, czyniąc z niego na powrót kurort na poziomie europejskim. Mamy oczywiście świadomość różnicy skali,
ale jednocześnie przekonanie, że Marina Royale to inwestycja
o znaczeniu dla nas strategicznym. Zwróci na Darłówko uwagę
nowej grupy gości, zamożnych i wymagających, poszukujących
najlepszej lokalizacji dla swego wakacyjnego domu.
Realizacja pierwszego budynku potrwa końca 2017 roku. Prace ziemne, fundamentowe i budowa dwupoziomowego garażu
z windą dla aut mają zająć około roku. Drugie tyle potrwa wzniesienie w stanie surowym części nadziemnej.
Docelowo Marina Royale będzie się składać z około 300 apartamentów wybudowanych w ciągu siedmiu lat. Pierwszy budynek
o nazwie Palazz’eau to według planów 68, drugi (Aqua Marine)
– 100, a trzeci (King’s Bay) – 120 lokali. Ale na tym nie kończą się
plany POC Partners w Darłówku. Po drugiej stronie kanału portowego Belgowie również zgromadzili grunty budowlane. Pozwalają
one myśleć o budowie 1000-1200 apartamentów. – Nasze plany
nie dotyczą tylko najbliższych kilku lat, ale są rozpisane na długi
czas. Podchodzimy do inwestowania w planie długookresowym –
zapewnia Peter Taffeiren, dyrektor generalny firmy POC Partners.

Dlaczego Belgowie wybrali akurat Darłowo? Podstawowy argument to wyjątkowa lokalizacja – w węższym i szerokim znaczeniu. Marina Royale powstanie nad samym brzegiem morza,
w awanporcie. Teren ten należał kiedyś do wojska, później stał
pusty, gdyż nie było pomysłu na jego zabudowanie. Nie było
również inwestora, który by się tego podjął. Hasło „Bliżej morza
jest tylko morze” realizuje się tutaj dosłownie. Przyszłe apartamenty od wody dzielić będzie jedynie promenada spacerowa.
Ale na wyjątkowość Darłowa można spojrzeć również z innego punktu widzenia. O ile kurorty takie jak Sopot, Kołobrzeg czy
Świnoujście zabudowane są w sposób zwarty i niewiele w nich
miejsca na nowe obiekty, o tyle w Darłowie jest jeszcze dużo
wolnego miejsca. Parcele takie jak ta, na której stanie Marina
Royale, dają możliwość zaplanowania dużych fragmentów zabudowy utrzymanych w jednym stylu. I właśnie to wydaje się belgijskim inwestorom ciekawym wyzwaniem.
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Koszaliński Dawid walczy z europejskimi Goliatami
Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak & Ley znalazło się w doborowym gronie rywalizującym o tytuł najlepszej
firmy w Europie – European Business Award 2014/2015. Konkurentów jest 32 – po jednym z każdego kraju
Unii – jednak wrażenie robi inna liczba: w drodze do finału koszalińskie wydawnictwo pokonało prawie 24 tys.
europejskich konkurentów, zyskując tytuł National Public Champion.

w

ostatnim etapie konkursu, jako jedyne, wydawnictwo Kurtiak&Ley reprezentuje Polskę. W przeszłości udało się to tylko jednej polskiej firmie.
Rywale to wielkie przedsiębiorstwa i korporacje
zatrudniające często po kilka tysięcy pracowników, z kompletnie innego bieguna biznesu: IT, finansów, turystyki, medycyny, farmacji, transportu, producenci żywności i kosmetyków. Nasz koszaliński skarb jest najmniejszy w tym gronie,
jednak jego dorobek i marka znana na całym świecie stawia go na
równi z pozostałymi kandydatami. Kurtiak & Ley to, przypomnijmy, wydawca kunsztownych, bibliofilskich dzieł literatury, które
zdobią półki koneserów, kolekcjonerów, bibliotek narodowych,
głów państw i papieży. Zdobyły wiele prestiżowych nagród. Tak
jak sama firma, która zgromadziła szereg laurów, w wśród nich
Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Organizatorzy do konkursu zaprosili najciekawsze ich zdaniem
firmy. Research trwał pół roku i objął całą Europę. Kryteria nie
były oczywiste. Poza finansowymi, komisja doceniała innowacyjność, sposób i siłę oddziaływania na rynku lokalnym, aspekty
etyczne, sposób budowania relacji z klientami i pracownikami.
Głosowanie trwa do 16 kwietnia 2015 r. Instrukcje co do sposobu głosowania można znaleźć na stronie wydawnictwa www.kurtiak-ley.pl
am
REKLAMA

12 WYDARZENIA

Przedsiębiorcy pomagają
samotnym matkom
Autor: Tomasz Witkowski

Prawdopodobnie już w maju br. będzie gotowe do użytku mieszkanie chronione,
które dla samotnych matek urządza koszalińska Fundacja Zdążyć z Miłością.
Remont całkowicie bezpłatnie prowadzi Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER,
wspierane przez szereg innych firm.

m

ieszkanie chronione, w którym znajdą przystań panie opuszczające Dom Samotnej Matki, Centrum
Kryzysowe Nadzieja, czy inną placówkę opiekuńczą, powstaje w kamienicy przy ulicy Jana z Kolna.
Utworzenie mieszkania to pierwszy projekt Fundacji
Zdążyć z Miłością, która od roku działa w Koszalinie. Lokal (pow. 111
m2) przekazany przez władze miejskie Koszalina wymagał remontu.
Pieniądze na ten cel fundacja zbiera różnymi sposobami (koncert
charytatywny; udział w meczu AZS, imprezy w galeriach handlowych
EMKA i ATRIUM). Całkowity koszt remontu to ok. 160 tys. zł, a na wyposażenie potrzeba kolejnych 50 tys. zł.
Mieszkanie znajduje się
na I piętrze starej kamienicy. Przystosowanie go do
potrzeb samotnych matek
z dziećmi wymaga spełnienia wielu norm, zwłaszcza
z dziedziny ochrony przeciwpożarowej (np. zakupu
specjalnych drzwi ognioodpornych, czy wyłożenia ścian
stropów i klatki schodowej
ognioodpornymi płytami).
Krok po kroku Fundacji
udaje się pokonywać kolejne przeszkody, zdobywać potrzebne zezwolenia,
a przede wszystkim – pozyskiwać partnerów i darczyńców.
– Wśród koszalińskich
przedsiębiorców mamy wielu przyjaciół, a jednym z nich bez wątpienia jest Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER – mówi Justyna Śmidecka, wiceprezes Fundacji. – Firma podjęła się wykonania remontu
mieszkania, angażując nie tylko swoich pracowników, ale także podwykonawców, z którymi stale współdziała.
Wioletta Stelmach, dyrektor generalna PB KUNCER, potwierdza:
– Początkowo mieliśmy wykonać jakąś niedużą pracę, ale stwierdziliśmy, że zaangażujemy się mocniej i wykonamy cały remont. Pomagają nam nasi stali podwykonawcy, których nie musieliśmy specjalnie do tego namawiać. Każdy włączył się w prace w zakresie swojej
specjalności. Dlatego bardzo dziękuję naszym partnerom, firmom
Ekowodrol, Mega-Instal Radosław Śliwka, AZART Zakład Usług Antenowych, MONITOR Piotr Maziarz i Piotr Renczyński, Zakład Ogólnobudowlany „TAR-AN”, „APA-Z”, TROPS, „Szczęsny” Materiały Budowlane, DREW-GAL Marek Seafin, BOKARO Szeligowscy, Składy
VOX, Centrum Dekoral Professional. Mam nadzieję, że nikogo nie
pominęłam…
Remont i urządzenie mieszkania chronionego dla samotnych matek zdecydowali się weprzeć także: Fundacja Espersen Polska (zakup
materiałów ognioodpornych), mieleński deweloper Firmus Group
(koszty remontu klatki schodowej, która również musi spełniać szcze-

gólne wymogi zabezpieczenia przeciwpożarowego), Salon Meblowy FORMI z Koszalina (w promocyjnej cenie kuchnia na wymiar),
sieć sklepów NETTO (pościel i drobne sprzęty AGD), firma KAZAR
(częściowe sfinansowanie wyposażenia kuchni), PUF Jarosława Loosa (wykonane za darmo okna), AKANT (rolety) i GAMPOL Anna Janczewska (karnisze i firany).
W mieszkaniu będą cztery pokoje dla mam z dziećmi. W największym zamieszka mama z trójką pociech, pozostałe są przeznaczone
dla mam z jednym dzieckiem. Kuchnia zostanie połączona z dzienną
częścią wspólną. Tu stanie duży stół, przy którym będą mogły zasiąść
wszystkie mamy oraz ich maluchy. Do tej pory w mieszkaniu, gdzie
wcześniej mieściły się biura,
nie było łazienki, teraz trzeba ją urządzić i wyposażyć.
– Chcemy, aby kobiety
skrzywdzone przez los, znalazły tu ciepłe i bezpieczne
schronienie – wyjaśnia Małgorzata Kaweńska-Ślęzak,
prezes Fundacji. – Zależy
nam na tym, żeby mieszkanie, które na pewien czas
stanie się ich domem, było
ładne, kolorowe i przyjazne.
Nadal liczymy na przychylność darczyńców. Do pełnego wyposażenia potrzebna
jest jeszcze kwota około 13
tysięcy złotych. Część mebli
jest zamówiona, potrzebujemy jeszcze całego oświetlenia, garnków na płytę grzewczą indukcyjną, naczyń, sztućców, ręczników, pościeli.
Mamy zakwalifikowane do zamieszkania w mieszkaniu chronionym
z niecierpliwością czekają na finał prac remontowych. Prawdopodobnie wprowadzą się do niego w maju br. Przyszłe lokatorki będą
pokrywały w części koszty utrzymania mieszkania. Fundacja zamierza
je wspierać w drodze do samodzielności, dlatego opuszczą mieszkanie chronione wtedy, kiedy pewnie staną na własnych nogach.
Mieszkanie chronione to takie miejsce, gdzie osoby w szczególnym położeniu życiowym mogą przygotowywać się do uzyskania
życiowej samodzielności. Chodzi o sytuacje takie jak opuszczenie
domu dziecka, placówki opiekuńczej dla ofiar przestępstw, zakończenie długookresowej terapii odwykowej, czasami również
opuszczenie zakładu karnego. Zgodnie z założeniem, dane osoba
może korzystać z mieszkania chronionego przez określony czas;
musi szukać pracy i docelowego domu. Jeśli je znajdzie, zwalnia
miejsce kolejnej osobie. W Koszalinie funkcjonuje w tej chwili
sześć mieszkań chronionych; urządzane przez Fundację Zdążyć
z Miłością będzie siódmym. Może więc będzie to dobra nazwa dla
tego domu – „Siódme niebo”?
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Nasz człowiek w Krakowie
Pod koniec kwietnia kabaretowy solista Szymon Łątkowski będzie reprezentował Koszalin na finale PAKI, najważniejszego polskiego festiwalu kabaretowego. Zdaniem krytyki ma szansę, by powtórzyć sukces koszalińskiego
kabaretu „Koń Polski”, który wygrał PAKĘ w 1985 roku.

s

zymon Łątkowski (rocznik 1985) wypracował własny styl
łączący różne komediowe gatunki: monolog kabaretowy, Stand-Up, monodram. Humor, który podaje widzom
jest inteligentny, błyskotliwy, dotyczy ważnych, ciekawych tematów. Najnowszy program: „Sam przeciwko
Polsce” to kabaret dojrzały, buntowniczy i śmieszny.
Szymon to artysta wyjątkowy jeszcze z innego względu: jego występy trwają niemalże dwie godziny. To chyba jedyny obecnie kabaretowy artysta w Polsce, który przez tak długi czas samodzielnie
potrafi utrzymać uwagę widza i komediową temperaturę samego
widowiska. Oprócz znakomitych tekstów kolejnym jego atutem jest
świetne aktorstwo komediowe. W trakcie programu wciela się w kilkanaście różnych postaci: cierpiącego na depresję Pana Ziemniaka,
zaradnego człowieka sukcesu Jasińskiego, wypalonego nauczyciela czy szalonego malarza. Wszystkie skecze w programie są spójne
i tematycznie ze sobą powiązane.
Pod koniec kwietnia Szymon Łątkowski będzie reprezentował Koszalin w finale PAKI. Artystów z Koszalina, którzy zdobywali nagrody
w tym prestiżowym konkursie było kilku, ale jedynym podmiotem,
który wygrał PAKĘ był „Koń Polski”. Równo po 30 latach koszalinianin ponownie staje przed taką szansą. Według fachowców - dużą.
Podczas eliminacji do festiwalu dostał owację na stojąco jako jedyny spośród 32 kabaretów.
REKLAMA

Pakiet Start+
59 kanałów 22 HD

Extra

6 kanałów CANAL+
do 3 miesięcy w cenie pakietu

ZAPRASZAMY DO PUNKTU SPRZEDAŻY NC+

SATEXZbigniew
Karol &
Syn CENTRUM NC+
PHU "Markus-Sat"
Cieślak
ul. KoÝcielna 69, 09-164 Dzierzānia
ul.Biskupa Domina 11 (Pasaż Millenium),
tel. 023 666 66 66, wew. 666
75-065 Koszalin, tel/fax 94 341 33 87

Szczegóły w Warunkach Promocji „Start+ Extra 24m urodziny” dostępnych w Punktach Sprzedaży
oraz na www.ncplus.pl. Po Okresie promocyjnym Opcja dodatkowa Premium Sport&Film
ulega automatycznemu wyłączeniu.
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„Magia” działa na co dzień
Autor: Izabela Gębka

Fundacja Pomocy Dzieciom „Magia” wystartowała 6 grudnia 2014 r. Cztery miesiące
to krótki okres, ale możemy już podzielić się z Państwem naszymi
pierwszymi doświadczeniami i sukcesami.

n

asi wolontariusze odwiedzili dotychczas 15 rodzin potrzebujących pomocy, wskazanych przez pracowników
socjalnych. Spływają kolejne zgłoszenia. Każda z tych
rodzin ma swoją odrębną historię, a to co je łączy, to
zmagania z przewlekłą chorobą dziecka – starania o
leczenie, rehabilitację, poprawę jakości życia. Naszymi podopiecznymi są już Ania, Łukasz, Ignacy i Oliwia (zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację nie publikujemy wizerunków dzieci a jedynie
ogólne informacje).
Ich potrzeby są bardzo zróżnicowane. Pomagamy, począwszy
od tak prozaicznej rzeczy jak zakup środków higienicznych, odpowiedniego obuwia ortopedycznego – poprzez pokrycie kosztów
transportu na zabieg operacyjny lub do specjalistycznej placówki
leczniczej, a skończywszy na opłacaniu zabiegów i turnusów rehabilitacyjnych.
Nabieramy w kontaktach z tymi rodzinami doświadczeń, które
w przyszłości pozwolą nam jeszcze skuteczniej działać. Liczymy
na to, że pieniądze przekazywane przez ciągle powiększające się
grono przyjaciół i partnerów Fundacji spowodują, że zniknie przynajmniej dla części z tych dzieci bariera niedostępności niektórych
świadczeń i metod leczenia.
Łukasz (ma 8 lat)
We wczesnym dzieciństwie był operowany z powodu wodogłowia. Rozwija się wolniej niż jego rówieśnicy. Ma znaczną wadę wzroku, trudności z chodzeniem, nie kontroluje potrzeb fizjologicznych.
Jest bardzo pogodnym i ufnym dzieckiem. Komunikuje się z otoczeniem prostymi słowami, gestami. Jest całkowicie zależny od opieki
i troski rodziców, którym nie jest łatwo, bo mają jeszcze pod opieką
czwórkę młodszego rodzeństwa Łukasza. Ograniczenia finansowe
rodziny nie pozwalają często na zabezpieczenie wszystkich po-

trzeb dzieci. Dzięki Państwa ofiarności Fundacja może wspomagać
rehabilitację oraz poprawę komfortu codziennego funkcjonowania chłopca (np. poprzez zakup pielucho-majtek). Łukasz był bardzo dzielny w czasie badania podologicznego i wkrótce otrzyma
dwie pary specjalnego ortopedycznego obuwia ułatwiającego mu
chodzenie. Chcemy również zapewnić mu zakup odpowiednich
korekcyjnych okularów. Trudno było pozostać obojętnymi wobec
pozostałych dzieci z tej rodziny. Otrzymały one buty i ubrania przekazane Fundacji przez naszą wolontariuszkę. Już niebawem będzie
też więcej miejsca w pokoju dzieci, gdyż stary tapczan zostanie zastąpiony wymarzonym przez chłopców łóżkiem piętrowym – darem
przyjaciela naszej Fundacji.
Ania (17 lat)
Jej niepełnosprawność wynika z przebytego dziecięcego porażenia mózgowego. Cierpi ona również na inne współistniejące
schorzenia. Anią bardzo troskliwie zajmuje się jej mama. Obie są
ze sobą bardzo związane, dzięki czemu mama potrafi odczytać
wszystkie emocje Ani i nie potrzebne są im do tego słowa. Na co
dzień Ania i jej mama walczą z różnymi ograniczeniami, borykają
się z problemami – również finansowymi. Ania potrzebuje ciągłej
rehabilitacji. Dzięki Państwa ofiarności przez najbliższe pół roku rehabilitacja dziewczynki będzie opłacana przez Fundację.
Ignaś (6 lat)
Jego świat ograniczają skutki wady genetycznej (zespół łamliwego chromosomu X). Te ograniczenia za wszelką cenę starają się
likwidować jego troskliwi rodzice. To oni mają największy dostęp
do jego uwięzionych emocji, znają jego wszystkie potrzeby, widzą
postępy jakie chłopiec robi w rozwoju. Ignaś wymaga rehabilitacji.
Optymalne warunki dla postępującej terapii będą zapewnione, jeśli będzie mógł uczestniczyć w pięciu-sześciu dwutygodniowych
turnusach usprawniających w roku. Koszty rehabilitacji przekraczają
możliwości finansowe rodziny. Dzięki ofiarodawcom Ignaś mógł
brać udział w marcowym turnusie. Pomocne w aktywizacji ruchowej
będzie również obuwie ortopedyczne zakupione przez Fundację.
• Izabela Gębka, lekarz, wolontariuszka FPD „Magia”
FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA
Darowizny pieniężne przyjmuje wyłącznie na konto bankowe:
22 1020 2791 0000 7102 0227 7614
ul. Szczecińska 25a/3 75-122 Koszalin
Tel. +48 606 54 54 54
kontakt@fundacjamagia.pl
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Ambasador zwizytował norweskie inwestycje
Karsten Klepsvik, ambasador Norwegii w Polsce, 4 marca br. spotkał się w Mielnie z norweskimi
przedsiębiorcami inwestującymi na Pomorzu. Odwiedzi również siedzibę Firmus Group, norweskiego
dewelopera, który obchodzi właśnie 15-lecie działalności na Pomorzu Środkowym.

g

ość interesował się dotychczasowymi osiągnięciami
Firmusa i jego planami na przyszłość. Podczas okolicznościowego spotkania omówił je Stein Christian Knutsen, prezes zarządu Firmus Group. Pokazał, co udało
się zrobić w ciągu 15 lat działalności w Mielnie (przygotowanie terenów budowlanych o niespotykanej gdzie indziej nad
polskim morzem powierzchni, zrealizowane budowy apartamentowców, studia dokumentacyjne i plany architektoniczne kolejnych
obiektów). Zaprezentował również najbliższe zamierzenia, w tym
inwestycje, których realizacja właśnie się rozpoczyna lub wkrótce
się rozpocznie.
Stein Christian Knutsen, prezes zarządu Firmus Group

Olga Pezała-Roszak (wójt Mielna) w towarzystwie ambasadora Karstena Klepsvika

Ambasador Klepsvik wykorzystał pobyt w Mielnie do spotkania
z grupą norweskich przedsiębiorców i menedżerów działających
na Pomorzu Zachodnim. Odbyło się ono w Dune Restaurant Cafe
Lounge, w apartamentowcu Dune (jednej z inwestycji Firmus Group). Rozmawiano m.in. o perspektywach rozszerzenia współpracy
gospodarczej między Polską a Norwegią.
Warto tu zauważyć, że jedna z firm działających w koszalińskiej
podstrefie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Hatteland,
ma właśnie norweski kapitał. Produkuje w Koszalinie supernowoczesne urządzenia do obsługi magazynów i hal przemysłowych,
które sprzedaje na całym świecie.

W Koszalinie powstaje dobra architektura
Architekci Dariusz Herman, Piotr Śmierzewski i Wojciech Subalski, czyli pracownia HS99, zdobyli Grand Prix
w konkursie architektonicznym Brick Award za budynek powstały w Koszalinie przy ulicy Zwycięstwa 109.
Inwestorem obiektu jest firma Budomal.

k

onkurs Brick Award został zainicjowany w 2004. W 2013
roku wystartowała jego polska edycja, zaś 10 marca br.
odbyło się rozstrzygnięcie Brick Award 2015, do którego zgłoszono prawie 70 obiektów i projektów. Nagrodę
Główną – Grand Prix przyznano budynkowi mieszkalnousługowemu ZW109, którego projekt powstał w pracowni HS99.
Jednocześnie obiekt, zwyciężył w kategorii Dom wielorodzinny
(budownictwo wielomieszkaniowe).
Jury uznało, że realizacja ta w najwyższym stopniu spełnia standardy, których oczekuje się od dobrej architektury. Obiekt zaprojektowany został z elegancją i prostotą, zaś materiał ceramiczny
zastosowany na elewacji dyskretnie, aczkolwiek jednoznacznie
podkreśla owe walory. Doskonale wykorzystano charakter działki,
jej ograniczenia przekuwając w atuty. Pomimo kameralnego charakteru, obiekt wyraźnie zaznacza swoją obecność i zdaniem jury,
może stać się architektoniczną wizytówką miasta. Wydaje się, że
planowana rozbudowa budynku nie osłabi, a jedynie może wzmocnić jego walory estetyczne.
Zdaniem jurorów koszalińska realizacja jest wzorcowym przykładem architektury łączącej skromność z dobrym smakiem. Wśród jej
walorów podkreślić warto oryginalne powiązanie historii z nowoczesnością. Koszalin jest miastem dramatycznie okaleczonych przez
działanie wojenne i bezmyślne niekiedy powojenne wyburzenia.
W takich miejscach bardzo trudno o materialną pamięć przeszłości.
Projektanci budynku postanowili ją przywrócić w sposób symbo-

Nagrodzony projekt pracowni HS 99
liczny – włączając w projekt wolnostojącą „bramę”, w której umieszczono gipsowe odlewy oryginalnych ornamentów zdobiących stojącą tu niegdyś kamienicę.
Poza otrzymanymi nagrodami w Brick Award 2015, projekt autorstwa HS99 w przyszłym roku będzie reprezentować Polskę w międzynarodowej odsłonie konkursu.
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Regionalne tytuły
Miss Polski rozdane
Estrada w centrum Galerii Emka na stałe się już kojarzy
z konkursami piękności i pokazami mody.

o

dbyły się na niej również tegoroczne eliminacje konkursu Miss Polski i Miss Polski Nastolatek. Tytuł Miss
Polski Pomorza Środkowego 2015 zdobyła studiująca
w Szczecinie a pochodząca ze Szczecinka Paulina Stelmasińska. I Wicemiss Polski Pomorza Środkowego została Karina Pochwała, a II Wicemiss Martyna Piasecka. Z kolei Miss
Polski Nastolatek Pomorza Środkowego 2015 została Klaudia Guze,
która otrzymała także tytuł Miss Galerii Emka 2015, a wraz z nim
w nagrodę wycieczkę do Paryża dla 2 osób. I Wicemiss Nastolatek
została Karina Tryba, a II Wicemiss Anna Pękala.
Dodatkową nagrodą dla Klaudii Guze jest profesjonalna sesja
fotograficzna dla naszego magazynu. Będziemy mieli przyjemność
zaprezentować ją Państwu w kolejnym wydaniu miesięcznika „Prestiż Magazyn Koszaliński” – na początku maja br.

Udane targi pracy
13. edycja Środkowopomorskich Targów Pracy
okazała się niezwykle udana. Zgromadziła 75
wystawców: firmy ogólnopolskie, regionalne oraz
instytucje rynku pracy i agencje zatrudnienia, które
w sumie zaoferowały ponad 800 miejsc pracy. Ponad
3000 osób, które odwiedziły imprezę mogło być
zadowolonych z ilości oraz jakości ofert.

t

argi organizowane
przez Biuro Karier
Politechniki Koszalińskiej są nie tylko
odzwierciedleniem
kondycji rynku pracy w regionie. Pozwalają przewidzieć
kierunki rozwoju rynku pracy
w perspektywie najbliższych
miesięcy i lat. W tym roku potwierdziła się obserwacja, że
obecnie największy popyt na
rynku jest na fachowców IT – informatyków i programistów.
Targi to także pokaz umiejętności sprzedaży wizerunku firmy jako pożądanego pracodawcy.
Wyróżniającymi się stoiskami na targach były strefy firm Kinguin
z Koszalina, Dune Beach Club & Lounge z Mielna oraz strefa firm
z Wrocławia, które oprócz takich atrakcji jak fotobudka oferowały
konkursy i zabawy związane z promocją aglomeracji wrocławskiej.

Anna Rawska z nagrodą im. Janusza Kurtyki
Dziennikarze Radia Koszalin przyzwyczaili nas, że w tej rubryce regularnie pojawiają się informacje o ich
sukcesach w prestiżowych konkursach dziennikarskich. Tym razem miło nam odnotować
nagrodę uzyskaną przez red. Annę Rawską.

Foto: Jarosław Ryfun

o

bchodząca w tym roku 35-lecie pracy dziennikarskiej
Anna Rawska zdobyła Nagrodę im. Janusza Kurtyki
w dorocznym konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich za publikacje o tematyce historycznej. Nagrodzono jej reportaż zatytułowany „Podborsko – terra
incognita”. W uzasadnieniu na okolicznościowym dyplomie jury
odnotowało: „Autorka przedstawia sensacyjną opowieść o składowaniu broni nuklearnej na terenie Polski. Przez pryzmat małego
Podborska poznajemy kawałek mrocznej historii naszego kraju. Reportaż świetny warsztatowo, umiejętnie dokumentuje i przekazuje
wiedzę historyczną”.
Podborsko to jedno z trzech miejsc w Polsce, gdzie armia Związku Radzieckiego przechowywała taktyczną broń atomową. To stąd
w pierwszym uderzeniu miały startować rakiety, których zadaniem
– zgodnie z planami Układu Warszawskiego – było obrócić w pył
Danię i północ Niemiec Zachodnich. Nie trzeba wielkiej wyobraźni, by domyślić się, że wysłane w odwecie pociski miałyby za cel
Pomorze.
Choć to bardzo ciekawy fragment najnowszej historii, słabo jest
w gruncie rzeczy zbadany i udokumentowany. Zresztą autorka reportażu sama przyznaje, że trafiła do bunkrów w Podborsku przypadkiem – w związku z odbywającą się w nich ekspozycją habilitacyjną dra Zygmunta Wujka, koszalińskiego rzeźbiarza i nauczyciela
akademickiego. Zainteresowała się jednak przeszłością tego miejsca, dotarła do świadków czasu, kiedy był to jeden z najtajniejszych
obiektów w Polsce, którego trudno by szukać na jakichkolwiek ma-

Anna Rawska
pach. Nawet przypadkowe zbliżenie się do niego oznaczało bliski
kontakt z radzieckimi żołnierzami, którzy w tym leśnym zakątku pojawiali się bezszelestnie i nie wiadomo skąd.
Jak podkreśla Anna Rawska, sukces jej reportażu to w dużej
części zasługa radiowego realizatora Adam Iwaszkiewicza z radia
Koszalin: – To mistrz swojego fachu. Ma ogromne doświadczenie,
ale również doskonałe wyczucie. Potrafi z dostarczonego materiału
dźwiękowego wyczarować efekty, które powodują, że czujemy się
przeniesieni w miejsce, w którym rozgrywają się opisywane wydarzenia.

NOWA INWESTYC JA

Apartamenty dwu- i trzypokojowe
Wykończenie pod klucz
Hala garażowa z miejscami postojowymi
Opcja profesjonalnego zarządzania najmem
Plac zabaw dla dzieci

www.mielno-park.pl
Biuro sprzedaży:
ul. Piastów 1A/E
76-032 Mielno

Tel. 94 3 42 22 2 2
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PB KUNCER
JAKOŚĆ I UCZCIWOŚĆ
BUDUJĄ ZAUFANIE
Autor: Andrzej Mielcarek

Każdy kontakt z klientami dostarcza nam cennych wskazówek co do sytuacji na rynku,
zmieniających się tendencji i nastrojów konsumenckich. To pomaga podejmować
racjonalne decyzje. Gdybyśmy zdali się na ogólne wskaźniki ekonomiczne albo ufali
prognozom ekspertów, moglibyśmy się rozminąć z oczekiwaniami rynku lokalnego
– mówi w rozmowie z „Prestiżem” Wioletta Stelmach, dyrektor generalna
Przedsiębiorstwa Budowlanego KUNCER. - W dzisiejszych czasach nie sztuką jest
budować. Sztuką jest budować z zachowaniem najwyższych standardów i tak
sprzedać, by zadowoleni klienci stawali się ambasadorami marki dewelopera.
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iedy rozmawialiśmy kilka miesięcy temu
o Osiedlu Cypryjskim, budowa pierwszego w Koszalinie a drugiego w Polsce wielorodzinnego domu energooszczędnego
nabierała dopiero tempa. Mamy końcówkę marca i jak się okazuje, niedługo
wprowadzą się do tego domu lokatorzy.
- Budynek jest mocno zaawansowany. Obecnie, kiedy elementy konstrukcyjne i ściany już zostały wykonane, najwięcej uwagi
poświęcamy energooszczędności. Przede wszystkim instalacji
wentylacji, bo to od niej zależy główny efekt, który mieszkańcy
odczują. Chodzi o gwarancję korzystania non stop ze świeżego powietrza ogrzewanego „starym”. Ten efekt zależy od rekuperacji, którą w domu wielorodzinnym wykonujemy po raz pierwszy. Jesteśmy
w tej dziedzinie prekursorami w skali kraju.
- Rekuperacja to nowość. Klienci, nawet jeśli o niej słyszeli, nie
bardzo wiedzą, na czym ona polega.
- Za miesiąc w realizowanym obecnie domu powinny być już gotowe pierwsze mieszkania z działającą w pełni instalacją rekuperacji
. Będziemy mogli je pokazywać
potencjalnym klientom, a więc
także na miejscu objaśniać
działanie rekuperacji. Ogółem
w budynku jest 56 mieszkań.
Sprzedaliśmy prawie połowę
z nich. Wchodzimy teraz w najprzyjemniejszy okres, kiedy jest
już co pokazać, a przez to sprzedaż przyspiesza.

- Pierwszy zgłoszony do programu budownictwa energooszczędnego obiekt, ten krakowski, jest na podobnym etapie zaawansowania jak nasz. I nie wiem, kto sfinalizuje budowę jako pierwszy. Nigdy
zresztą nie patrzyliśmy na to w kategoriach rywalizacji. I oni, i my przecieramy szlak. Po opublikowaniu informacji o tym, że rozpoczynamy
realizację, mieliśmy wiele telefonów. Idące w nasze ślady firmy, podpytują, jak to zrobić. A my wystartowaliśmy z energooszczędnością
nie ze względu na jakąś ambicję, ale bardzo racjonalnie - biorąc pod
uwagę fakt, że stanie się ona niedługo powszechnym obowiązkiem.
Najtrudniejsza jest w tym wszystkim właśnie rekuperacja.
- Przypomnijmy w takim razie, czym ona jest.
- Najogólniej można powiedzieć, że to sposób na oszczędzanie
energii. Odzyskuje się ją z powietrza, które zostało zużyte w pomieszczeniach. Zwyczajnie, kiedy jest nam duszno, otwieramy okno
albo uchylamy szerzej wywietrzniki. Wtedy wraz z powietrzem ucieka ciepło, czyli tracimy energię, która była potrzebna do ogrzania
go wcześniej. Tymczasem rekuperator to wymiennik ciepła, w którym energia cieplna z powietrza usuwanego jest odzyskiwana i używana ponownie do ogrzewania powietrza świeżego, które wtłaczamy do pomieszczeń. Nie jesteśmy oczywiście w stanie odzyskać
100 procent ciepła, ale wskaźniki efektywności do takiej wielkości
się zbliżają. To się opłaca najbardziej w sytuacji niskich temperatur,
na przykład przy mrozach rzędu minus 16 stopni. Wówczas dzięki rekuperacji, bez specjalnego dogrzewania, temperatura w pomieszczeniu może wynosić plus 17 stopni Celsjusza. Wiadomo, że
u nas, na Pomorzu, takie mrozy
są rzadkością, więc przy typowych warunkach atmosferycznych osiągamy w pomieszczeniach plus 20 stopni.

- Oszczędność energii, czyli
niższe rachunki za ogrzewanie,
to nie jedyna korzyść z rekuperacji.
- Rzeczywiście, jest to korzyść
wymierna, ekonomiczna, ale nie
- Mieszkanie pokazowe
jedyna. Inna, ekologiczna, to
z pewnością ułatwi Państwu
fakt, że cały czas możemy odprezentację oferty. Także objadychać świeżym powietrzem.
śnianie, czym jest rekuperacja.
Rekuperator zapewnia wymianę
- Zleciliśmy całkowitą aranDr Krzysztof Kuncer (prezes zarządu) i Wioletta Stelmach (dyrektor generalna)
całego powietrza w mieszkaniu
żację wykończenia jednego
w ciągu godziny! To gwarancja
z mieszkań, żeby pokazać jak
rekuperator, czyli urządzenie będące sercem systemu, wygląda po niezwykłego komfortu. W kuchni nie ostanie się żaden intensywzamontowaniu go w ciągu kuchennym. A wygląda tak, jakby był ny zapach, choćbyśmy gotowali bigos, smażyli ryby albo nadużyli
jedną z szafek kuchennych. Jest niewiele większy od pieca gazo- czosnku. W sypialni rano powietrze jest takie, jak po tradycyjnym
wieczornym wietrzeniu pomieszczeń – wciąż świeże. Dla alergików
wego .
pożytkiem jest z pewnością to, że powietrze jest filtrowane, bo sys- Takie przykładowe mieszkanie to również okazja do zademon- tem wyłapuje dużo kurzu, roztoczy i cząstek uczulających.
strowania jakości wykonania w ogóle.
- Ale trzeba wiedzieć, że zastosowanie rekuperacji podnosi
- Zawsze łatwiej rozmawiać, odwołując się do konkretu. Mając do
dyspozycji przykładowo urządzone mieszkanie, można zaprezen- koszt mieszkania.
- Lokatorzy w okresie pilotażowym, a więc na przykład nasi obectować jakość wykończenia, ale nie tylko. Można również wskazać
czynniki tworzące poczucie komfortu. Na przykład to, że w miesz- ni klienci, otrzymają swoistą premię od Narodowego Funduszu
kaniu jest cicho, bo otoczenie naszego budynku to kompleks Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który promuje program
domków jednorodzinnych, gdzie nie ma ruchliwych ulic ani gwaru. energooszczędnego budownictwa. Będzie to dotacja do spłaty rat
Można sprawdzić, jaki widok będzie z okna. Warto podkreślić, że kredytu zaciągniętego na zakup lokalu. Obecnie wynosi ona około
na Osiedlu Cypryjskim będzie to widok zieleni, a na wyższych kon- 11 tysięcy złotych. Dodatkowo lokatorzy będą zyskiwać systemadygnacjach - przy dobrej pogodzie – nawet jeziora Jamno. Klient tycznie w długim okresie czasu poprzez niższe rachunki za gaz użyuświadomi sobie również położenie względem stron świata, co dla wany do ogrzewania. My, jako deweloper, nie możemy zaproponowielu osób jest bardzo ważne, bo wpływa na ilość światła w wnę- wać klientom cen odpowiednio wyższych, w pełni pokrywających
trzu. To wszystko są czynniki brane pod uwagę przy podejmowaniu nasze większe koszty. Mieszkania takie stałyby się nieatrakcyjne
cenowo. Świadomość korzyści wynikających z energooszczędnego
decyzji o zakupie mieszkania.
charakteru budynku nie jest jeszcze szeroka, toteż moglibyśmy stać
- Jak wspomnieliśmy, Państwa wielorodzinny dom energoosz- się z naszą ofertą niekonkurencyjni. Dlatego świadomie rezygnuczędny jest drugim budowanym w Polsce. Toczą Państwo swoisty jemy z części marży, by zachować atrakcyjną dla nabywców cenę
a jednocześnie edukować rynek. My również się tego wszystkiego
wyścig z firmą z Krakowa. Kto wygrywa?
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uczymy, więc zakładamy, że kolejne budynki będziemy umieli stawiać przy nieco niższych kosztach i ceny pozostaną na obecnym
poziomie.
- Nowe, energooszczędne rozwiązania rynek dopiero będzie
sobie przyswajał.
- Wychodzimy z założenia, że skoro wysokie wymagania co do
energooszczędności i tak zaczną obowiązywać wszystkich od 2021
roku, przy czym różne normy będą zaostrzane etapami, to nie ma co
czekać, tylko trzeba działać. Zyskujemy dzięki temu przewagę konkurencyjną. Kiedy energooszczędność zacznie być wdrażana przez
kolejnych deweloperów i kiedy oni będą się tego dopiero uczyć,
popełniając siłą rzeczy jakieś błędy, my będziemy o krok dalej.
- Osiedle Cypryjskie to na razie dwa już zasiedlone budynki wykonane w technologii tradycyjnej i ten budowany, o którym rozmawiamy. Ale to nie koniec realizacji planu na to osiedle. Łącznie
ma to być około 400 lokali.
- Aktualnie sprzedajemy mieszkania w pierwszym domu energooszczędnym. Mniej więcej za miesiąc, jak już powiedziałam, będzie
można oglądać mieszkanie pokazowe, a w maju zaprosimy klientów
na dni otwarte. W sierpniu, wrześniu oddajemy ten budynek, ale już
teraz planujemy kolejne. Budowa czwartego rozpocznie się prawdopodobnie jesienią . Pracujemy więc niejako na zakładkę. W dalszej przyszłości powstaną tam jeszcze cztery domy wielorodzinne.
- Przygotowując nasz dodatek poświęcony nieruchomościom,
mieliśmy okazję porozmawiać z lokatorami Osiedla Cypryjskiego.
Dało się odczuć, że są zadowoleni z miejsca, jakie wybrali do życia
i że atmosfera na tym mikro osiedlu jest bardzo sympatyczna.
- Nas to ogromnie cieszy. Zależy nam, żeby patrzeć na to osiedle
całościowo, ale z drugiej strony chcemy, by już pierwsi mieszkańcy czuli się w nim dobrze. Stąd nie czekając na realizację większej
liczby budynków, zadbaliśmy o otoczenie, trawniki, plac zabaw, wytyczenie stref dla pieszych. Podobnie z częściami wspólnymi w budynkach. Kiedy w większości ludzie się już wprowadzili, pomalowaliśmy od nowa ściany korytarzy, bo wiadomo, że przy wnoszeniu
sprzętów albo mebli zawsze coś się może stać – obić, porysować,
pobrudzić. A tak, wszystko jest wciąż nowe. To u nas norma. Budujemy, jakbyśmy robili to dla siebie. Jeśli zdarzy się jakieś uchybienie,
nie chowamy głowy w piasek, tylko natychmiast naprawiamy usterkę. Mam wrażenie, że klienci to doceniają.
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- Budujemy nie tylko funkcjonalnie, ale i ładnie. Nasz charakterystyczny, indywidualny styl jest efektem długoletniej współpracy
z jednym i tym samym biurem projektowym, z którym świetnie
się rozumiemy. Wynikają z tego cechy, które czasami przechodzą
do obiegowego języka branży budowlanej. Mówi się na przykład
w Koszalinie o „Kuncerowych balkonach”, co oznacza duże balkony
opierane na słupach, mocowane specjalnymi łącznikami z izolacją
termiczną. Podraża to budowę, ale daje kapitalny komfort.

- Osiedle Cypryjskie to niejedyna lokalizacja, w jakiej oferują
Państwo obecnie mieszkania. Widać już spory postęp prac na budowie budynku przy ulicy Pileckiego.
- Kończymy w tej chwili strop nad piwnicą i według naszego harmonogramu, mamy mieć na 15 kwietnia skończony stan zero, czyli
ściany piwnic przykryte stropem. Budowa ta wywołuje spore zainteresowanie ze względu na bardzo dobrą lokalizację. Budynek jest
położony w centrum, ale jednocześnie jakby na uboczu, co ograniczać będzie oddziaływanie hałasu z ulicy Zwycięstwa. Dodatkowo,
co warto podkreślić, budynek jest tak zaprojektowany, żeby tłumić
nadmierną ilość dźwięków dobiegających z zewnątrz. Od jezdni
oddziela go spory pas zieleni.
- To dobra lokalizacja dla kogoś, kto kupuje mieszkanie na wynajem, lokując w ten sposób oszczędności.
- Rzeczywiście zaczynają się pojawiać klienci, którzy kupują
mieszkania pod wynajem. Większość to jednak tacy, którzy wybrali
to miejsce wyłącznie dla siebie. Mamy w budynku stawianym przy
ulicy Pileckiego kilka mieszkań szczególnie pięknych, choć drogich.
To propozycja dla klientów, którzy kupując mieszkanie, ale chcą
mieć w zasadzie te same korzyści co w przypadku domku jednorodzinnego, czyli na przykład taras, duży metraż, zagwarantowane
miejsce parkingowe.
- Domy wielorodzinne budowane przez Państwa są łatwo rozpoznawalne. Utrzymane są w podobnym stylu i estetyce.

- Jednak budynek przy ulicy Pileckiego, choć podobny do wcześniejszych, nieco się od nich plastycznie wyróżnia. Tak przynajmniej wynika z wizualizacji projektu.
- To zabieg świadomy. Staraliśmy się ten dom nieco odróżnić od innych. Osiedle Cypryjskie ma mieć rys śródziemnomorski, przestrzenny i słoneczny. A tu chodzi nam o podkreślenie, że budynek staje
w centrum miasta. Dlatego elewację wykończymy laminatami HPL.
Chodzi o specjalny system montowania elementów fasadowych - na
rusztach, gdzie w środku jest wełna mineralna, a na zewnątrz okładzina z płyt HPL imitująca drewno lub kamień. Jest to drogi element,
bo kosztuje kilkaset złotych za metr kwadratowy, ale nie żałujemy tu
nakładów, bo finalny efekt musi być efektowny. Nieco inaczej wykończymy również klatkę schodową, zastosujemy inne niż zwykle posadzki, tak aby budynek osiągnął charakter apartamentowca.
- Budynku jeszcze nie widać, a już wywołuje spore zainteresowanie.
- Wyraźnie widać, że rynek oczekiwał takiej oferty: nowoczesnych,
komfortowych, świetnie usytuowanych mieszkań w centrum. Jak będzie wyglądała całość, można się zorientować dzięki wizualizacjom
na naszej stronie internetowej. Tam również do obejrzenia są rozkłady mieszkań. Kilkanaście mieszkań jest już sprzedanych, co nas miło
zaskoczyło. Spływają kolejne rezerwacje. Budowę chcemy sfinalizować do końca sierpnia 2016 roku i tak się stanie, bo jesteśmy znani
z tego, że terminów dotrzymujemy, a nawet często je wyprzedzamy.
Przecieranie szlaków
PB KUNCER budując drugi w Polsce wielorodzinny dom energooszczędny nie po raz pierwszy wdraża pionierskie rozwiązania – techniczne, albo organizacyjne. Firma należy do pierwszych
w kraju deweloperów, którzy wprowadzili deweloperski rachunek
powierniczy. Rachunek taki daje kupującemu mieszkanie gwarancję, że jego pieniądze są w pełni bezpieczne, bo deweloper otrzymuje wynagrodzenie dopiero po wykonaniu określonego etapu
albo całości prac. Czuwa nad tym bank, który staje się gwarantem
interesów klienta. Od firm budujących nieruchomości na sprzedaż wymaga to zaangażowania kapitału własnego, a to eliminuje
z rynku podmioty najsłabsze.
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Tłumaczymy zawiłości umów i formalności bankowych. Kiedy już
umowa jest podpisana, jesteśmy z klientami w stałym kontakcie.

- A co będzie, jeśli zgłosi się do Państwa klient, który poszukuje
nie mieszkania a małego domu?
– Zaprosimy go na ulicę Laurową na osiedlu Rokosowo. Pobudowaliśmy tam 38 domów i z tych 38 domów zostało do sprzedania
tylko pięć.
– Są gotowe do zamieszkania?
– Wszystkie są wykończone, w stanie deweloperskim, z ogrodzonymi posesjami. Dwa postanowiliśmy wykończyć w pełni. Do nich
lokatorzy będą mogli się wprowadzić z marszu.
– Skąd pomysł, żeby deweloper oferował domki wykończone
pod klucz?
– Z obserwacji zachowania klientów. Zdarzają się tacy, którym podoba się bryła budynku, lokalizacja, bezpośrednie sąsiedztwo. Zakup jest w zasięgu ich możliwości finansowych. Kłopot tylko w tym,
że nie mogą się zdecydować, bo z trudem przychodzi im wyobrazić
sobie, jak wnętrze będzie wyglądało po pełnym zagospodarowaniu.
Chcemy ich wyręczyć i zaproponować produkt w stanie finalnym.
– Jeśli chodzi o zachowania klientów i generalnie rynek, dysponują Państwo ogromnym doświadczeniem.
– Przez lata pracy rzeczywiście można było zgromadzić na ten
temat dużo wiedzy. Ona bardzo pomaga w kontaktach z potencjalnymi nabywcami. Nauczyliśmy się, że najważniejsze jest spokojne
i rzeczowe podejście, a przede wszystkim dokładne rozpoznanie
potrzeb klienta. Wtedy jesteśmy w stanie dopasować propozycję
do konkretnej sytuacji. Nie naciskamy na szybkie podejmowanie
decyzji, cierpliwie odpowiadamy na wszelkie pytania i wątpliwości.

– Państwa firma uważana jest za bardzo rzetelnego i chyba najstabilniejszego dewelopera w Koszalinie. Jak się osiąga taki status?
– Podchodzimy z pokorą do rynku. Każda decyzja inwestycyjna jest
poprzedzona starannym przygotowaniem i rozpoznaniem popytu.
Obecnie nie sztuką jest pobudować, ale sprzedać – z zyskiem, przy
jednoczesnym zadowoleniu klientów. I właśnie rozmowy z klientami
dostarczają nam bezcennych wskazówek co do aktualnej sytuacji
na rynku, zmieniających się oczekiwań, nastrojów konsumenckich.
To pomaga podejmować racjonalne decyzje. Gdybyśmy ufali tylko
ogólnym wskaźnikom albo prognozom, moglibyśmy się rozminąć
z potrzebami rynku lokalnego. A co do stabilności warto pamiętać,
że PB KUNCER stoi na dwóch nogach. Jest jednocześnie deweloperem i nadal firmą wykonawczą. Tak więc jeden rodzaj działalności
wspiera drugi. Choćby przez to, że budując samodzielnie, mamy
pełną kontrolę nad jakością i kosztami.
– Jakość, szeroko rozumiana, to również Państwa wyróżnik.
– Wpojona nam przez szefa, prezesa Krzysztofa Kuncera, zasada:
budować tak, jakbyśmy budowali dla siebie, jest najlepszą gwarancją staranności, dokładności, rzetelności. I dlatego na przykład
domki przy ulicy Laurowej, które czekają na właścicieli, od razu są
ogrodzone estetycznym płotem i otoczone założoną zielenią; niczym się nie wyróżniają od zewnątrz od tych już zamieszkanych.
Takie podejście procentuje, bo klienci doceniają wysoką jakość.
Dobra opinia jaką nas obdarzają, buduje zaufanie kolejnych. Ale
jest również swoistym wyzwaniem, by stale podnosić stosowane
standardy i nie spocząć – nomen omen – na laurach.
Aktualna oferta deweloperska PB KUNCER
• Ulica Cypryjska/Osiedle Cypryjskie. Obecnie w sprzedaży mieszkania w drugim z sześciu domów wielorodzinnych (56 mieszkań
– każde z komórką lokatorską). Budowa zakończy się w sierpniu
bieżącego roku. Kolejne części kompleksu będą powstawały sukcesywnie, maksymalnie w ciągu czterech lat.
• Ulica Pileckiego. Dom wielorodzinny, 47 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni, z miejscami postojowymi dla samochodów
w podziemnej hali garażowej. Kończy się etap stanu zerowego
(kondygnacja podziemna i strop nad nią). Rozpoczęło się wznoszenie ścian pierwszej kondygnacji nadziemnej. Ukończenie
wszystkich prac przewidziane jest na sierpień 2016 roku.
• Ulica Laurowa. Ostatnich pięć domków jednorodzinnych spośród 38, jakie PB KUNCER wybudowało w tym miejscu. Dogodny
dojazd, w pełni zagospodarowane otoczenie.
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W drodze do teatru
Autor: Anna Makochonik / foto: Wojtek Szwey

Płynie jak rzeka, zabierając z nurtem ciekawych ludzi i niezwykłe zdarzenia. Wplata
je potem w swoje teatralne projekty. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, osobami
z niepełnosprawnością i seniorami. Ze wszystkimi znajduje wspólny język. Może
dlatego, że to język teatru, który kocha, za którym podąża w kolejne miejsca,
i wobec którego wciąż pozostaje pokorny. Poza teatrem rzeźbi – krzywe anioły.
Wojtek Węglowski: instruktor teatralny, nauczyciel, pielgrzym.

w

tym roku obchodzi 15-lecie związku
z teatrem. Rocznica niebagatelna,
w plecaku mnóstwo doświadczeń,
ale autorefleksja Wojtka Węglowskiego nie brzmi jak manifest teatromana
spełnionego. – Czuję, że mógłbym
dać z siebie więcej – komentuje krótko.
Pochodzi z Głogówka (woj. opolskie). Pracował jako nauczyciel
w podstawówce i gimnazjum. Poza lekcjami prowadził zajęcia teatralne w domu kultury. – Doszedłem do wniosku, że mój talent teatralny jest niepełny i muszę się dokształcić – opowiada. – Najpierw
jeździłem na kursy do Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego
Smolki. Szlifowałem tam warsztat, uczyłem pracy z lalką, formą.
W 2000 r. wyjechał na podyplomowe studia reżyserskie w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie.
Specjalność: teatr dla dzieci i młodzieży. Praca ze światłem, kamerą
wzbogaciła, jak podkreśla, rozumienie teatru plastycznego, który
praktykuje i ceni najbardziej: – Kocham teatr słowa, ale nie oddaje
tego, co ruch, twarz, gest – one odkrywają piękno ludzi.
W Koszalinie pojawił się osiem lat temu. Z powodów prywatnych,
ale szybko pojawiły się też powody zawodowe. Niemal od razu po

przyjeździe rozpoczął pracę w Pałacu Młodzieży, gdzie prowadzi
trzy grupy teatralne: BlehBlaBla (14-16 lat), Tchnienie (17 lat wzwyż)
i Czarni Martwi (10-13 lat). Składy są wymienne, podopieczni dorastają. – Mam satysfakcję, bo z BlehBlaBla wyszli ludzie bardzo
zdolni, którzy kontynuują drogę aktorską – mówi. – Obserwuję ich
po cichu, cieszę się z każdego sukcesu, z niektórymi osobami mam
kontakt. Ci, co przychodzili na zajęcia, często nie wierzyli w swoje
możliwości. Może trochę ich dowartościowałem, zainspirowałem?
Znak zapytania nie pojawia się w opiniach jego podopiecznych
i osób, z którymi pracował. Wśród cech, które wymieniają pojawiają
się: „energetyczny”, „zwariowany”, „kreatywny”, „ekspresyjny”, „żywiołowy”, „serdeczny”, „uczynny”, „pozytywny”. – Jest pełen energii,
pasji, ma mnóstwo pomysłów, trochę szalony – mówi Kamila Rogowska, aktorka grup teatralnych prowadzonych przez Wojtka Węglowskiego. – Przyjazny, ciepły, rzadko się denerwuje, raczej cierpliwie tłumaczy, często całym „sobą”. Wspaniale się z nim pracuje.
Po prostu lubi to, co robi i zaraża swoją miłością do teatru. Bardzo
angażował się w nasz rozwój. W czasie, kiedy grałam w BlehBlaBLa,
organizował nam różne warsztaty m.in. pantomimy, buto, akrobatyczne – uczyliśmy się chodzić na szczudłach. Te umiejętności wykorzystywaliśmy potem w spektaklach, ale też nam pozwalało lepiej
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czuć ciało i przełamywać bariery na scenie. Bardzo nas wspierał we
wszystkim, przejmował się tym, co się u nas dzieje się, także poza
zajęciami i jeśli było trzeba, pomagał. To dobry człowiek. Teraz
znów będę brała udział w projektach teatralnych pana Wojtka i już
się z tego cieszę.
Lekarstwo na Receptę
Lista aktywności artystycznych Wojtka Węglowskiego ma dalszy
– długi – ciąg. W Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie opiekuje się Teatrem Dźóra (16-30 lat), którego flagowy
spektakl, „Drugi pokój” wg Zbigniewa Herberta, zakwalifikował się
właśnie do kwietniowych Tyskich Spotkań Teatralnych oraz wolontaryjnie Teatrem Recepta złożonym z osób z niepełnosprawnością
intelektualną, w większości członków byłego już Teatru Na Kółkach
w Kowalkach, powstałego w 2008 r. Prowadzi projekt teatralny
z osobami 50+ dla osób niepełnosprawnych, ich rodziców i dziadków w Tychowie. Przez dwa lata
był dyrektorem artystycznym Europejskiego Festiwalu Filmowego
Integracja Ty i Ja. W 2013 i 2014
roku stworzył dla niego piękne
oprawy wizualne. Od grudnia
2014 r. jest prezesem Stowarzyszenia Ecce Homo dedykowanego osobom z niepełnosprawnością, które niebawem osiądzie
w ośrodku w Kowalkach, a swoją
bazę znajdzie w nim wspomniany Teatr Recepta. We wszystkie
swoje projekty angażuje się maksymalnie, jednak o tym projekcie
opowiada ze szczególną pasją. –
Oni są moim lekarstwem, a ja ich
receptą – stwierdza filozoficznie. –
Kocham tę pracę, bo ja potrzebuję ich, a oni mnie. Ujednolicam się
z nimi. Czuję się niepełnosprawny
w tym sensie, że nie umiem docenić tego, co mam w sobie, a oni
mi w tym pomagają. Jak jestem
z nimi, z ich dysfunkcjami, czuję
że jestem dla nich motorem, a oni
dla mnie pięknem, którego szukam, też w sobie.
Praca nad spektaklami z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie jest, jak mówi Wojtek,
niezwykła, nieprosta i specyficzna, także pod względem technicznym. – Uczą się roli mechanicznie, powtarzając krótkie odcinki
pracy – wyjaśnia. – Mówię do nich prostym językiem. Rozmawiam,
stosując skojarzenia z codzienności. Nie ma mowy o abstrakcji, niuansach. Inaczej muszę ich pobudzać do myślenia. Krok po kroku
tworzymy razem nić porozumienia. Szukam tematów, które są im
bliskie, takich które powiedzą o ich życiu, losie w perspektywie
mitu, staram się to wkomponować w poetycki szablon.
Zawsze towarzyszy swoim niepełnosprawnym aktorom na scenie, jako aktor i dyskretny przewodnik. – Gram z nimi poniekąd po
to, by im podpowiadać, ale też się z nimi utożsamiam. Na scenie
zawsze dzieje się coś nowego, poza scenariuszem i to jest wspaniałe. Ciągle się czegoś uczymy, ja i oni. Muszę jedynie pilnować, by
nie wypadali z roli. Marzę, by zwieźć Receptę szerszej publiczności,
w większych miastach, podróżować z nimi.
To marzenie poniekąd już się spełnia. Recepta ze swoim wzruszającym spektaklem „Siewcy” wystąpiła w wielu miejscach i zdobyła
prestiżowe wyróżnienia, m.in. Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego podczas XII edycji Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych w Tczewie 2014. Niedawno wróciła z Krakowa, gdzie jako laureat 15. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości
Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
„Albertiana” (region zachodniopomorski) wziął udział w uroczystej gali. Organizatorami wydarzenia były Fundacja Anny Dymnej
„Mimo Wszystko” i Fundacja im. Brata Alberta.
Siła jest w rodzinie
Tak mówi Wojtek Węglowski, mając na myśli żonę, Agnieszkę,
11-letniego Michała oraz dwa psiaki: kundla Łatę i rasowego flat
retrievera, Albina. Prowadzą dom otwarty. – Małżonka jest logopedą, poznałem ją w pracy z osobami niepełnosprawnym – opowiada. – Ujęło ją podobno to, jak z nimi pracowałem. Pomagają mi,
razem jeździmy na festiwale, żona współprowadzi Receptę. Z Michałem, synem żony, którego
wspólnie wychowujemy, mamy
relacje przyjacielskie. Michał
jest aktorem w Teatrze Recepta,
pełnosprawnym. Ma ogromną
wrażliwość na osoby niepełnosprawne, jest bardzo naturalny
w kontaktach z nimi, przepięknie
się z nimi dogaduje, nie boi się,
a wręcz ich ośmiela. Wyjeżdża
i pracuje z nami także Albin, pies
„integracyjny”.
Na istniejącej od długiego czasu stronie internetowej wciąż nie
uzupełnił zakładki „o mnie”. Wije
się i kryguje zapytany o autoprezentację. Po – długiej – chwili
zastanowienia i wielu głębokich
wdechach opisuje:
– Jestem takim „pantareiem”.
Pielgrzymem. Płynę z życiem
i biorę, co przynosi: ludzi, wydarzenia, zmiany. Kiedyś żyłem
jak bohaterka filmu „Czekolada”
(reż. Lasse Hallström – dop. am),
która przenosiła się z miejsca na
miejsce, gdy tylko czuła powiew
wiatru z Północy. Szedłem pod
prąd, przemieszczałem się, ciągle szukałem swojego miejsca.
Byłem niespokojny, zbuntowany.
Wciąż jestem jak rzeka, ale ze
spokojniejszym nurtem. Jestem
szczęśliwy, spełniony prywatnie
i zawodowo. Chcę cieszyć ludzi
i to co robię, robić dobrze.
Bilans zawodowo-prywatny wypada dobrze, ale z łatwością przychodzi mu wymienianie – tym razem szybko i jednym tchem – rzeczy, których nie zrealizował, które przed nim, albo w sferze marzeń.
– Jestem pasjonatem podróży. Chciałbym jeździć „za” teatrami,
festiwalami, przeglądami, ich śladem, ale nie mam na to czasu –
przyznaje. – Chciałbym pracować z dorosłymi, żałuję, że tego nie
robię. Cenię pracę z młodzieżą, ale ona nie jest przygotowana na
teksty mocniejsze, psychologicznie skomplikowane, więc spektakle,
które chciałbym zrealizować, nie są teraz możliwe do zrealizowania.
Chciałbym, aby w moim świecie teatralnym czasem było brudno,
a ja niczym miotła ten brud będę wymiatać. Rzeczy trudne, głębokie staram się pokazywać przez plastykę. Chcę wstrząsnąć widzem.
Potrzebuję ludzi, którzy mnie obudzą. Mam mnóstwo pomysłów.
Drzemie we mnie dusza artysty. Jestem otwarty, uczę się i jestem
pokorny wobec sztuki. Jeszcze raczkuję na tym polu, może kiedyś
zacznę chodzić?
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W KADYKSIE PRAWDZIWY
POST DOPIERO W WIELKIM
TYGODNIU
Autor: Zbysław Kaczmarek

Przez ponad tydzień ulice i place Kadyksu, najstarszego miasta Europy, wypełniały
w lutym tłumy mieszkańców i turystów. Zakonnice popijały piwo z prostytutkami, biskupi
rozprawiali z czerwonoarmistami, muzułmanie brali w objęcia żydów, a hippisi punków.
Tutejszy karnawał to uczta dla oka, ucha i podniebienia. Piękne stroje,
nieprawdopodobna dawka spontanicznie granej muzyki, cięty dowcip
i satyra. Do tego hiszpańskie wino, owoce morza i temperatura wyższa
niż w jakimkolwiek innym miejscu Starego Kontynentu.

b

arwne i wyszukane stroje to najbardziej spektakularna i widoczna część karnawału. Jednak jego wyjątkowość,
spontaniczność i naturalność tkwi w piosenkach przygotowywanych przez mieszkańców specjalnie na tę okazję.
Miasto zamienia się w jedną wielką scenę, a raczej w kilkadziesiąt scen, na których baśniowo przebrani mieszkańcy
prezentują satyryczne piosenki nie oszczędzające żadnej świętości, ani żadnej sfery życia. Mieszkający tu Marko
Simić, serbski reżyser zrealizował film dokumentalny o karnawale, który zatytułował „La ciudad que canta”, czyli
„Miasto, które śpiewa”, bo – jak mówi – nigdzie w świecie nie spotkał się z taką demonstracją wolności i eksplozją
kreatywności jak właśnie w Kadyksie. Miasto przez 10 dni karnawału jest rzeczywiście rozśpiewane i to oryginalnymi kompozycjami, których nie można usłyszeć nigdzie indziej. Wykonawcami są zespoły amatorskie tworzone przez przyjaciół,
znajomych i sąsiadów, którzy wspólnie spędzają czas, by jak najlepiej przygotować się do finału oficjalnego konkursu grup karnawa-
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łowych (Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas). Eliminacje i półfinały odbywają się styczniu, a finał przypada na okres
karnawału (ostatniego tygodnia przed postem) i prezentowany
jest w świetle kamer telewizyjnych we wspaniałym Gran Teatro
Falla. Występują tu grupy podzielone na cztery kategorie: chirigota, czyli w dosłownym tłumaczeniu żart (zespoły po 7-12 osób),
comparsas (świta, orszak, trupa 12-15 osób), coros (czyli chóry,
12-45 osób) i cuartetos, które wbrew nazwie nie zawsze składają
się z czterech osób.
Jednak rozbrzmiewające tu satyryczne i rubaszne piosenki
to zaledwie ułamek tego, co dzieje się w całym mieście. Coplas
(przyśpiewka ludowa, kuplet), estribillos (refren) i popurrí (wiązanka popularnych melodii), czyli lokalne formy liryczne, w których
gaditanos wyrażają swój stosunek do świata rozbrzmiewają w każdym zaułku. Nie ma tu odgórnego sterowania, czy chęci zarobku, jest dobra spontaniczna zabawa. Grupy artystyczne wykonują
własne, oryginalne teksty nie oszczędzając przy tym nikogo. Cięta
satyra skierowana jest więc w różnej maści polityków, samorządowców, celebrytów, duchownych. Obśmiewane są różne cechy
charakteru i zachowania. Najpopularniejsze są właśnie chirigotas,
czyli śpiewane lub monorecytowane żarty w formie czterowiersza z zaskakującą puentą, wykonywane przez niewielkie zespoły.
Niektóre żarty są rzeczywiście wyszukane językowo, jednak ze
względu niezwykłą muzykalność wykonawców, ich ekspresję i sugestywne gesty można je zrozumieć bądź domyślić się puenty.
Zebrani widzowie zwykle żywiołowo reagują na występy, przez
artystów zachęcani są do oklasków, czy powtarzania charakterystycznych słów piosenek. Czasami ich zadaniem jest odgadnięcie
rymowanej, przewrotnej puenty utworu.
STRÓJ CZYNI CZŁOWIEKA
Karnawał jest w Kadyksie czasem oczekiwanym przez wszystkich i to bez względu na wiek, zawód czy płeć. W ulicznych widowiskach biorą udział przedstawiciele różnych profesji. W jednym
zespole możemy spotkać śpiewających wspólnie prawników, lekarzy, rzemieślników, sprzedawców ryb i bezrobotnych. Wszyscy
są równi. Grupy przyjaciół i znajomych na wiele miesięcy wcześniej obmyślają przebranie i formę występu artystycznego. Stroje najczęściej robione są własnoręcznie. Pomysłowość nie zna
granic. Popularne są stroje duchownych i mniszek. Być może
jest odpowiedź na obowiązujące w XVI wieku zalecenie, by osoby duchowne nie brały udziału w karnawale. Sporo jest rycerzy
i żołnierzy z różnych epok, błaznów, bohaterów powieści i filmów.
Są też autorskie przebrania, które nie przypominają niczego konkretnego, jednak zachwycają kolorystyką, konceptem i sposobem
wykonania. Do przygotowania strojów mieszkańcy Kadyksu wykorzystują wszystko, co przez lata nagromadziło się w ich szafach,
a najrozmaitsze wyszukane połączenia dają efekt jakiego nie powstydziliby się najlepsi projektanci mody, czy twórcy kostiumów
teatralnych.
Handlowcy oferują również gotowe stroje. Za 10-50 euro możemy zamienić się w postać z dowolnej epoki historycznej. Do tego
w ofercie jest mnóstwo dodatków dostępnych niemal w każdym
sklepie. Turysta bez problemu kupi tu perukę w dowolnym kolorze, wąsy, brodę, okulary, maskę i wiele drobiazgów, które sprawią, że poczuje się anonimowy i zjednoczony z karnawałowym
tłumem.
W opanowanej kryzysem Hiszpanii nie wszystkich stać na wystawny strój. Znajomi wspierają się wzajemnie, najbiedniejsi,
ograniczają się do własnoręcznie zrobionego stroju z niewielkimi
dodatkami kupionymi w chińskim sklepie, jak Pepe, który nieśmiało wyznaje, że od roku nie ma pracy i wylicza koszt swojego
przebrania: peruka 1,5 euro, okulary 1 euro, koszula przerobiona
– całość kosztowała mniej niż 5 euro, ale to tradycja i oczyszczenie.
Wierzę, że za rok będę pracował, a droższego stroju nie potrzebuję, liczy się idea i dobra zabawa – mówi z wrodzonym Andaluzyjczykom optymizmem.
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Nie każdy zakłada przebranie, ale większość mieszkańców,
jak i turystów, ma przynajmniej drobny element wskazujący na
uczestnictwo w święcie, może to być muszka, kapelusz, okulary,
czy maska zakrywająca część twarzy. Nierzadko jednak przebrane
są całe rodziny – od niemowlaków, czy maluchów w wózkach, poprzez młodzież, aż po sędziwe osoby.
Karnawał trwa 10 dni, ma więc różne stopnie natężenia. W ostatnim tygodniu przed inauguracją w mieście odczuwa się już atmosferę święta. Na ulicach sporadycznie przemykają osoby w przebraniach i z instrumentami, co świadczy o tym, że w domach i barach
trwają próby i przygotowania do występów. Czasami z okien budynków słychać muzykę i śpiewy. Mało jest pewnie miejsc w Europie, gdzie ludzie w ten sposób spędzają wolny czas. Wszystko
po to, by jak najlepiej zaprezentować widzom, by zrobić wrażenie,
zaskoczyć strojem i dowcipem. Sobota to dzień eksplozji karnawałowych występów. Już od rana pierwsze grupy dają koncerty.
Centralnym punktem jest Plaza de la Flores i pobliskie mercado
(targowisko). To tutaj podjeżdżają carrozas (powozy, platformy),
na których znajdują chóry jednakowo ubranych wykonawców.
W ciągu dnia grupy ulicznych artystów rozprzestrzeniają się po
całym mieście. Artyści są wszędzie, w zaułkach, bramach, na narożnikach ulic i placach. Nie przeszkadzają sobie wzajemnie, ale
jednocześnie możemy być pewni, że wychodząc z zasięgu jednej
muzyki, natychmiast zostaniemy przyciągnięci przez odgłos innej.
W kolejnych dniach karnawał cichnie w jednej dzielnicy, by ze
zdwojoną mocą wybuchnąć w innej. Turysta może czuć się trochę
zagubiony, bo godziny i miejsca eksplozji karnawałowej radości
bywają nie do przewidzenia, nawet gdy zaopatrzeni jesteśmy
w oryginalny program wydarzeń. Całkowicie przewidywalne jest
natomiast zakończenie. To uroczyste spalenie dwóch wielkich kukieł na placu San Antonio w samym sercu miasta jest symbolicznym oczyszczeniem.
Wydawałoby się, że to wyraźna granica między czasem zabawy
a postem, ale nie u gaditanos. Bez śpiewów i tańców wytrzymują
zaledwie do kolejnej niedzieli, kiedy to w całym mieście odbywa
się carnaval chiquito, czyli malutki karnawał. Nie powinna nas zmylić nazwa malutki, ponieważ ulice Kadyksu ponownie wypełniają
tłumy przebranych i rozśpiewanych ludzi. Różnica polega jedynie
na długości święta, które trwa tylko jeden dzień.
WALKA KARNAWAŁU Z POSTEM
Gdyby zestawić słynny obraz Petera Bruegla „Walka karnawału
z postem” z tym, co przez tydzień dzieje się na ulicach Kadyksu
można by odnieść wrażenie, że niektóre sceny są żywcem przeniesione z rzeczywistości. A może to mieszkańcy andaluzyjskiego
miasta zapatrzyli się w płótno niderlandzkiego mistrza i szukają
w nim inspiracji do manifestowania swojej radości? Jest więc błazen, opilec i przypominająca brueglowskiego ascetę kostucha.
Nawet bezład i dynamika ruchu są podobne – rozbawiony tłum
przemieszcza się w nieskoordynowany sposób po wąziutkich
uliczkach starego Kadyksu. Zmieniły się nieco niektóre stroje, bo
trzysta lat historii, jakie upłynęło od namalowania obrazu, przyniosło nowe preteksty do szydzenia. Inne są jedynie proporcje
– w barwnym tłumie na ulicach miasta przewaga karnawału jest
miażdżąca. I  tak jest przynajmniej do środy popielcowej, choć
przebierańców na ulicach – w znacznie mniejszym już natężeniu –
można spotkać znacznie dłużej. Na post przyjdzie pora w Wielkim
Tygodniu (Semana Santa). Podobieństwa między rzeczywistością,
a płótnem nie powinny jednak dziwić, bowiem karnawał w Kadyksie jest niemal rówieśnikiem Breugla.
TRADYCJA KONTRA CENZURA
Wprawdzie pierwsze wzmianki o nim pochodzą z drugiej połowy XV wieku, jednak największe znaczenie miał w wieku XVI, kiedy do miasta zaczęli napływać kupcy, a odkrywcy nowych lądów
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przywieźli z nich nowe zwyczaje. Pośrednikiem z zaszczepieniu
zwyczajów karnawałowych byli podobno kupcy weneccy. Zwyczaj
świętowania jednak szybko się przyjął i zakorzenił do tego stopnia, że gaditanos w trakcie karnawału zyskali przywilej noszenia
masek, mimo obowiązującego wówczas zakazu zakrywania twarzy
wprowadzonego przez króla Karola I.
Karnawał stawał się czasem zawieszania wszelkich obowiązujących reguł i źle wpływał na wizerunek miasta, dlatego na przestrzeni wieków zakazywano karnawałowej zabawy bądź ją cenzurowano. W 1716 roku wprowadzono zakaz zakładania masek, co
miało ograniczyć karnawałowe harce, jednak nie do końca się to
udało, bo kilkadziesiąt lat później, brytyjski podróżnik Henry Swinburne opublikował swoje wspomnienia z wyprawy do Hiszpanii
(„Travels through Spain in the years 1775 and 1776”), w których
opisuje karnawałowe zwyczaje gaditanos. Na przestrzeni XIX wieku próbowano w różny sposób reformować karnawał i wpływać
na jego przebieg. W 1886 roku wprowadzono na przykład cenzurę polegającą na tym, że piosenki musiały być wcześniej zatwierdzone.
Po wybuchu wojny domowej w 1936 roku karnawały były zakazane w całej Hiszpanii. Tradycja karnawału w Kadyksie była jednak
tak silnie zakorzeniona, że mieszkańcy spotykali się nielegalnie
w domach i zamkniętych gospodach, by śpiewać stare satyryczne
pieśni, tzw. coplas i tworzyć do nich nowe słowa. Im trudniejsza
była rzeczywistość, tym lepszą dawała materię gaditanos mającym wyjątkowy talent do stosowania satyry i ironii. Zakaz obchodzenia karnawału trwał przez całą epokę frankistowską z jednym
wyjątkiem w 1947 roku. Wtedy to w pobliskiej bazie wojskowej
San Severiano doszło do potężnej eksplozji ładunków wybuchowych, w efekcie czego zginęło 150 osób, a kilka tysięcy zostało
rannych. Wybuch zniszczył również setki budynków. Urzędujący
wówczas gubernator Carlos María Rodríguez de Valcárcel postanowił dać upust emocjom mieszkańców Kadyksu i jednorazowo
zezwolił na karnawałowe zabawy w mieście. Stały powrót do karnawałowych tradycji nastąpił dopiero w latach 70. XX wieku po
śmierci gen. Franco. Od tego czasu święto wciąż się rozwija, stając
się wizytówką miasta i magnesem dla turystów. W ostatnich latach
karnawał w Kadyksie uznany został za jedno z 10 Niematerialnych
Dziedzictw Kulturowych Hiszpanii wpisanych na listę UNESCO.
SIERPIEŃ W LUTYM
Sierpień to dla branży turystycznej w Hiszpanii okres wyjątkowej
prosperity. Stąd w języku potocznym ukuło się powiedzenie „Zarobił jak w sierpniu” (dosłownie: „zrobił sierpień”), które oznacza,
że ktoś osiągnął w danym okresie duży zysk. Jak widać, „sierpień”
można zrobić również w lutym. Czas karnawału to z pewnością
„sierpień” dla większości przedsiębiorców w Kadyksie. Miejsca
w hotelach wykupione są z dużym wyprzedzeniem, a ceny za pokój w tym czasie są kilkukrotnie wyższe niż zwykle. Swoje żniwo
zbierają też restauratorzy oraz sprzedawcy ryb i owoców morza.
Na ulicach pojawia pełno straganów i stolików z miejscowymi
przysmakami. Można skosztować świeżo wyłowione z morza krewetki, jeżowce, małże, ale też suszonego tuńczyka, czy migdały,
które uliczni sprzedawcy przygotowują w formie małych porcji
gotowych do zjedzenia bez konieczności zasiadania w barze.
Ale taka przekąska tylko pobudzi nasz apetyt i wtedy konieczna
będzie wizyta w jednej z licznych restauracji, by skosztować coś
na ciepło. Mogą to być doskonałe gambas a la plancha (krewetki
z grilla) lub cazon adobado (młody rekin duszony w marynacie).
Wybór ryb i owoców morza jest ogromny.
Karnawał to doskonały czas dla producentów i sprzedawców
strojów, masek oraz pamiątek. Pomysłowe przebrania oferują
nie tylko specjalne sklepy tylko temu poświęcone, ale też uliczni sprzedawcy, którzy jakimś cudem znajdują skrawek wolnego
miejsca na chodniku, by rozłożyć oferowane produkty. Zarabiają również magowie, prestidigatorzy, żonglerzy i kuglarze, którzy
ściągają na ten czas z całej Hiszpanii, a nawet z innych państw.
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MOJSIUK CENTRUM BLACHARSKO -LAKIERNICZE

WŚRÓD NAJLEPSZYCH
SERWISÓW W KRAJU
Autor: Adam Różański

„Więcej niż solidni” – tak publikację o swoim rankingu najlepszych zakładów
blacharsko-lakierniczych w Polsce zatytułował branżowy miesięcznik „Dealer”.
Jednym z jego zwycięzców zostało Mojsiuk Centrum Blacharsko-Lakiernicze.
To ogromny sukces, zważywszy na fakt, że w branży tej w kraju konkuruje z sobą
kilkanaście tysięcy firm. Jednocześnie jest to potwierdzenie najwyższej jakości
i wszechstronności usług oferowanych klientom przez Mojsiuk Centrum
Blacharsko-Lakiernicze, działające w Starych Bielicach pod Koszalinem.

w

rankingu były brane pod uwagę
serwisy blacharsko-lakiernicze posiadające autoryzację którejś ze
sprzedawanych w Polsce marek samochodów lub w inny sposób związane z dealerem samochodowym.
Mogły one zgłosić swój udział, ale
musiały podać szereg „twardych danych” – dotyczących metod pracy,
efektywności ekonomicznej, czy liczby wykonywanych napraw.
Dane te zostały zweryfikowane przez kapitułę rankingu. Kapitułę
zaś stanowili przedstawiciele firm, które na co dzień współpracują
z dealerami w kontekście napraw blacharskich i lakierniczych. Znaleźli się w niej specjaliści z towarzystw ubezpieczeniowych, reprezentanci producentów lakierów i innych materiałów oraz urządzeń,
dostawcy nowych technologii.
Co brano pod uwagę przy ocenie? Można by skwitować zwięź-

le: wszystko. Liczyły się wspomniane wcześniej dane ekonomiczne
i efektywnościowe, metody zarządzania, metody kontroli wykonywanych napraw, stopień optymalizacji procesu naprawy, względy
ekologiczne, a nawet zaangażowanie społeczne firmy w lokalnym
środowisku. Jak podkreślają organizatorzy rankingu, tytuł lidera
rynku zobowiązuje, więc „prześwietleniu” musiało podlegać wiele
składowych.
W przypadku Mojsiuk Centrum Blacharsko – Lakierniczego znalezienie się w pierwszej piątce w rankingu „Dealera” to wielki sukces,
albowiem firma działa w branży blacharsko – lakierniczej od ponad
35 lat i obecnie świadczy swoje usługi w jednym z największych
w północno-zachodniej Polsce nowoczesnych obiektów tego typu.
Wybudowane od podstaw Mojsiuk CBL dysponuje w Starych
Bielicach powierzchnia roboczą 4 tys. m2. Jest w stanie naprawić
auto każdego typu (osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy)
i każdej marki. Mojsiuk CBL zajmuje się także naprawami szeroko
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stosowanych w transporcie dalekobieżnym – naczep m.in. marek
Schimtz czy Krone. Gwarantuje przy tym najwyższą jakość, wykorzystując najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i organizacyjne – m.in. innowacyjny, hybrydowy system liniowo – gniazdowy
organizacji napraw. Pozwala on na optymalne wykorzystanie przestrzeni. W trakcie prac naprawczych pojazd porusza się jedynie do
przodu. To właśnie wyróżnia system liniowo – gniazdowy od klasycznych gniazdowych systemów napraw, gdzie samochody wielokrotnie przemieszczane są nie tylko do przodu, ale do tyłu i na
boki, a manewrowanie pojazdem zajmuje dużo czasu i miejsca.
Wdrożone w Mojsiuk CBL rozwiązanie zmniejsza pracochłonność
napraw o 40 procent.
– Na życzenie klienta w formie fotograficznej bezpłatnie doku-

rzystamy przy tym z pomocy specjalistów reprezentujących najlepszych producentów lakierów i dostawców sprzętu. Nasza dziedzina
stale się rozwija. Bez szkoleń trudno byłoby dotrzymać kroku najnowszym trendom na rynku.
Konrad Niziołek dodaje: – Naprawy blacharsko – lakiernicze to
nie wszystko. Sukcesywnie rozwijamy w naszym Centrum produkcję
różnego rodzaju zabudów użytkowych na samochodach dostawczych. W celu uzyskania jak największej ładowności samochodu po
zabudowie montujemy sprawdzone lekkie aluminiowe konstrukcje. Obecnie produkujemy zabudowy kontenerowe, skrzyniowe
oraz skrzyniowe z plandeką w różnych wariantach wyposażenia np.
z dwustronnie przesuwną plandeką czy składanym dachem. Dodatkowo pojazdy można wyposażyć w różnego rodzaju akcesoria
w postaci wind załadunkowych, spojlerów itp. Posiadamy własny
dział konstrukcyjny, który umożliwia nam projektowanie i realizację
nietypowych wymagań stawianych przez klientów.
Mojsiuk Centrum Blacharsko-Lakiernicze współpracuje z wszystkimi liczącymi się towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce.
Dzięki temu cała obsługa związana z naprawami blacharskimi i lakierniczymi możliwa jest na miejscu.
Dyrektor Hanna Mojsiuk, współwłaścicielka Grupy Mojsiuk, opisuje: – Dla klientów Centrum wprowadziliśmy całodobową infolinię
pod numerem nr 608 804 909, pod którą czuwa świetny zespół
wspaniałych pracowników. Zespół ten pracuje u nas od lat i zawsze
jest przygotowany na profesjonalną obsługę klienta. Doradzi i pokieruje działaniami klienta, jeśli zgłosi się on do nas telefonicznie.
Dzięki temu powstałą szkodę jesteśmy w stanie załatwić szybko,
profesjonalnie i bezgotówkowo (jeżeli uszkodzenie zostało zgłoszone przez klienta do towarzystwa ubezpieczeniowego) oraz udostępnić samochód zastępczy na czas naprawy.
Specjalnie dla Czytelników magazynu „Prestiż” Mojsiuk Centrum
Blacharsko – Lakiernicze przygotowało kupon promocyjny. Wystarczy wyciąć i zgłosić się z nim do Biura Obsługi Klienta w Centrum.
608 804 909 - to numer całodobowej infolinii uruchomionej przez
Mojsiuk Centrum Blacharsko-Lakiernicze dla wygody klientów.

O wszechstronności Mojsiuk CBL świadczy fakt, że otrzymuje ono
bardzo nietypowe zlecenia. Na zlecenie szwajcarskiej firmy lakieruje na przykład elementy szybkich pociągów. Są to sporych rozmiarów przednie części lokomotyw, których powłoka lakiernicza
musi być bardzo odporna na uszkodzenia.
mentujemy przebieg naprawy. To dodatkowo upewnia zlecającego, że jego auto zostało naprawione z największą starannością
– mówi Pan Leszek Kabziński, szef serwisu blacharsko-lakierniczego
(od 26 lat w firmie Mojsiuk).
Centrum Blacharsko-Lakiernicze na naprawy udziela dwuletniej
gwarancji. Konrad Niziołek, w firmie odpowiedzialny za obsługę
klienta, wyjaśnia: – Wystawiamy certyfikat, który nie tylko stanowi
potwierdzenie gwarancji, ale również zaświadcza zgodność użytych metod pracy z wymogami technologicznymi producentów
lakierów oraz oryginalność zastosowanych części zamiennych.
Leszek Kabziński dodaje: – Warto podkreślić, że o jakości robót
lakierniczych decyduje nie tylko jakość użytego lakieru, ale także
warunki, w jakich jest on zastosowany. U nas doskonały jest zarówno efekt estetyczny, jak i techniczny.
– Najwyższy standard usług, jaki osiągamy, to efekt między innymi permanentnego szkolenia załogi – mówi Leszek Kabziński. – Ko-

Kupon na bezpłatne
kompleksowe sprawdzenie
stanu powłoki
lakierniczej nadwozia *)
*) - Promocja dotyczy jednego samochodu
osobowego.
- Promocja dotyczy każdej marki
samochodu osobowego
- Kupon jest ważny do 31.06.2015r.
- Kupon obowiązuje tylko i wyłącznie w:
Mojsiuk Centrum Blacharsko-Lakiernicze S.A.
Stare Bielice 128 k/Koszalina,
ul. Pomorska 88 Szczecin
Tel.: 608-804-909
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Świat Lodów
jakiego nie znacie

Lody o smaku czekolady z chilli, ogórkowe, truskawkowo – miętowe, tort w kształcie
fortepianu, zamówienie na tort weselny dwa dni przed datą ślubu… takie rzeczy są
możliwe w prawdziwym świecie! Zwłaszcza, kiedy jest to Świat Lodów – zrodzona
z pasji, rodzinna firma, która od kilkunastu lat dostarcza podniebieniom
koszalinian niezwykłych wrażeń.

ś

wiat Lodów to firma, której historia – choć
zaczęła się od jednego, sezonowego punktu
w Mielnie – pełna jest inspiracji czerpanych od
najlepszych twórców lodowych przysmaków
i stara się wyznaczać zupełnie nowe trendy.
Świat Lodów to dzieło rodzinne. Przy produkcji lodów, ciast i tortów oraz w firmowych kawiarniach pracują dziś
aż trzy pokolenia. Twórcami firmy są państwo Magdalena i Maciej
Staśkiewicz, a w prowadzeniu biznesu pomaga im także mama pani
Magdaleny – Krystyna. Pracy w kawiarni, w sezonie, spróbowała
już także starsza córka państwa Staśkiewicz – czternastoletnia Ola,
a młodsza – dziewięcioletnia Natalia interesuje się wypiekami i pracą cukierników i stara się pomagać przy produkcji słodkości.
-Zaczynaliśmy od małego punktu w Mielnie w 1999 roku, to

była prosta maszyna do lodów włoskich, ale dość szybko rozwinęliśmy działalność. W pewnym momencie prowadziliśmy osiem
punktów– opowiada pani Magdalena Staśkiewicz. – Prawdziwym
wyzwaniem, „wyższą szkołą jazdy” było jednak uruchomienie
produkcji lodów gałkowych. Przygotowywaliśmy się do tego sumiennie przez dwa lata. Nie mamy wykształcenia cukierniczego,
musieliśmy więc sami zdobywać wiedzę. Uczyliśmy się od najlepszych – od włoskich producentów, na wielu szkoleniach i targach
w Polsce i za granicą.
Smak najwyższej jakości
Właściciele firmy postawili na jakość – obecnie pod szyldem
Świat Lodów działają dwa, dobrze znane w Koszalinie punkty sprze-
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daży. Cukiernia przy ul. Zwycięstwa 43 ( obok restauracji Maredo),
kawiarnia na parterze Galerii Emka oraz sezonowa kawiarnia w Sarbinowie z cudownym widokiem na morze. Firma rozwija się jednak
bardzo intensywnie, nieustannie eksperymentując i dostarczając
klientom inspirujących smaków.
– Nie da się opowiedzieć ile smaków lodów produkujemy, bo ta
liczba jest nieograniczona – śmieje się pani Magdalena. – Smaki naszych lodów są po prostu wynikiem kreatywności technologa produkcji, a czasami naszych autorskich pomysłów. W ubiegłym roku
wystartowaliśmy z akcją „smaki lata” i oprócz tradycyjnych, popularnych smaków, produkowaliśmy lody z bazylią, pietruszką, piwne,
truskawkowo – miętowe, ogórkowe i wiele innych. To jest zawsze
odpowiedź na aktualną pogodę – kiedy jest upał szukamy przecież
lżejszych smakołyków, sorbetów, świeżych owoców. Już niedługo
w naszych lodziarniach pojawią się owocowe „smaki wiosny”, z kolei jesienią wszystkim bardziej smakują klasyczne lody czekoladowe, orzechowe, rumowe.
Świat Lodów zatrudnia prawdziwych fachowców – zawodowych
cukierników, technologa produkcji, ale także osoby, które, choć nie
mają kierunkowego wykształcenia, wkładają w przygotowanie ciast,
lodów i tortów całe serce.
– I chyba właśnie to tak bardzo doceniają nasi klienci – zastanawia
się pani Magdalena. – Zresztą sami czujemy różnicę, kiedy próbujemy lodów w najróżniejszych miejscach na całym świecie. Ostatnio
trafiliśmy na genialne lody we wschodniej części Berlina, w środku blokowiska. Były przepyszne, zrobione z autentyczną miłością.
My też staramy się podchodzić do pracy z właśnie takim nastawieniem.
I prawdopodobnie właśnie dzięki temu Świat Lodów ma na
swoim koncie kilka ważnych osiągnięć. Ostatnie lata przyniosły

firmie m.in. II miejsce w Mistrzostwach Polski Lodziarstwa oraz
pierwszą nagrodę na targach Expo Sweet w kategorii lodów
czekoladowych (za deser z lodów czekoladowych połączonych
z bezą i żurawiną).
Korzystanie z naturalnych składników i produkcja z dnia na dzień
dają Światowi Lodów przewagę nad ogólnopolskimi markami, których asortyment jest stały, a lody produkuje się tak, że, oczekując na
klientów, mogą przetrwać wiele dni. Świat Lodów to jednak również
pyszna kawa, ciasta i torty. Zwłaszcza te ostatnie wyroby stały się
prawdziwym „konikiem” państwa Staśkiewicz.
Weselne arcydzieła cukiernictwa
W cukierni Świat Lodów można dziś zamówić torty okolicznościowe, komunijne, urodzinowe i wymagające szczególnej uwagi i staranności – torty weselne.
– To bardzo ciekawa grupa zamówień – opowiada pani Magdalena. – Bardzo lubię pracę z klientami, którzy zamawiają torty weselne, bo w ostatnim czasie pojawia się coraz więcej oryginalnych
pomysłów. Niektórzy klienci przychodzą wręcz z własnymi rysunkami i z entuzjazmem opowiadają nam o swoich, czasem zupełnie
szalonych, marzeniach odnośnie tortu. My to rozumiemy – w końcu
tort to na weselu punkt kulminacyjny, bardzo ważny element t, który
dawno przestał już być standardowym kołem, a stał się formą ekspresji, szansą na wyrażenie siebie, a nawet opowiedzenie historii,
na przykład o tym jak poznali się państwo młodzi.
Cukiernicy firmy Świat Lodów są w stanie zrealizować niemal każde zamówienie. Był już tort w kształcie fortepianu (na weselu muzyka), leśny tort ze słodkimi miniaturowymi grzybkami (dla leśnika)
i torty dla dzieci, które imitowały domek dla lalki Barbie.
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– W takich sytuacjach praca cukierników zaczyna się na kilka dni
przed terminem realizacji zamówienia – wyjaśnia pani Magdalena
Staśkiewicz. – Kiedy tworzyliśmy domek Barbie trzeba było ulepić z marcepanu każde okienko i kilkadziesiąt innych elementów.
Wszystkie dekoracje wykonujemy sami, nie korzystamy z gotowych
ozdób cukierniczych.
Gorączkowym przygotowaniom do wesela towarzyszą zwykle
duże emocje i dbałość o najmniejsze detale. W zakresie słodkich
przekąsek, lodowych deserów i tortów pomóc może właśnie Świat
Lodów. Firma wyspecjalizowała się w kompleksowej obsłudze tego
rodzaju dużych, rodzinnych imprez. Profesjonalne doradztwo zaczyna się już na etapie
oszacowania jak duży tort
będzie potrzebny przy
określonej liczbie gości,
jakie smaki ciasta wybrać
(w sezonie istnieje możliwość wykorzystania świeżych owoców takich jak
truskawki czy borówki).
Zdarzyło się także, że do
pani Magdaleny zgłosiła się zapłakana panna
młoda, która przyznała,
ze w ferworze przygotowań wszystkim umknął
gdzieś temat tortu. Na
przygotowanie weselnego arcydzieła cukiernictwa były tylko dwa dni.
Jednak i z tym udało się
uporać. Świat Lodów produkował także torty „babeczkowe”, czyli
kompozycje małych ciasteczek, z których każde było miniaturowym
tortem. Pracownicy dbają również o to, aby tort weselny nie trafił do
restauracyjnej chłodni obok mięs czy śledziowej sałatki. Dostarczają
swoje wyroby około 15 minut przed podaniem. Jeśli klienci sobie
tego życzą – mogą też pomóc w krojeniu tortu i nakładaniu porcji
dla gości.
– Bardzo miłym i coraz bardziej popularnym zwyczajem jest także
obdarowywanie gości weselnych drobnymi słodkościami „na do
widzenia” – opowiada pani Magdalena Staśkiewicz. – Korzystamy
wtedy ze świetnej jakości belgijskiej czekolady i na specjalne zamówienie produkujemy praliny dla gości państwa młodych. Inną

usługą – która nie jest jeszcze popularna w Koszalinie, ale ponieważ
obserwujemy trendy i widzimy, że staje się powszechna w innych
polskich miastach, mamy ją w ofercie – jest tzw. candy buffet, czyli
„słodki stół”. Składają się na niego, oprócz tortu weselnego, również
małe ciasteczka i drobne wyroby cukiernicze. To świetna propozycja jako dodatek do kawy na weselu.

Świat Lodów w Galerii Emka
ul. Jana Pawła II 20, tel. 795 490 850
e-mail: emka@swiatlodow.co

Cukiernia Świat Lodów
ul. Zwycięstwa 43, tel. 94 716 23 62
e-mail: koszalin@swiatlodow.co

Słodkie niespodzianki i… sekrety
Już niedługo Świat Lodów uraczy swoich klientów kolejną niespodzianką. Pod internetowym adresem architekcitortow.pl będzie
można zamówić własnoręcznie skomponowany
tort. Sklep internetowy
stworzy możliwość wyboru wielkości tortu, smaków, dekoracji i spersonalizowanych napisów.
Do kompletu będzie
można zamówić inne ciasta i świeczki – wszystko,
co potrzebne na udane,
słodkie przyjęcie. Właściciele firmy mają nadzieję,
że pomogą w ten sposób
swoim najbardziej zapracowanym i zabieganym
klientom.
– Chcemy im towarzyszyć jeszcze pełniej niż robimy to do tej pory – mówi
pani Magdalena. – Zależy nam na tym, bo już teraz jesteśmy z naszymi klientami na wielu etapach życia, od wieczorów panieńskich
i wesel, przez rocznice ślubów, rozmaite rodzinne uroczystości, po
chrzciny i komunie. Uczestniczymy w pewien sposób w najpiękniejszych chwilach ich życia i bardzo nas cieszy, kiedy spotykamy się
ponownie.
Są jednak tajemnice, których państwo Staśkiewicz nie zdradzą.
Należy do nich receptura tortu bezowego Calvados – jednego
z ulubionych tortów klientów.
– Mogę powiedzieć, że jest w nim beza, mascarpone, daktyle
i… nie, nie mogę zdradzić więcej – zastrzega z tajemniczym uśmiechem pani Magdalena. – Życzę smacznego!
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PIWNA REWOLUCJA
SIĘ ROZPĘDZA
Autor: Mateusz Prus / Foto: Wojciech Grela, Alla Pozmogowa

Niemal wszystkie koncernowe piwa dostępne w polskich sklepach należą do tego
samego stylu. To w większości wyprane z zapachu i smaku eurolagery, które służą
bardziej do spożycia alkoholu niż do degustacji. Tymczasem świat piwa jest bardzo
rozległy, ciekawy i ciągle się rozwija. Zapoczątkowana w USA, trwająca od kilku
lat również w Polsce, rewolucja piwna na dobre zawitała do Koszalina.

w

edług klasyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych
wyróżnić można 35 stylów piwa.
Według BJCP, czyli światowego
zrzeszenia sędziów piwnych, tych
stylów jest ponad 70! Co ciekawe,
trwają debaty aby jeszcze rozszerzyć listę, gdyż ciągle wymyślane
są nowe receptury i tworzą się coraz bardziej oryginalne style.
Ogólnie piwa dzielą się na dwie główne rodziny: ALE (czyt. ejl),
czyli piwa górnej fermentacji i LAGER – piwa dolnej fermentacji.
W przypadku piw górnej fermentacji drożdże zaczynają pracować
w wyższej temperaturze i gromadzą się na powierzchni brzeczki.
Natomiast w piwach dolnej fermentacji odpowiednie szczepy droż-

dży działają w niższej temperaturze i opadają na dno fermentatora.
Wspomniane dwie główne rodziny dzielimy dalej. Do piw dolnej
fermentacji należą np. różnego rodzaju pilsy, koźlaki, piwa marcowe. Do rodziny Ale zaliczamy m.in. portery, piwa pszeniczne, Pale
Ale, India Pale Ale, stouty, piwa klasztorne, piwa kwaśne na dzikich
drożdżach. Każdy styl dzieli się jeszcze na pomniejsze. Wszystko
ewoluuje, a piwowarzy ciągle eksperymentują. Świat piwa wydaje
się więc być nieskończony.
Ameryka
Prawdziwa piwna rewolucja rozpoczęła się kilkadziesiąt lat temu
w USA. Modne stało się warzenie piw domowych, także na sto-
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Pierwszą warkę Ataku Chmielu uwarzono w Browarze Na Jurze
w 2011 roku i od tamtej pory rewolucja nabrała tempa. Kolejne
browary kontraktowe (m.in. AleBrowar, Olimp, Doctor Brew), amerykańskie chmiele, nowofalowe style, pomysł na marketing – kuli
śnieżnej nie da się już zatrzymać. Niestety, powstają też inicjatywy
wadliwe, jakościowo gorsze. Każdy w końcu chce podpiąć się do
pociągu piwnej rewolucji.
– Obecnie co miesiąc mamy 50 premier nowych piw. Ale co
z tego, jeśli większość nie ma tego „czegoś”? – mówią Łukasz Rokicki i Tomasz Górniak, czyli białogardzko-koszaliński duet prowadzący blog Piwomani.blogspot.com, członkowie Polskiego
Stowarzyszenia Piwowarów Domowych. – Jest kilka browarów kontraktowych i rzemieślniczych, które od początku trzymają poziom,
a ich eksperymenty z piwem są naprawdę udane i z miłą chęcią
się do nich wraca. Obecnie konsument ma łatwiej niż kiedyś. Ma
większy wybór, powstają sklepy specjalistyczne, puby nastawione
na sprzedaż określonych piw, sklepy internetowe. Ten aspekt rewolucji jest w porządku – dodają.
W Polsce jak grzyby po deszczu powstają festiwale piwne, multitapy (tzw. wielokrany czyli specjalistyczne puby oferujące wyłącznie
beczkowe, rzemieślnicze piwa; przykładowo warszawski PiwPaw
ma 91 nalewaków), blogi piwne i specjalistyczne sklepy stacjonarne
oraz internetowe. Premiery piwne organizowane są z wielką pompą; zjeżdżają się na nie piwosze z całego kraju. Rewolucja w Polsce
trwa czwarty rok, a Koszalin jak w wielu innych dziedzinach pozostał
nieco w tyle. Na szczęście już się to zmienia.
Rewolucja dotarła do Koszalina
Pub Z Innej Beczki od początku nastawił się na to, aby zgodnie
z nazwą prezentować inne piwa. Postawiono na niewielki niemiecki browar Tucher warzący piwa tradycyjne. Ale to właśnie w pubie
Z Innej Beczki Koszalinianie mogli spróbować z nalewaka piwa Dori
sunkowo dużą skalę, czyli nie tylko do użytku własnego. Obecnie
w tym kraju działa ponad dwa i pół tysiąca browarów rzemieślniczych! Udział tych małych przedsiębiorstw w rynku amerykańskiego piwa wynosi już 7 proc. więc wielkie koncerny czują oddech na
plecach.
Do rewolucji piwnej przyczyniło się wyhodowanie nowych
odmian chmielu. Dzięki wielu krzyżówkom i eksperymentom,
w Ameryce zaczęto uprawiać takie gatunki chmielu jak Cascade,
Centenial, Citra, Amarillo, Mosaic, Equinox i wiele innych. Te nazwy
elektryzują piwoszy i tzw. hop-headów na całym świecie. Chmiel
w piwie odgrywa rolę przyprawy nadającej trunkowi goryczkę
i aromat. Chmiele amerykańskie nadają piwom aromat cytrusów
i owoców tropikalnych. Zapach ten sprawia, że wiele osób zakochuje się od razu w takich piwach i nie wyobraża sobie wrócić już
do „koncerniaków”. Chmiele te zawierają również wysoką ilość alfakwasów odpowiedzialnych za poziom goryczki w piwie (jednostka
IBU). Dla wielu osób pierwsze spotkanie z wysoką goryczką może
być szokiem. Z czasem jednak tolerancja dla wysokiej goryczki
wzrasta i staje się ona czymś szlachetnym oraz przyjemnym. Dla
przykładu, popularne eurolagery mają poziom goryczki na poziomie 15-20 IBU. Flagowy produkt polskiej rewolucji piwnej czyli Rowing Jack z AleBrowaru (styl India Pale Ale) ma 70 IBU, a np. takie
Quatro z browaru Pinta nawet 110 IBU! Zapewniam, że wrażenia
po wypiciu są szokujące.
Rewolucja przyszła do Polski
Kamieniem milowym piwnej rewolucji w Polsce było piwo Atak
Chmielu z pierwszego browaru kontraktowego Pinta. Browar kontraktowy to takie przedsiębiorstwo, które nie ma jeszcze swojej linii
produkcyjnej. Wynajmuje więc linię od istniejącego już browaru,
warząc w nim swoją recepturę pod swoim nadzorem i rozlewając
do swoich butelek.

Jaromir Kaczanowski, prezes
zarządu browaru Fuhrmann
w Połczynie-Zdroju
Obecnie oprócz piw z największych browarów coraz częściej na półkach sklepowych
widoczne są piwa regionalne,
które jeszcze do niedawna spychane były do roli marginesu,
a sklepy dzieliły miejsca półkowe i paletowe udziałami rynkowymi, czyli 90 proc. zajmowała
tzw. wielka trójka, a 10 proc.
pozostali producenci. Obecnie
udział piw regionalnych i niszowych przekracza już 30 proc.
Mało tego - piwa te eksponowane są w najlepszych miejscach, stając się magnesem dla zasobnego i wymagającego klienta, a brak półki regionalnej powoduje
często, że klient przestaje taki sklep odwiedzać. Właściciele sklepów w różnorodności upatrują szansę na poprawę swojej marży
oraz możliwość odróżnienia się od pozostałych, głównie korporacyjnych graczy rynkowych. Właściwie dziś pójście na grilla, czy
też inną imprezę z piwem regionalnym, rzemieślniczym jest nie
tylko w dobrym tonie, ale staje się oczekiwanym standardem.
W tym roku spodziewany jest kilkuprocentowy spadek sprzedaży w całej branży, przy jednoczesnym prognozowanym wzroście
udziału w sprzedaży piw regionalnych, rzemieślniczych, smakowych i nowych odmian radlerów. Nasz zabytkowy browar w Połczynie-Zdroju klientom, którzy cenią sobie smak dobrego piwa,
popartego 200-letnią tradycją oraz używaną do jego wytwarzania wodą uzdrowiskową, proponuje sięgnięcie po piwa z rodziny
„Połczyńskie”. Jest to sześć niepowtarzalnych dzieł połczyńskich
piwowarów, z których każdy kryje inną historię .
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w stylu Belgian Blod Ale z Pracowni Piwa, Rowing Jacka z AleBrowaru i całą ofertę bieszczadzkiego browaru Ursa Maior.
– Jeśli chodzi o Koszalin, jesteśmy pionierami i najlepszym dowodem na to jest fakt, że od grudnia piwo rzemieślnicze mamy w stałej
ofercie. – mówi właściciel pubu Jędrzej Raczyński i dodaje – Na początku przekonywaliśmy klientów, a teraz oni przekonują nas co do
tego, jakie następne piwo ściągnąć.
Pierwszym i jak na razie jedynym sklepem w Koszalinie mającym
w swojej ofercie piwa rzemieślnicze jest Koneser mieszczący się
przy ulicy Zientarskiego. Jego właściciel Michał Sadowski wspomina:
– Miałem już dość piw koncernowych, po których zarówno ja jak
i moi klienci narzekaliśmy na kiepską jakość, płytki smak i na szereg
innych wad. Dlatego zacząłem szukać alternatywy. Na
początku pojawiły się piwa z Browaru Zamkowego i Browaru Ciechan. Później zaczęły się wyjazdy na różnego rodzaju targi
i spotkania piwne. Wtedy – podejrzewam, że podobnie jak wielu
początkujących „piwoszy” – przeszukiwałem Internet w poszukiwaniu informacji. Następnie dzięki Pincie i AleBrowarowi odkryłem
całkowicie inny wymiar piwa. Było to coś całkowicie innego niż dotychczas miałem okazję spróbować i to było coś czym chciałem się
podzielić z
rodziną i moimi znajomymi a także z klientami, którzy na co dzień
kupują u nas w sklepie. Zaczęliśmy się wymieniać doświadczeniami
oraz ciekawymi propozycjami piw, których mogliśmy spróbować.
I po warsztatach, które zorganizowaliśmy dla naszych klientów, postanowiliśmy zrobić „Piwną Rewolucję” na ternie Koszalina.
Mimo że część pierwszej partii trzeba było zutylizować gdyż
skończył się krótki termin ważności a zainteresowanie nie było zbyt
duże, Michał Sadowski nie poddawał się. Po półtora roku sklep zdążył zintegrować świadomą grupę stałych klientów.
– Świadomi klienci stanowią około połowę osób zainteresowanych piwami rzemieślniczymi. Od samego początku mieliśmy pasjonatów, którzy nam pomogli, wskazali kierunek rozwoju,
jednak reszta była sceptycznie nastawiona do piwa które kosztu-

je siedem albo więcej złotych. Dlatego mając duże doświadczenie
i litry wypitego piwa za sobą, możemy dobrać precyzyjną ofertę dla
naszych klientów. Pomagamy znaleźć preferowany smak i odnaleźć
się w gąszczu piwnego świata. Dlatego rozmawiamy, szukamy ulubionego stylu i w wybrane dni mamy degustacje, aby każdy mógł
spróbować i zarazić się pasją taką jak my – mów Michał Sadowski.
Ostatnio w sklepie pojawiły się piwa z najważniejszych europejskich browarów czyli szkockiego BewDoga i duńskiego Mikkellera.
Oferta stale się powiększa.
Raczkująca koszalińska rewolucja piwna cieszy Piwomanów: –
Mamy pub „Z Innej Beczki”, który serwuje dobre piwa niemieckie
oraz czeskie, a od czasu do czasu pojawiają się również Polskie
piwa z browarów rzemieślniczych. Mamy również Kawiarnię Pauza,
gdzie dostaniemy butelkowe piwa z browaru Pinta, AleBrowar. No
i sklep Koneser, który w tym roku mocno wchodzi w promocje piw
rzemieślniczych. Jednakże cały czas jest to tylko kropla w morzu
potrzeb. Cieszymy się, że dołożyliśmy do tego cegiełkę. Widać, że
Koszalin potrzebuje takich piw, co można było zauważyć na ubiegłorocznej Ulicy Smaków, na której mieliśmy swoje stanowisko.
Koszalin w kontekście rewolucji piwnej kojarzy się jeszcze z jednym miejscem, a mianowicie Minibrowarem Kowal. Warszawski,
kontraktowy browar Ninkasi wynajął linię produkcyjną do warzenia swoich pierwszych piw. Niestety, po fali krytyki zrezygnował
z tego pomysłu i obecnie warzy w browarze na Litwie. W jednym
z wywiadów, właściciele Ninksasi narzekali na zachowanie czystości
procesu technologicznego w Kowalu co wiązało się w późniejszymi
wadami piwa.
Rewolucja piwna trwa i nie widać punktu kulminacyjnego. Rynek
jest bardzo chłonny a ciągłe eksperymentowanie pozwala na niemal nieograniczony rozwój. Warto poznać ten świat, bo piwo ma
więcej do zaoferowania niż wino i whisky. No bo czy piliście już
piwo ze słodem wędzonym torfem? Albo leżakowane w beczce
po Burbonie, winie lub koniaku? Do kupienia jest też owsiany stout
warzony z dodatkiem kawy i fermentowany w dębowych tankach.
Na zdrowie!
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Kobieta w każdym wieku powinna czuć się atrakcyjna i wyjątkowa – z takiego założenia
wyszła pani Agata Dobrowolska, pomysłodawczyni i organizatorka wydarzenia „Babcia
w Dechę 2015”. Zaprosiła do udziału w imprezie 12 wspaniałych pań, które mają już
wnuki i wspólnie udowodniły, że babcie rzeczywiście są w dechę.

Fot. Agnieszka Orsa

BABCIE W DECHĘ
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Barbara Guze (68 lat), dwoje
dzieci, troje wnucząt

Dorota Grudzińska (52 lata),
dwoje dzieci, jeden wnuczek

Bożena Piasecka (49 lat),
trzy córki, dwie wnuczki

Danuta Staniszewska (69 lat),
ośmioro dzieci, siedmioro wnucząt

w

szystkie panie, oprócz wcielenia się w rolę modelek na
estradzie Galerii Emka, prezentowały swoje umiejętności kulinarne, plastyczne oraz
aktorskie. Babcią Roku 2015
została pani Krystyna Gnacińska. Internauci wybrali własną kandydatkę i przyznali swoje wyróżnienie pani Zofii Gad.
Choreografią imprezy, zorganizowanej z okazji Dnia Kobiet, zajęła się Agata Dobrowolska (właścicielka Agencji Eventowej Image).
Stylizacja makijaży była dziełem Katarzyna Kasprzak (Cosmedica).
Fryzurami zajęli się styliści z salonu Brand Studio Urody. Prezentowana przez bohaterki wieczoru biżuteria została wypożyczona
przez firmę Chaton Bling, a stroje – przez sklepy działające w Galerii Emka.

Zofia Garbarczyk (70 lat),
jedna córka, dwoje wnucząt

Grażyna Kietrys (56 lat),
dwoje dzieci, dwie wnuczki

Elżbieta Konarska (56 lat),
dwóch synów, troje wnucząt

Wiktoria Gromadzka (70 lat),
dwoje dzieci, czworo wnucząt

Krystyna Gnacińska (66 lat), dwoje
dzieci, siedmioro wnucząt

Zofia Gad (64 lata), dwoje
dzieci, czterech wnuków

Lucyna Pawłowska (48 lat),
cztery córki, jeden wnuczek

Wanda Szuster(63 lata),
dwoje dzieci, trzech wnuków
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PRESTIŻOWA SONDA
PIES, CZY KOT?
Spór ten trwa od zawsze. Podobnie jak dyskusja o wyższości świąt Bożego Narodzenia
nad Wielkanocą. Obie strony – psiarze i kociarze – mają swoje racje i dziwią się, że ktoś
może ich nie podzielać. Prezentujemy kilka wypowiedzi, bardzo charakterystycznych
dla sporu o to, czy pies, czy też może kot jest najlepszym przyjacielem człowieka.
Maja Ignasiak, dziennikarka
Telewizji MAX, pies Pik:
Zdecydowanie pies. Koty lubię głównie jako element dekoracyjny, na przykład małe białe
z wielkimi oczami. One o tym
chyba wiedzą, bo nie pchają się
do głaskania. Co innego psy.
Do psów mijanych na ulicy się
uśmiecham. Zagadać też lubię,
jak jest sposobność. Koty jako
gatunek są podobne do ludzi,
też jako gatunku oczywiście. Psy są inne. Mnie pies chwyta za serce w swoim oddaniu, w swojej bezbronności, lojalności, uczciwości. Człowieka o podobnej naturze też byłoby mi żal, bo by zginął
w życiu raz dwa. Lubię wszystkie psy, a Pika kocham. Jest moim
drugim jamnikiem, a pierwszym króliczym i długowłosym. Bardzo
mały, bardzo chudy (waży niecałe 5 kg), bardzo silny i, jak utrzymuje
mój syn, z pełnoobjawowym ADHD. Ja wolę to nazywać temperamentem. Kiedy nie śpi ani się nie przytula (uwielbia się przytulać),
jest cały czas w ruchu. Nigdy nie rzuca się na jedzenie, delikatnie
bierze (najlepiej z mojego talerza) kawałek ostrego sera czy jabłka.
Nie pogardzi chili, rukolą, szpinakiem. Soku ananasowego lubi się
napić. Wybitnie komunikatywny, nie znosi być sam. Kiedy jestem
w domu, właściwie stale mi towarzyszy, zagląda w oczy. Płacze pod
drzwiami łazienki, jak za długo (jego zdaniem) tam przesiaduję. Na
smyczy porusza się zrywami, na każdej wystawie zostałby z miejsca
zdyskwalifikowany. Nieżyjący już koszaliński malarz i grafik Ryszard
Lech uważał, że uczenie psa służenia czy podawania łapy na rozkaz
uwłacza jego godności. Może dlatego, że miał głównie jamniki i parajamniki? Nadawał im pięcioliterowe imiona: Raban, Borek, Łapuś.
Teraz przychylam się do jego poglądu. Okazało się, że idealny dla
mnie pies to niewychowany, rozpuszczony, kochający jamnik.

fią się obrazić, gdy długo nie ma mnie w domu, a potem im mija
i mruczą aż słychać je na parterze, a mieszkam na drugim piętrze.
Podobnie jak duże psy są niby groźne, ale to flegmatycy i przylepy.
Nie mogę sam siedzieć na kanapie, zaraz pojawiają się obok. Jakoś
się okręcą, wtulą i się – z trudem, ale mieścimy. Miałem wcześniej
dwa jak najbardziej rasowe koty europejskie, czyli dachowce. Kot
jest dla wszystkich, ale trzeba się godzić na brak czarnych ubrań,
na to, że kota się nie przywoła, ale sam musi chcieć przyjść, ale jak
już zechce to nie ma większej przylepy. Więc kot dla wszystkich, ale
podwójny, bo jeden sam się nudzi.

Robert Szewel, dziennikarz,
koty Armageddon i Astra:
Kot, a właściwie koty, rasa main
coon. 10 listopada 2014 r. skończyły 4 lata. Dostałem je od kuzynki. Miała być jedna, a są dwa.
Nie pies, bo: proza życia – brak
czasu na spacery, kilkanaście
godzin poza domem nie pozwoliłoby mi być z nimi. Nie mówię
„mieć”, bo zwierząt się nie ma.
Duży dom, ogródek, ścieżki dla
kotów i miejsce do wybiegania dla psów, może kiedyś? Tymczasem
lubię być dostarczycielem karmy, bo dzięki swoim nie muszę mieć
budzika i zawsze wstanę o 5.30. Kto by nie wstał, jakby mu na klatkę
piersiową skoczyło 20 kilogramów? Poza tym, i to potwierdzą wszyscy, którzy bywają u mnie w domu, „moje” kociaki są wyjątkowo
przylepne, uwielbiają siedzieć na kolanach i być głaskane. Kot to
indywidualista, nie da się go oswoić, robi tylko to, co chce. Potra-

Jacek Wezgraj, psycholog, kot
Baltazar:
Baltazar to dachowiec pospolity z rodzaju wylegiwaczy kanapowych. Osobowość: czasem
spokojny jak woda w jeziorze,
przez dwa dni złazi z kanapy tylko
w celu najedzenia się, by za chwilę stać się szalonym jak ogień,
skakać po ścianach, wciskać się
do szafek, rozbijać się po mieszkaniu o czwartej, zwłaszcza wtedy,
gdy muszę wstać rano. Uwielbia się przytulać, stanowczo domaga
się głaskania. Innym razem nie pozwala się do siebie zbliżyć, a na
każdą próbę interakcji reaguje drapaniem. W kotach uwielbiam
ich niezależność i sporą samowystarczalność. Na uwagę i sympatię
kota trzeba sobie zasłużyć. To humorzaste zwierzaki, które robią co
im się podoba, nie zwracając większej uwagi na otoczenie. Z drugiej
strony świetnie wyczuwają nastrój opiekunów i potrafią na niego re-

Alicja Mielcarek, licealistka,
współwłaścicielka suczki Bai
i bezimiennej czarnej kotki
W domu mamy i kota, i psa.
Jednak jeśli miałabym wybrać
jedno z nich, byłby to oczywiście
pies. A dlaczego? Psy są wierne,
słuchają, pomagają swoją obecnością. Koty zaś to stworzenia indywidualne, które przeżyłyby bez
nas tak samo jak i z nami. Wydaje
mi się, że Baja – mój ukochany
pupil, basset artezyjsko-normandzki (na zdjęciu z tatą), nigdy nie
dałby sobie rady beze mnie, mamy czy taty. Gdy tylko opuszczamy dom, chociażby na 10 minut, pies stoi przy bramie i „płacze”
za nami. Gdy wrócimy z podróży, pierwszą postacią jaką widzimy
na podwórku, jest witający nas, merdający ogonem pies właśnie.
Nic bardziej nie potrafi mnie ucieszyć niż widok czworonoga, który
niemalże uśmiecha się na widok domowników. Są to stworzenia
niesamowicie emocjonalne, przywiązane do ludzi, od początku ich
udomowienia przystosowane do pomocy i zabawy. Dlatego uważam, że nie kot, a pies jest moim przyjacielem.
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agować. W dzieciństwie moja siostra miała świnkę morską Pikusia,
a jak już byłem starszy, to do mojego rodzinnego domu przyszła
pewnego dnia kotka, która już u nas została jako zwierzak około domowy. Niestety, kilka lat temu ktoś ją otruł. Baltazar jest u mnie od
sierpnia 2013 roku. Trafił do mnie za sprawą przyjaciółek, które prowadzą Dom Tymczasowy dla Kotów „Blumka” w Mielnie. Baltazar
jest świetnym słuchaczem i wymagającym recenzentem większości
moich wystąpień publicznych. Jak jest znudzony podczas słuchania
ich, to znaczy, że muszę zaczynać od nowa. Nie wyobrażam sobie,
aby jakikolwiek pies miał takie zdolności.
Jarosław (Mroku) Mroczek,
muzyk, pies Bilbo:
Zaraz wybije południe, mam
dzisiaj wolne, właśnie wróciłem z kilkugodzinnego spaceru
z psem. Gdybym nie miał psa, to
zapewne właśnie przełączałbym
kanały w telewizorze, klnąc pod
nosem na jakiegoś polityka, mówiąc „ale mamy ładną pogodę”,
jednocześnie chowając się pod
kołdrę. Jeszcze kilka lat temu
większość czasu spędzałem przed komputerem, w pracy, w domu,
byłem na „znakomitej” drodze wprost do poradni rehabilitacyjnej.
Postanowiłem to zmienić, ale potrzebowałem mocnej motywacji.
Uwielbiam psy. Gdy byłem w liceum, w rodzinie mieliśmy owczarka collie i wiedziałem, że tylko „sierściuch” może mi w tym pomóc.
Chciałem aktywnego psa. Zdecydowałem się na owczarka belgijskiego tervuerena. Wiele czytałem o tej rasie, wiedziałem na co się
piszę. Tak mi się przynajmniej wydawało. Dostałem srogą lekcję.
Nie myślałem, że tyle będę musiał poświęcić na jego wychowanie,
ale opłaciło się. Bilbo ma dzisiaj 2,5 roku, jest wiernym towarzyszem wypraw, w tygodniu przemierzamy kilkadziesiąt kilometrów
po okolicznych lasach. Bardzo charakterny psiak. Szkoleniowiec –
pozdrawiam panie Bogdanie! – u którego skończyliśmy kurs posłuszeństwa, stwierdził, że to cztery psy w jednym. Piekielnie inteligentny, nieraz musiałem się głowić jak go przechytrzyć, by wyszło na
moje. Wiele go nauczyłem, ale on mnie chyba więcej. Bilbo nakłonił
mnie także do założenia profilu Wybiegany Psialin, gdzie co jakiś
czas zamieszczamy zdjęcia z wycieczek oraz kibicujemy pomysłowi
powstania w Koszalinie wybiegu dla psów.
Dorota Chałat,
radna miejska, kot Kicia:
Kot. Nazywa się Kicia i może
dlatego reaguje na swoje imię,
gdy ją wołam. Syn nazywa ją Mała
i reaguje mniej chętnie. Mamy
więc parytet imion. Przyszła do
nas ze schroniska w Kołobrzegu,
gdy miała 4 miesiące. Wiem, że
trafiła do niego z ulicy, po której
się błąkała. Syn wymarzył sobie
białego persa, mamy białego...
dachowca. Chciałam, by syn mając kota, uczył się odpowiedzialności.
Dbamy o nią jak o członka rodziny i pomimo że rozrabia i jest straszną indywidualistką nie wyobrażamy sobie już domu i życia bez niej.
Nie jest rasowa, ale piękna. Do momentu wzięcia Kici, nie wiedziałam
o kotach nic. Zawsze kochałam zwierzęta, wcześniej miałam psy, jako
dziecko w kółko przyprowadzałam do domu chore, bezdomne, z kotami nie miałam żadnych doświadczeń. Myślałam, że może uda mi
się kota jakoś ułożyć, ale przekonałam się, że nie i teraz tak jak u ludzi
polubiłam u Kici jej indywidualizm, nietypowość, inność, a nawet fochy, kiedy mnie długo nie ma. Może koty mają trochę naturę kobiet?
Długo się z nami oswajała, właściwie dopiero po dwóch latach zaczęła się z nami zaprzyjaźniać, ale wciąż jest dzikuską. Natomiast bardzo
ciekawe – zupełnie nie boi się panów, którzy przychodzą z różnymi

naprawami i chętnie wskakuje im do toreb. Rozczuliła mnie bardzo,
gdy jakiś czas temu miałam kolizję i kłopoty z kręgosłupem i mimo że
Kicia wcześniej nie chciała koło mnie leżeć, zaczęła mnie leczyć, kłaść
się na karku i rozgrzewać. Namawiam teraz wszystkich na koty. To
zwierzęta poza wszystkim niewymagające, dość samowystarczalne.
Ciekawe do obserwacji. Jedynie te wszędobylskie białe włosy...
Aleksandra Klein, studentka:
Jestem zadeklarowaną kociarą. Uwielbiam koty za to, że są
bardziej samodzielne i niezależne. Gdy chcą wyjść na dwór, nie
angażują w to swojego właściciela. Są też znacznie czystszymi
zwierzakami niż psy. Mój własny,
osobisty kot wabi się Bambus.
Jest dachowcem (lub mówiąc
bardziej górnolotnie – przedstawicielem rasy europejskiej). Dostałam go prawie siedem lat temu od mojego narzeczonego. Bambus jest wyjątkowym zwierzakiem, który reaguje na swoje imię i ma
silne poczucie przynależności terytorialnej. Mimo że potrafi doskonale strzec naszego ogródka przed innymi zwierzakami, jeden kot
bez przeszkód może spacerować po naszej posesji wraz z Bambusem. Tym szczęśliwcem jest podopieczny sąsiadki, który jest kaleki.
Mam więc tolerancyjnego kota! Bambusa jest też sprawny fizycznie
– nie straszne mu wspinaczki po drzewach i bieganie za myszami.
Dzięki jego myśliwemu instynktowi nie musimy się obawiać inwazji
gryzoni na naszą piwnicę. Mój kot broni za wszelką cenę domu oraz
ludzi, z którymi mieszka – potrafi wyczuć nieszczere zachowanie innych wobec nas. Jak każdy pupil, uwielbia on być „miziany” – czasem godzina poświęcona głaskaniu to za dla niego mało. Wieczorową porą, Bambus lubi położyć się któremuś z domowników na
kolanach i wspólnie z nami oglądać telewizję.
Karolina Ossowska, architekt
wnętrz, właścicielka dwóch
kocic: stuprocentowo czarnej
Spinki i całkowicie szarej Nikity
Wielu osobom wydaje się, że
kot to stworzenie, któremu wystarczy pełna miska i czysta kuweta. Tymczasem są to bardzo
wrażliwe zwierzęta i potrzebują
naprawdę sporej uwagi, zabaw,
czułości. Są bardzo wyczulone
na dotyk, więc w moim domu codzienne sesje głaskania i wyczesywania ciągną się długo.
Dlaczego kot a nie pies? Zawsze mówię, że psy są takimi trochę
„emocjonalnymi żebrakami”. Koty wcale nie mają mniejszych potrzeb, ale są trochę bardziej subtelne. I niezwykle ciekawskie. Chodzą za mną po domu krok w krok i chcą towarzyszyć we wszystkich
czynnościach – interesuje je piana w wannie i ołówek, którym zaznaczam coś w książce. A kiedy pracuję – zwykle próbują układać się
tuż przede mną na biurku. Kot, nawet kiedy jest z jakiegoś powodu
obrażony, nie odchodzi daleko. Co najwyżej siada metr od człowieka i po prostu odwraca się tyłem.
Myślę, że ich ważną cechą jest też szczególne wyczulenie na
nastroje właścicieli. Potrafią stresować się aż do granicy poważnej
choroby, kiedy w domu, w którym mieszkają panują złe emocje.
I wcale nie są to zwierzęta dla zapracowanych i zabieganych. Widzę, że moje kocice stały się spokojniejsze od kiedy prowadzę własną działalność i pracuję w domu.
Jestem pewna, że wiele osób nie lubi kotów, bo nie ma tak naprawdę szansy ich poznać. Koty ujawniają swoje prawdziwe, najpiękniejsze oblicze dopiero w bliskich relacjach z domownikami.
Odwiedzając na chwilę znajomych, którzy mają koty nie ma się
szansy tego doświadczyć.
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PRZYJAŹŃ I FILANTROPIA
Autorzy: Anna Makochonik, Andrzej Mielcarek / Foto: Mariusz Kuik

Dwunastu z dwudziestu członków Lions Club Koszalin

Ich powstawaniu w latach 90. ubiegłego wieku towarzyszyła atmosfera pewnej
tajemniczości. Jedni drwili, że to „zorganizowany snobizm”. Inni podejrzewali,
że masoneria w wersji light. Po 20 latach istnienia koszalińskie Rotary Club i Lions
Club zachowując elitarny charakter (zgodnie z regułami tych organizacji),
są trwałym elementem lokalnego środowiska, kojarzonymi
z dobroczynnością i zaangażowaniem społecznym.

k

oszaliński Klub Rotariański działa od 23 lat.
Wielu członków jest w nim od początku.
Są to ludzie różnych zawodów i środowisk,
przekładający rotariańskie credo service
above self (ang. służba innym ponad własną korzyść) na lokalne inicjatywy i fundujący pomoc liczoną w setkach tysięcy złotych.
Wzory ze Skandynawii

Idea powołania klubu Rotary w Koszalinie zaczęła kiełkować
w 1990 r. za sprawą nieżyjącego już prof. Zdzisława Piątka, który zetknął się z działaczami klubów za granicą. Rotary prężnie
działało m.in. w Skandynawii, polskie kluby zostały więc włączone do dystryktu szwedzkiego. W skład grupy założycielskiej
weszli m.in. Zdzisław i Andrzej Piątkowie, Zbigniew Juszkiewicz,
Jan Michalik, Romuald Wanowicz, Ryszard Bochnia i Jan Konieczny. W tym gronie powstały zarysy zasad organizacyjnych
i cele działalności klubu oraz lista kandydatów na członków.
Pierwsza siedziba klubowa mieściła się przy ul. Mieszka I. W kolejnych latach był to Dom Technika NOT, a później Restauracja Zielony Młyn. Obecnie rotarianie koszalińscy spotykają się w Hotelu
Gromada, w tej samej sali, w której zebrania odbywają członkowie
Lions Clubu.

W grudniu 1992 r. przyjęto oficjalną nazwę klubu: Koszaliński
Klub Rotariański (KKR). W czerwcu 1993 r. klub został przyjęty do
Rotary International.
Satysfakcja
W pierwszych latach KKR tworzyło 40 członków. Dziś jest ich niewielu mniej. I wtedy, i teraz do członkostwa klubowego przyciągał
światowy wymiar i prestiż organizacji, jej dokonania społeczne oraz
szlachetność i przejrzystość idei przewodniej. A jest nią zachowywanie i promowanie postaw etycznych w życiu zawodowym i osobistym, zaangażowanie w pomoc humanitarną, wynoszenie służby
społecznej ponad korzyści materialne. – Po 20 ponad latach obecności w klubie nie żałuję, że wstąpiłem do Rotary, choć miałem początkowo mnóstwo wątpliwości – mówi Jupi Podlaszewski, członek
Rotary w Koszalinie od początku jego istnienia, jego past prezydent
w latach 2013/2014. – Stroniłem od wszelkiego rodzaju organizacji,
ale tak szczytny cel jak pomoc bliźniemu wobec oceanu nędzy i problemów społecznych może być i jest źródłem ogromnej satysfakcji.
Pomoc
Strategia globalna Rotary polega na wspieraniu określonych dużych projektów, jak choćby aktualnie - na rzecz zwiększenia dostępu
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do wody w najuboższych częściach świata czy spektakularnej misji
zaszczepienia dzieci przeciw chorobie Heine-Medina w 1985 r.
W Koszalinie rotarianie na stałe realizują cztery zadania. Pierwsze
to fundowanie stypendiów dla zdolnych, ale słabo sytuowanych
dzieci i młodzieży. Drugie – wsparcie dla oddziału dziecięcego
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, np. przez organizację zabaw świątecznych. Trzeci to ponad 20-letnia pomoc dla Ośrodka
Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoły Życia”
w Wandzinie (koło Człuchowa). Czwarty – organizacja krótko- i długoterminowej międzynarodowej wymiany młodzieży, będąca zresztą przedsięwzięciem realizowanym przez Rotary na całym świecie.
– To inicjatywa w moim przekonaniu wyjątkowo cenna, bo nie tylko
pozwalająca młodym ludziom na dłuższy pobyt w kraju i poznanie
go z perspektywy członka rodziny, przyjmującej gościa do siebie na
dłuższy czas, ale też działanie na rzecz propagowanego przez Rotary porozumienia międzynarodowego, walka z ksenofobią i uprzedzeniami – podkreśla Jupi Podlaszewski. – Dzięki działaniom naszego klubu do Koszalina przyjechało kilkanaście osób, które przez rok
tu mieszkały, chodziły do szkół, uczyły języka.
KKR ponadto wsparł kilkanaście różnych projektów, imprez, koncertów, na wszystkie cele przeznaczając w sumie kilkaset tysięcy
złotych.
Przyjaźń
Koszalińscy rotarianie spotykają się w każdy poniedziałek. Pierwszy kwadrans to czas na swobodne rozmowy, po nich następuje
część zasadnicza, czyli omówienie spraw merytorycznych, a spotka-

Kryteria przyjęcia do klubu są sztywne – może do niego dołączyć
osoba rekomendowana przez minimum dwóch członków klubu,
a jej przystąpienie (zgodnie z zasadą liberum veto) musi być zatwierdzone jednogłośnie. Członkowie to ludzie różnych zawodów,
jednak zawsze muszą to być osoby o określonym statusie, ponadprzeciętnych osiągnięciach zawodowych i prestiżu społecznym,
a zatem mający możliwość wymiernej pomocy.
– Rzeczywiście jest to fenomen – podsumowuje 20-letnią historię
istnienia koszalińskiego Rotary Jan Konieczny, sekretarz, członek
grupy założycielskiej. – Klub tworzą indywidualiści, mocne osobowości. Łączy nas rozumiana przez wszystkich myśl Paula Harrisa, założyciela Rotary „service above self” (ang. „służba na rzecz innych,
ponad własną korzyść). Natomiast nie przypominam sobie, by kiedykolwiek poróżniły nas tematy polityczne czy religijne, zgodnie
z niepisaną zasadą, by ich nie podejmować. Myślę, że uczestnictwo
w klubie ma ważny aspekt poznawczy. Wśród nas są lekarze – jest
ich pięciu – prawnicy, osoby związane ze sferą finansów, restaurator, rolnik, prywatni przedsiębiorcy, a więc przedstawiciele różnych
dziedzin, przez co możemy wymieniać się doświadczeniami i uczyć
od siebie. W końcu przyjemna jest przyjazna formuła samego klubu, nie będącego usztywnioną organizacją, ale społecznością, która się lubi, dba o dobre kontakty i tworzy miłą atmosferę.
20-lecie koszalińskich Lwów
Nieco młodszy od KRR jest Lions Club Koszalin. W Polsce organizacja liczy ok. 1200 członów zrzeszonych w 55 klubach. Koszaliński
zarejestrowany został 6 kwietnia 1995 roku. Był pierwszym klubem

Koszaliński Klub Rotariański w niepełnym składzie
nie kończy niewielki poczęstunek. Sposób procedowania spraw czy
przebieg spotkań jest określany w ramach poszczególnych klubów
różnie i zmienia się w zależności od zarządzających nim osób. Co
roku zmienia się prezydent klubu (obecnie jest nim pani Halina
Dorżynkiewicz di Filippo) i każdy ma prawo do porządku spotkań
wprowadzać swoje sugestie i propozycje. Dotyczy to choćby każdorazowo wznoszonego toastu. W Londynie wznosi się go za królową, w Koszalinie za Rzeczpospolitą, Rotary i wskazaną ideę, np.
rotariańskie zasady albo... empatię.

wyczarterowanym (zarekomendowanym) przez inny klub polski –
LC Poznań 1990. Z kolei sam patronował powstaniu LC Bydgoszcz
i LC Szczecinek. Powstanie Klubu to w dużym stopniu zasługa adwokata Piotra Zientarskiego, obecnie senatora RP, pozostającego
nadal w szeregach LC Koszalin.
Bogdan Szerszenowicz, jeden z założycieli LC Koszalin, emerytowany notariusz, wcześniej sędzia Sądu Najwyższego, informuje:
- W naszym klubie od początku górę wziął pomysł, aby największą
aktywność i pomoc skierować w stronę dzieci, zwłaszcza tych po-
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Halina Dorżynkiewicz di Filippo prezydent Koszalińskiego Klubu Rotariańskiego
zbawionych ciepła rodzinnego, upośledzonych i chorych. A więc
głównie specjalnej troski, z domów dziecka, świetlic opiekuńczych.
W okresie bożonarodzeniowym organizowaliśmy spotkania, które
gromadziły od kilkuset do nawet 1200 dzieci, które otrzymywały na
tych imprezach paczki i słodycze. Przez kilkanaście lat zapraszaliśmy
dzieci do teatru na przedstawienia. Odbywały się również spotkania
ze sportowcami, w Centrum Szkolenia Wojsk Lotniczych, szkołach.
Długa lista pożytecznych akcji
W latach 1998-2002 wspólnie z Bałtyckim Towarzystwem PolskaSkandynawia LC Koszalin sprowadzał z Norwegii używany sprzęt
rehabilitacyjny (wózki elektryczne i manualne, łóżka specjalistyczne, pionizatory,, chodziki), który po usprawnieniu bądź konserwacji
rozdzielał wśród najbardziej potrzebujących - tych, których nie stać
było na kupno nie tylko nowego, a nawet i starego. Na przeszkodzie
kontynuacji tej akcji stanęła zmiana przepisów celnych. A warto zaznaczyć, ze sprowadzony wcześniej sprzęt wypełniłby przestrzeń
ładunkową czterech ciężarówek typu TIR.
Kolejną wartą wyeksponowania była „Akcja Serce”, która została
zrealizowana w latach 2000-2001. Chodziło o pomoc dla Oddziału
Internistyczno-Kardiologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Oddział ten nabył wówczas bardzo nowoczesne urządzenie
produkcji amerykańskiej do kontrapulsacji, służące do ratowaniu życia osób z nagłą niewydolnością serca. Potrzebował jednak
oprzyrządowania w postaci wewnątrzaortalnych baloników. Sfinansowali je kwotą 50 tys. zł właśnie członkowie LC.
Działalność charytatywna klubu nie ograniczała się do opisanych
wyżej przedsięwzięć. Wielokrotnie reagował on na incydentalne
prośby o wsparcie dla osób potrzebujących pomocy, zwłaszcza nieletnich. Współpracował ze środowiskiem niewidomych i niewidzących, którym fundował sprzęt poprawiający widzenie – ułatwiający
czytanie. Zresztą nadal na rzecz tego środowiska członkowie klubu
przekazują odpis 1 proc. podatku.

W ubiegłym roku członkowie Lions Club Koszalin ufundowali
popiersie patrona Filharmonii Koszalińskiej, które stanęło w honorowym miejscu w jej nowej siedzibie. W uroczystości odsłonięcia
rzeźby 9 maja 2014 r. uczestniczyła prawnuczka Stanisława Moniuszki. Na pytanie o koszt tego daru, o którym wiemy, że był duży,
Lwy dyplomatycznie milczą. Nasze pytanie o wysokość składki, prof.
Kazimierz Szymański kwituje z uśmiechem: - Powiedzmy, że każdy
z nas przeznaczył na cel jedną średnią pensję… europejską.
Pieniądze i zasady
Fundusze na prowadzenie działalności statutowej LC Koszalin
pozyskuje od sponsorów, podczas aukcji charytatywnych oraz dzięki szczodrości samych członków. Przy czym pozyskiwanie wsparcia finansowego firm staje się coraz trudniejsze. – Duże podmioty
gospodarcze tworzą własne fundacje i poprzez nie realizują to co
nazywa się społeczną odpowiedzialnością biznesu – wyjaśnia Tomasz Paplaczyk. – Stąd nie angażują się już tak bardzo w działania
zewnętrzne.
Piotr Flens, kierujący obecnie LC Koszalin, uzupełnia: - Nie bez
znaczenia jest również fakt, że zachodząca w gospodarce konsolidacja powoduje przeniesienie decyzyjności poza Koszalin. Na miejscu zawsze łatwiej się rozmawia i przekonuje. W tej sytuacji w coraz
większym stopniu opieramy się na własnych źródłach finansowania,
czyli mówiąc wprost, sięgamy głębiej do swoich kieszeni.
Warto podkreślić Lions Clubs International jest jedną z nielicznych organizacji dobroczynnych, które na wsparcie potrzebujących
przeznaczają 100 proc. funduszy pozyskanych na działalności statutową . Koszty administracyjne i funkcjonowania stowarzyszenia
pokrywane są ze składek jego członków.
Obecnie LC Koszalin to 20 osób. Kiedy gościliśmy na ostatnim
jego comiesięcznym spotkaniu, wszystkich nie było. – Koledzy
usprawiedliwi nieobecność chorobą, a niektórzy nadmiarem obowiązków, jak choćby senator Zientarski – wyjaśnia Piotr Flens.
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Reprezentowane są różne zawody, z wyraźną przewagą prawników. Gdyby odtworzyć „listę obecności” z 10 marca br., trzeba
by wymienić: wspominanego już mec. Bogdana Szerszenowicza,
dra Wojciecha Wilusza, dentystę rodem z Wrocławia (w Koszalinie od 1981 roku, w klubie od zawsze); Franciszka Klima, rolnika, samorządowca (staż w LC 13-letni); prof. Kazimierza Szymańskiego, prorektora Politechniki Koszalińskiej (w LC od początku);
przedsiębiorców Rafała Szlachcikowskiego (branża budowlana)
i Marka Malawskiego (branża poligraficzna); emerytowanego wojskowego - płk Kazimierza Podrazę (w klubie nowicjusz – od roku);
notariusza Waldemara Dullka (jeden z założycieli LC Koszalin); Tomasza Paplaczyka (notariusza); inż. Piotra Flensa, przedsiębiorcę
prowadzącego znaną firmę budowlaną; adwokaturę w tym gronie
reprezentują mecenasi Janusz Psiuch i Jan Daszko.

Mecenas Bogdan Szerszenowicz należy do grona założycieli LC Koszalin
Dołączyć do grona członków LC może osoba o nieposzlakowanej opinii. Czeka ją roczny okres próby, a na przyjęcie muszą się
zgodzić bez zastrzeżeń wszyscy uczestnicy danego klubu.
Współpraca, nie rywalizacja
Przez jakiś czas Koszaliński Klub Rotariański i Lions Club
Koszalin postrzegane były jako organizacje konkurencyjne.
Od dawna jednak udowadniają, że łączy je nie tylko wspólne
miejsce spotkań (Sala Menedżera w hotelu Gromada). Sensem
istnienia obu jest niesienie pomocy bliźnim. – Działamy w tym
samym mieście i na rzecz tego samego środowiska – podsumowuje Piotr Flens. – Im więcej będzie zgodnego działania, tym
więcej uda się zrobić dobrego. A potrzeby, jak widać gołym
okiem, są ogromne.

Ruch rotariański powstał w Chicago (tam wciąż mieści się światowa siedziba Rotary), w 1905 roku z inicjatywy Paula Harrisa (adwokat), Silvestera Schielego (handlarz węglem), Gustavusa Lehra
(inż. górnictwa) i Hirama Shorey’a (krawiec). Nazwa Rotary wzięła się od przyjętego zwyczaju odbywania rotacyjnych spotkań
w miejscach pracy członków. Później przyjęto zasadę spotkań
w hotelach i restauracjach. W 1906 r. spisany został pierwszy statut
i przepisy Rotary. Pierwszym projektem klubu było ufundowanie
dwóch toalet publicznych w Chicago oraz przekazania wiejskiemu pastorowi konia. Pierwsze klubu w Europie (Dublin, Belfast,
Anglia) powstały w 1911 r. Pierwsze kluby w Polsce – w latach 30.
Reaktywacja możliwa była dopiero w 1989 r. Rotary na świecie
ma 1,2 mln członków zrzeszonych w 34,5 tysiącach klubów w ponad 200. Krajach (w Polsce w 73 kluby liczą 1677 członków).

Koszalińskim Lwom przewodzi obecnie przedsiębiorca Piotr Flens
Lions Clubs International to filantropijna organizacja pozarządowa (1,35 mln osób w 45 tys. klubów w 208 krajach świata).
Mottem jej członków jest: „We Serwe” (Służymy). Założona została w USA w 1917 r. przez Melvina Jonesa. Pierwszy klub poza
granicami USA powstał w marcu 1920 r. w Kanadzie, a w Europie – w Szwecji tuż po II wojnie światowej. Lioni realizują ogólnoświatowe programy zapobiegania patologiom społecznym, walki
z chorobami oczu i cukrzycy oraz ochrony środowiska naturalnego. Niosą pomoc poszkodowanym w kataklizmach, budują i wyposażają szpitale, fundują stypendia dla uzdolnionej młodzieży,
dożywiają dzieci i bezdomnych, finansują kosztowne operacje
medyczne, fundują sprzęt rehabilitacyjny. Wielu mieszkańcom
krajów trzeciego świata zapewniają podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną. Materialny wymiar ich działalności przekracza 0,5 mld USD rocznie.
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POMAGAJĄ DZIĘKI
WASZEJ POMOCY
Autor: Agata Ossowska

Koszalińska Filia Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych

Na ostateczną decyzję o przekazaniu 1 procenta podatku wybranej organizacji pożytku
publicznego mamy jeszcze chwilę. Jedną z fundacji, które można w ten sposób
wesprzeć jest Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.
Hospicjum posiada w Koszalinie filię – grupę ludzi oddanych pracy z nieuleczalnie
chorymi dziećmi. Rozmawiamy z doktorem Dariuszem Zwolińskim - pediatrą
i anestezjologiem, który dla pracy w hospicjum, po dwudziestu pięciu
latach, porzucił oddział intensywnej terapii.

k

im opiekuje się Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych?
- Jesteśmy największym dziecięcym
hospicjum domowym w Polsce. Mamy
obecnie pod opieką 44 dzieci w całym
województwie, z czego nasza koszalińska
filia zajmuje się 13 pacjentami. Hospicjum powstało w Szczecinie
w 2006 roku, ale dość szybko okazało się, że nie jest w stanie zająć
się wszystkimi potrzebującymi. Z Koszalina obsługujemy pacjentów
z terenu mniej więcej dawnego województwa koszalińskiego.
- Pana pacjenci to przede wszystkim dzieci chore na nowotwory?
- Hospicja kojarzą się z onkologią i to prawidłowe skojarzenie
w przypadku dorosłych, ale jeśli chodzi o dzieci – większość z naszych pacjentów cierpi na choroby neurologiczne. Opieką obejmujemy dzieci chore na nieuleczalne choroby, którym medycyna nie
ma już nic do zaproponowania. Rodzice stają przed wyborem: czy
dziecko ma być dalej w szpitalu, ponieważ często potrzebują specjalistycznego sprzętu: respiratorów, ssaków, tlenoterapii lub wymagają skomplikowanych czynności pielęgnacyjnych: żywienia przez
gastrostomię, odsysania przez rurkę tracheostomijną, fizykoterapii;

czy wrócić do domu pod opiekę hospicjum, które jest w stanie zapewnić specjalistyczną opiekę. Dajemy rodzicom wsparcie, pomoc
w tych bardzo trudnych chwilach, uczymy jak mają zajmować się
chorym dzieckiem. Po krótkim czasie matki, ojcowie stają się bardzo dobrymi, sprawnymi opiekunami. Dzięki nam mogą być razem
z dzieckiem w domu, a nie w szpitalu. Cały niezbędny sprzęt, często
bardzo drogi, wypożyczamy bezpłatnie, refundujemy niezbędne
leki, w miarę naszych możliwości wspieramy naszych pacjentów
socjalnie. Staramy się ograniczyć ilość kolejnych hospitalizacji. Jesteśmy do dyspozycji 24 godziny na dobę, stąd hospicyjne dyżury.
W każdej chwili można poprosić o wizytę lekarza albo pielęgniarki,
poradzić się, uzyskać wsparcie.
- Jakie choroby neurologiczne kwalifikują się do leczenia hospicyjnego? W jaki sposób trafiają do was pacjenci?
- To trudny temat. Nasi pacjenci to nie są dzieci, które za chwilę
umrą. Często pozostają pod naszą opieką przez wiele lat. Choroby,
o których rozmawiamy są spowodowane poważnymi nieprawidłowościami genetycznymi, metabolicznymi, trudnym lub przedwczesnym porodem, ciężkimi urazami. Diagnoza, którą słyszą rodzice,
że ich dziecko jest nieuleczalnie chore i nie ma leczenia przyczyno-
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wego choroby, to dla nich szok. Chcielibyśmy, aby lekarze w takich
trudnych sytuacjach pamiętali o poinformowaniu o możliwości objęcia opieką przez hospicjum takiego dziecka. Niestety nie zawsze
ta informacja jest odpowiednio podana. Bywa, że z jednej strony
dziecko kierowane jest do hospicjum, a z drugiej trwa jeszcze diagnostyka, jakieś badania, umawiane są kolejne wizyty kontrolne.
Rodzice traktują takie zalecenia jako szansę, jako nadzieję. Nie jest
łatwo przekazać rodzinie straszną prawdę, że ich dziecka nie można
wyleczyć, ale bez tej prawdy bardzo trudno jest im zorganizować
życie w domu, aby jak najlepiej wykorzystać pozostały czas.
- Lekarze nie potrafią przekazywać takich informacji?
- Nie bardzo, bo na studiach i później zwykle uczy się nas, że
mamy za wszelką cenę walczyć o życie. Przyznanie się, że nie możemy kogoś wyleczyć, to porażka. Dodatkowo nie ma przepisów prawa, które ułatwiałyby podjęcie decyzji o zakończeniu terapii. Jest
presja rodziny, mediów, prawników, którzy dopatrują się w zaprzestaniu, czy w niewdrażaniu uporczywej terapii błędów lekarskich.
- A do kogo należy decyzja: leczenie w szpitalu, hospicjum stacjonarnym czy hospicjum domowym?
- To jest wybór rodziców tych dzieci, ale - jeśli tylko to możliwe hospicjum domowe jest najlepszym wyjściem. Chronimy po prostu
naszych pacjentów przed szpitalem i uporczywą terapią.
- Co to jest „uporczywa terapia”?
- Opowiem Pani o pewnej konkretnej sytuacji. Jakiś czas temu,
z odległego miasta nad morze przyjechała kobieta z ciężko chorą
córką. Wszystko odbyło się w porozumieniu z lekarzami z ich hospicjum i z nami. Przejęliśmy opiekę nad tą dziewczynką. To świetne, że
mogła spędzić czas nad morzem, prawda?
- Tak.
- No właśnie. Tylko którejś nocy dziewczyna zaczęła umierać.
Mama, aby nie stwarzać problemów w ośrodku ,w którym były,
wezwała pogotowie. Dziecko trafiło do szpitala na oddział ratunkowy, gdzie próbowano je za wszelką cenę ratować, (pomimo próśb
matki, aby tego nie robić, bo ona wie, że choroba jej dziecka jest
nieuleczalna) m.in. intubując, podłączając do respiratora. Można
powiedzieć, że, choć w dobrej wierze, lekarze ją dręczyli. Interweniowaliśmy oczywiście, kontaktowaliśmy się cały czas z lekarzem
dyżurnym, tłumacząc sytuację i w końcu usłyszeliśmy oburzone: „a
właściwie to po co oni tu przyjechali ze śmiertelnie chorym dzieckiem?”. A przecież po to właśnie są hospicja domowe, żeby zapew-

Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie
nić tym rodzinom możliwość funkcjonowania poza szpitalem i jako
taką mobilność. Zachęcamy, aby próbowali żyć w miarę normalnie,
mimo losu, który je dotknął.
- Co jest do tego potrzebne?
- Ludzie, czyli lekarze, pielęgniarki i wolontariusze. Najważniejsi
są właśnie wolontariusze. To oni mogą dać coś tak cennego jak
własny czas. Mogą wyręczyć rodziców w pewnych obowiązkach,
wnieść do domów radość niedostępną zamkniętym w czterech
ścianach samotnym opiekunom, być często jedynymi powiernikami problemów i trosk, zdarza się, że stają się bliżsi od rodziny.
- A czy łatwo znaleźć lekarzy, którzy chcieliby stale współpracować z hospicjum?
- Nie bardzo. Specjalizacja z medycyny paliatywnej jest dość
młoda – istnieje w Polsce od 1991 roku, a w przypadku opieki nad
dziećmi wymaga jeszcze dodatkowej wiedzy i innego podejścia.
Staramy się, żeby powstała zupełnie odrębna specjalizacja z paliatywnej opieki nad dziećmi. Jednak lekarze niechętnie podejmują
temat. Jak wspomniałem – nas się uczy walki do końca, a hospicjum
kojarzy się z podawaniem tylko kilku leków, które mają niwelować
objawy. To nie jest leczenie, które może usuwać chorobę, jej przyczynę.
- Pan jednak zdecydował się na pracę w hospicjum na pełnym
etacie. Dlaczego?
- Zacząłem tę pracę od dyżurów. I szybko okazało się, że sprawia
mi ona ogromną satysfakcję. Praca w hospicjum daje stały i głęboki
kontakt z pacjentami i całymi rodzinami. To jest taki kawałek medycyny, który naprawdę pozwala spojrzeć na człowieka jako całość.
W odróżnieniu od pracy w szpitalu czy przychodni, tu nikt mnie nie
pogania, kiedy jadę na wizytę mogę spędzić z rodziną i moim pacjentem godzinę czy dwie. Wielu rzeczy uczę się od tych dzielnych
ludzi: odpowiedzialności, za obietnice i deklaracje, za słowa, za spędzony czas ( za jego efektywność i jakość). Uczę się komunikacji, pozawerbalnej i słownej, umiejętności słuchania i milczenia, kiedy trzeba. Dar spotkania pozwala na dystans do spraw błahych, które na co
dzień wydają się ważne i absorbujące. Uczę się sensu życia, pokory,
wyrozumiałości, cierpliwości, wyciszenia, wyzbycia się pośpiechu.
- No tak, ale to też chyba bardzo przygnębiająca praca…
- Wcale nie. W hospicjum nikogo nie leczymy, więc musimy stawiać sobie inne cele. Sukcesem jest, kiedy zapewniamy pacjentowi
komfort, kiedy wiemy, że nie cierpi, nie musi być w szpitalu. Pomagamy na przykład chłopcu choremu na mukowiscydozę, którego
choroba potoczyła się tak, że musiał przejść kilkanaście operacji.
Jego rozwój psychoruchowy został przez to bardzo opóźniony i on
dopiero zaczyna chodzić, a ma siedem lat. Zauważyliśmy, że bardzo dobrze reaguje na muzykę, nawiązał świetny kontakt ze swoją
nauczycielką, z niecierpliwością czeka na jej wizyty. Ma po prostu
możliwość doświadczania takich rzeczy, które nie byłyby mu dane
w szpitalu. I choć oddycha bardzo kiepsko i musi dostawać tlen, to
jednak może być w domu z rodziną.

Dr Dariusz Zwoliński
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- To około 30- 40 proc. potrzeb. Resztę pieniędzy musimy zebrać
- Na co, oprócz sprzętu, pracy lekarzy i pielęgniarek, potrzebne
we własnym zakresie i to się zwykle udaje. Kreatywność wolontasą pieniądze?
- Na przykład na to, żeby rodzeństwo chorych dzieci wysłać na riuszy jest naprawdę niezwykła. Staramy się nie blokować nawet
obóz integracyjny, podczas którego mają okazję spotkać się z ró- najbardziej szalonych pomysłów. Ale trochę mnie dziwi, że pańwieśnikami dotkniętymi podobną sytuacją. To jest bardzo ważne, stwo nie płaci wystarczająco dużo za opiekę nad potrzebującymi
żeby te zdrowe dzieci miały możliwość normalnego funkcjonowa- dziećmi. Opieka w domu, szczególnie przy słabo płatnej pracy
nia i spotkania z grupą, która je rozumie. Choroba brata czy siostry opiekuna, jest wielokrotnie tańsza od leczenia szpitalnego, często
w warunkach intensywnej terapii. Interesem społecznym powinno
i tak już jest ogromnym obciążeniem.
Organizujemy też grupy wsparcia dla rodziców. Zapewniamy być zapewnienie jak najlepszej opieki w domu pacjenta. Dziś wiele
opiekę psychologa i księdza, bo spotkań z nimi często potrzebują procedur może być realizowanych w domu.
Przykładem niech będzie wentylacja mechaniczna. Pamiętam
rodzice przeżywający żałobę. Ale największe wsparcie rodzice doAsię, która z powodu uzależniestają od siebie wzajemnie, mogą
nia od respiratora, była na intenporozmawiać z kimś, kto także
sywnej terapii przez siedem lat.
przeżył stratę dziecka, doskonale
Dziś, jeśli tylko rodzice podejmą
rozumie ich stan, emocje, może
się tak trudnego zadania, moopowiedzieć jak on poradził soOd rodziców naszych małych podopiecznych uczę się
żemy prowadzić takie leczenie
bie w tej sytuacji.
w warunkach domowych.
I są sprawy zupełnie przyziemsensu życia, pokory, wyrozumiałości, cierpliwości,
ne – żeby otaczać opieką pacjenwyciszenia, wyzbycia się pośpiechu
- Czy jest coś, co chciałby Pan
tów z odległych miejsc, musimy
powiedzieć osobom, które wadysponować samochodami. Wiele spraw wyjaśniamy przez telefon, mamy niewielu podopiecznych, hają się jeszcze na jaki cel przeznaczyć 1 procent swojego podatwięc bardzo dobrze ich wszystkich znamy, ale czasami musimy pil- ku?
- Poznając kraje Azji wielokrotnie widziałem mnichów buddyjnie pojechać do chorego dziecka, poza dyżurami są też regularne
wizyty. Mamy ich około dwustu w miesiącu. Są to tysiące przejecha- skich zbierających datki, czy jedzenie do misek. Bardzo zdziwiło
nych kilometrów. Samochody są w takim stanie, że za chwilę mogą mnie, że to nie oni dziękowali za podarunki, ale ci , którzy ich obdarowywali. Mnich stwarzał im możliwość zrobienia dobrego uczynku.
już po prostu się rozsypać.
Tak właśnie postrzegam naszą rolę w zbieraniu środków dla popra- W jakim zakresie potrzeby hospicjum są finansowane przez wy losu rodzin znajdujących się pod naszą opieką. Zgodnie z naszym hasłem „Pomagamy dzięki Twojej pomocy”.
NFZ?

Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych
KRS 0000234513 ; nr konta 75150017221217200697740000
REKLAMA

Instalacje dla wymagających
P

rzedsiębiorstwo Instalacyjne INŻYNIER Marcin Ołówka oferuje kompleksowe wykonawstwo instalacji sanitarnych, grzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych. Wykonuje biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe, systemy
rozsączania wód deszczowych, systemy nawadniania ogrodów, sieci zewnętrzne, pompy ciepła, rekuperacje, kotłownie gazowe i na
paliwo stałe.

Zajmuje się również projektowaniem w zakresie systemów instalacji sanitarnych. Współpracuje z najlepszymi na polskim rynku producentami, co przy wysokiej jakości świadczonych usług powoduje
zadowolenie klientów.
Kieruje swoją ofertę do wszystkich, którzy cenią sobie wysoką jakość produktów, fachowość i rzetelność.
Na wykonane usługi udziela do 10 lat gwarancji.

Doradztwo • Projekt • Realizacja • Serwis
Przedsiębiorstwo Instalacyjne INŻYNIER Marcin Ołówka
ul. Szczecińska 53A, 75-122 Koszalin
tel./fax 94 3436110, biuro@inzynier.koszalin.pl

P

ompy ciepła przekształcają energię z naturalnych źródeł ciepła,
tj. z ziemi, wody lub powietrza w ogrzewanie domu, chłodzenie
wnętrz i ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. To jeden z najbardziej
ekologicznych sposobów na zapewnienie komfortu mieszkania
i funkcjonowania. Pompy ciepła nadają się do nowych lub remontowanych domów. Zalety pomp: duża oszczędność energii – w porównaniu z tradycyjnymi źródłami energii, niskie koszty eksploatacji
i wysoki zwrot inwestycji, rozwiązanie przyjazne dla środowiska.

G

rzejniki dekoracyjne łazienkowe, kanałowe, ścienne.
Obecnie na rynku mamy mnóstwo materiałów sanitarnych, producenci prześcigają się w nowoczesnych rozwiązaniach i nowym designie produktów. W siedzibie firmy można zobaczyć parę interesyjących rozwiązań oraz nowości za świata grzejników jak i ceramiki
sanitarnej

I

nstalacje sanitarne- kompleksowe rozwiązania w zakresie techniki
instalacyjnej.
Instalacje wodne oraz grzewcze wykonywane w systemie Rehau.
System trwały, szczelny i odporny nie wymagający uszczelek O-ring
połączenie typu tuleja zaciskowa umożliwia szybkie i łatwe łączenie
rur. 10-letnia gwarancja systemu.

K

limatyzacja - podniesienie komfortu w pomieszczeniu, cicha
praca, elegancki wygląd, zdrowe i świeże powietrze, wielofunkcyjność, prostota w obsłudze, wysoka jakość, dogrzew w okresach
przejściowych, przyjemny chłód w upalne dni.

K

otłownie na paliwo stałe i gazowe. Obecnie bardzo popularne
są kondensacyjne kotły gazowe. Kocioł jednofunkcyjny zasila jedynie instalację centralnego ogrzewania. Dwufunkcyjny, dzięki wbudowanemu wymiennikowi, przygotowuje dodatkowo ciepłą wodę
użytkową.
Firma ,,Inżynier” projektuje i wykonuje kotłownie z pełną automatyką wg oczekiwań i potrzeb klienta.

A

utomatyczne nawadnianie ogrodów w systemie Rain Bird.
System zapewnia, oszczędność i efektywność wykorzystana wody,
oszczędność czasu, zdrowy wygląd zieleni, ochronę środowiska
i jego zasobów.

R

ekuperacja jest systemem wentylacyjnym nawiewno-wywiewnym z odzyskiem ciepła.
System ten zapewnia: oszczędności na ogrzewaniu, wysoki komfort klimatyczny, jednakową temperaturę w każdym pomieszczeniu, szybkie usunięcie nadmiaru wilgoci oraz nieprzyjemnych zapachów.

S

ystem centralnego odkurzania Hide A Hose.
System pozwala ukryć w ścianie nawet do 18 metrów węża, który
jest dostępny w każdej chwili. Po zakończonym sprzątaniu wąż sam
chowa się do instalacji. Dzieje się tak gdyż napędza go siła ssąca
wytwarzana przez odkurzacze centralne VACUFLO z filtracją cykloniczną CFT. Wąż ssący jest przechowywany w rurociągu SmartTube,
znajdującym się wewnątrz ściany lub pod posadzką. Instalację taką
wykonuje się wcześniej na etapie budowy budynku lub podczas
jego remontu.
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PIERWIASTKI KOBIECOŚCI
Bielizna, biżuteria i makijaż. Trzy elementy, z których każdego dnia panie czerpią
poczucie komfortu. Można by powiedzieć: podstawowe pierwiastki kobiecości. Jak się
okazuje, mogą być one również tworzywem kreatywnej zabawy, co udowodniły trzy
koszalinianki: Agnieszka Orsa (foto), Katarzyna Kasprzak (make up) i Anna Sylwia
Grykowska (fryzury) wraz z trzema sympatycznymi modelkami – Kasią, Julią i Natalią.
Efekt ich sesji w kołobrzeskim hotelu Aquarius poddajemy Państwa ocenie.

MODA 55

56 MODA

MODA 57

58 MODA

Zdjęcia: Agnieszka Orsa, Fotografia Artystyczna JAGNA
Makijaż : Katarzyna Kasprzak, Cosmedica
Fryzury: Anna Sylwia Grygowska, Studio Urody Brand
Biżuteria: byDziubeka, sklep Chaton Bling
Bielizna: Marilyn, sklep CH Emka
Pozowały: Katarzyna Wiśniewska,
Julia Wojasińska, Natalia Kozłowska
Zdjęcia wykonane w hotelu Aquarius w Kołobrzegu.

MODA 59

Wiosna i lato w czystej formie
Autor: Anna Makochonik

Siostry Hanna Świderska-Tomalik i Dorota Serafin salon marki Aryton prowadzą od pięciu lat
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wione zbędnych dekoracji, którym wyrazu nadaje nowoczesna
konstrukcja, faktura, a przede wszystkim doskonała jakość tkanin
będąca bazą i wizytówką projektowanej przez Aryton odzieży.
– Sporo w tej kolekcji tzw. materiałów technicznych, ale właściwościach naturalnych, oddychających – podkreśla Hanna Świderska-Tomalik, druga z właścicielek salonu (prywatnie panie są
siostrami).
Kolekcja wiosna/lato 2015 przez swoją uniwersalność i nowoczesność to opcja już nie tylko dla klientek 35+, z którymi Aryton
jest zazwyczaj kojarzony, ale też kobiet 25+, już pragnących elegancji, ale jeszcze nie w jej bardzo formalnej postaci, szukających rzeczy mocno osadzonych w tendencjach modowych, ale w
ich mądrej interpretacji. Nie na jeden sezon i zgodnie z zasadą:
prostota nigdy nie wychodzi z mody.

Rynek Staromiejski

rryton ubiera kobiety od stóp do głowy. W najnowszej kolekcji znalazły się więc jak zawsze wszystkie elementy garderoby.
Miękkie, oversizowe płaszcze, spódnice-tuby, długie i krótkie
sukienki, dopasowane żakiety, tuniki, miękkie bluzki i sweterki,
koszule, spodnie cygaretki, a w końcu dodatki: torby i kopertówki, szale, biżuteria. To tylko część wiosenno-letniej propozycji
Arytonu. Ideą jest komplementarność – kolory i fasony ubrań stanowią koncepcję, a zatem pasują do siebie w każdej kombinacji,
zwłaszcza w przypadku – niezwykle modnego trendu – łączenia
klasyki ze stylem sportowym.
Nowość to większy niż zazwyczaj wybór spodni, a także ubrań
typowo dziennych – dotąd asortyment Arytonu w większości stanowiła tzw. linia ceremonialna, a więc ubrania przeznaczone na
specjalne okazje. Tym razem na wieszakach znajdziemy więcej
ubrań mniej formalnych, doskonałych zarówno w roli stroju do
pracy, ale też weekendowego. – Kolekcja jest uniwersalna – podkreśla Dorota Serafin, współwłaścicielka salonu firmowego Aryton w Koszalinie. – Jednak oferta ubrań dla gości ceremonii ślubnych czy komunijnych, których sezon właśnie się otwiera, wciąż
jest szeroka. Mamy w kolekcji stroje z wysokiej jakości jedwabiu,
eleganckie żakiety, sukienki.
Wśród kolorów znajdziemy spokojne pastele, beże, pudrowy
róż, ale też ożywczą limonkę, czerwień, wyrazisty, głęboki granat oraz barwy bazowe: biel, szarość, czerń. Przeważnie gładkie
tła, ale też paski i pasy nawiązujące do powracającego w okresie
letnim stylu marynistycznego, plisy, motywy zwierzęce w wersji
light, subtelne wzory. W strojach koktajlowych i wieczorowych
– cekiny. Proste, szlachetne, ale nie nudne formy. Luźne, pozba-

ul. B. Chrobrego

A

Kolekcja wiosna/lato 2015 Aryton przypomina puzzle. Jej elementy, zestawione
w dowolny sposób, stworzą strój kompletny, osadzony w trendach, ale wciąż
z wyraźnym podpisem marki. Czystość formy, dyscyplina kolorystyczna,
nieprzesadzona elegancja i nienadmierna swoboda – wiosenno-letni look
Arytonu ma świeżość limonki, lekkość pasteli i szlachetną formę.
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ARYTON Koszalin
Centrum Handlowe MERKURY
ulica Zwycięstwa 46 (wejście z boku, od ulicy Bolesława Chrobrego)
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Prestiżowe wnętrze

STYL STAREJ KAMIENICY
W KURORCIE
PROJEKT WNĘTRZA: SIKORA WNĘTRZA / FOTO: TOM KUREK TOMIRRI PHOTOGRAPHY

Ten sopocki apartament zdobył pierwsze miejsce w konkursie organizowanym
przez branżowy portal homebook.pl za najlepsze wnętrze Trójmiasta. Jego
autorem jest dyplomowany architekt wnętrz Jan Sikora. Apartament
mieści się przy Alei Niepodległości.

w

1881 roku znajdowała się tu siedziba Królewskiego Sądu Rejonowego. W 1899 roku budynek
zmienił się w hotel Lipowy Dwór,
a w kolejnych latach swoje miejsce znajdowały tu takie podmioty,
jak: sklep z artykułami zbożowymi,
laboratorium chemiczne, Stowarzyszenie Wschodnio – Żydowskie
oraz wytwórnia mydła sopockiego drogerzysty Gerharda Schatza.
Dzisiaj kamienica ma charakter mieszkalny, a zaprojektowany
i zrealizowany apartament jest etiudą na temat naturalnych materiałów. Wnętrze ma powierzchnię 90 m2. Już wchodząc do salonu
połączonego z jadalnią, czujemy styl starej kamienicy w kurorcie:
otwarta przestrzeń, wysokie na ponad trzy metry włoskie drzwi, industrialne akcenty w postaci ceglanej ściany i stylowych lamp oraz
duże okna.
Na wejściu wita nas stół jadalniany nadający wnętrzu rodzinny
charakter. To wokół niego, zgodnie z bogatą tradycją domowników,
będzie toczyło się życie. W tle kuchnia marki Lube w formie dużego

kredensu o wielu wyjątkowych cechach, tj. wysuwany blat, czy kafle
z naturalnego kamienia. Spójną całość tworzą kontrasty ciepłych
i szlachetnych materiałów siedzisk marki Riviera Maison oraz sofy
zestawione z surową podłogą i cegłami. Do pokoi prowadzi uroczy
korytarz zakończony iluminującym tysiącem barw witrażem wykonanym przez trójmiejską firmę Plejewski Studio.
Łazienka to ukłon w stronę szlachetnej elegancji: czerń, chrom
oraz ozdobna, kolorowa mozaika marki Winckelmans. Całość
wykończona jest szlachetnymi detalami oraz freskiem z widokiem sopockiego molo z lat 20. Od wejścia witają nas zdobione
ręcznie porcelanowe umywalki marki Bolesławiec, które swoją
stylistyką korespondują z artystyczną przestrzenią całego apartamentu.
Na lekkim podwyższeniu, zaraz za klasycznym, drewnianym łazienkowym kredensem, stoi filigranowa wanna, w której relaks
z pewnością może stać się doznaniem estetycznym. Jej delikatność
podkreśla mleczna tkanina – szyta na miarę wysokiego sufitu firana
oraz elegancka, nastrojowa lampka utrzymana w stylistyce delikatnego materiału zestawionego z chromowym wykończeniem.

DESIGN 67

68 ZDROWIE I URODA

Sen jest jak lek
Autor: Anna Różańska

Czy to, ile śpimy, o której godzinie kładziemy się spać i czy budzimy się w nocy, może
mieć wpływ na pojawianie się w naszej głowie negatywnych myśli? Z drugiej strony
- czy sen może być lekiem na wiele zaburzeń psychicznych?

t

Reasearch”.

akie pytania postawili sobie amerykańscy badacze
z Uniwersytetu Binghamton, Jacob A. Nota oraz Meredith Coles. Wyniki ich badań zostały opublikowane niedawno w czasopiśmie „Cognitive Therapy and

Stres, problemy ze snem i złe myśli
Gdy w naszym życiu pojawiają się zmartwienia, niezałatwione
sprawy czy problemy w kontaktach międzyludzkich, często towarzyszy im niespokojny sen i myśli, które nie pozwalają na spokojne zaśnięcie. O ile kłopoty te bywają
przejściowe i znikają po rozwiązaniu problemów,
to u wielu osób, cierpiących z powodu różnych
zaburzeń zdrowia psychicznego, stanowią one
poważny problem. Nawracające negatywne
myśli towarzyszą bowiem wielu zaburzeniom
lękowym, stanom depresyjnym, zespołowi stresu pourazowego, nerwicy natręctw czy fobiom
społecznym.
Jacob Note i Meredith Coles udowodnili
w swojej pracy, że udręczone pesymistycznymi myślami osoby śpią bardziej niespokojnie,
często mają problemy z zaśnięciem, a jeżeli już
zasną, to przebudzą się w nocy. A jak wykazali badacze z Wirginii, rozregulowany cykl dobowy jest
niebezpieczny nie tylko dla konstrukcji zdrowia
psychicznego, lecz również może powodować
wzrost prawdopodobieństwa zachorowania na
różne rodzaje nowotworów, w tym na nowotwory
piersi u kobiet oraz raka prostaty u mężczyzn.
W eksperymencie uczonych z Uniwersytetu
Binghamton udało się ustalić również, że czas,
kiedy negatywne myśli pojawiają się w naszej
głowie również ma wpływ na to, jak śpimy. Jeśli
pojawiają się one tuż przed zamknięciem oczu,
istnieje większe prawdopodobieństwo, że nie
prześpimy spokojnie całej nocy.

i chodzą spać późno w nocy częściej doświadczają negatywnych
myśli niż inni. Dotyczyło to także osób, które w kwestionariuszach
deklarowały, że wolą kłaść się spać później, czyli tak zwanych
„sów”.
Sen zamiast tabletki szczęścia
Badania Nota i Coles są częścią szerszych badań, prowadzonych
na Uniwersytecie Binghamton nad rolą snu w leczeniu chorób
psychicznych, w tym różnego rodzaju zaburzeń lękowych. Autorzy

„Sowy” mają gorzej?
Uczestnikami badania Nota i Coles była setka studentów z ich uniwersytetu. Badani zostali
poproszeni o wypełnienie baterii ankiet oraz
wykonanie dwóch zadań przy użyciu komputera.
W badaniu sprawdzano, w jakim stopniu młodzi
ludzie martwili się, rozmyślali o czymś lub mieli
na punkcie czegoś obsesję – to pozwalało na
określenie stopnia nasilenia negatywnych myśli,
kłębiących się w głowach studentów.
Naukowcy sprawdzali także, jaki typ trybu czuwania reprezentowali uczestnicy eksperymentu. Badani mieli określić, czy są
bardziej aktywni rankami czy wieczorami, czy wolą zasypiać o regularnych porach oraz jak wiele czasu poświęcają na sen i czy
jest on przerywany. Badacze odkryli, że ludzie, którzy śpią krócej

opisywanego tu eksperymentu sugerują, że dla osób z kłopotami
ze zdrowiem psychicznym równie ważne, co zażycie medykamentu
i przeprowadzenie terapii, może być zasypianie o odpowiednich
dla danego organizmu porach i przesypianie odpowiedniej liczby
godzin w ciągu doby. Pokazuje to, jak ważne dla naszego zdrowia
psychicznego jest utrzymanie ciała w zdrowiu fizycznym.
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Ginekologia estetyczna:
komfort i piękno
Nowoczesna ginekologia łączy elementy medycyny i zabiegów estetycznych.
Ważnych dla zdrowia, ale też wpływających na komfort życia codziennego
i seksualnego. Współczesne kobiety dbają o wygląd całego ciała, także jego intymnych
partii nadwyrężanych przez czas, porody, poprawia nieprawidłowości anatomiczne.
Laserowe zabiegi niwelujące te problemy są alternatywą dla waginoplastyki
chirurgicznej: szybkie, bezpieczne, bezinwazyjne. W naszym regionie przy
użyciu najnowocześniejszego lasera MonaLisa Touch można wykonać
je w gabinecie dr Barbary Blicharczyk, w Kołobrzegu.

p

otrzeby są ogromne, choć mówienie o nich wciąż
mało powszechne i – niesłusznie – wstydliwe. Tymczasem dr Barbara Blicharczyk, ginekolog-położnik
z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem wskazuje, że z rozmaitymi problemami estetycznymi i funkcjonalnymi
dotyczącymi narządów intymnych zmaga się połowa kobiet. Często
przez wiele lat. Młodsze – z efektami porodów drogami natury. Starsze – z wiotczeniem spowodowanym starzeniem się skóry. Panie
w różnym wieku – z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Dolegliwości te – często niezwykle
krępujące – i brak komfortu w sferze intymnej
bywa obciążające psychicznie.
– Zakup lasera MonaLisa Touch to odpowiedź
na problemy moich pacjentek – podkreśla Barbara Blicharczyk. – Kiedy
wprowadzałam zabieg
do gabinetu, miałam
obawy, czy tak nowoczesne rozwiązania znajdą
u nas zainteresowanie.
Jednak kobiety wszędzie
są takie same i mają podobne problemy. Zabiegi przeprowadzam regularnie od roku, nie tylko
dla pacjentek z okolic
Koszalina i Kołobrzegu,
ale i Polski.
Innowacyjność zabiegu przy użyciu MonaLisa Touch polega przede wszystkim na jego
bezinwazyjności. W przeciwieństwie do metod chirurgicznych nie
wymaga specjalnych przygotowań, hospitalizacji ani rekonwalescencji. Nie powoduje powikłań, ani uszkodzeń ciała. Jest krótki,
bezbolesny i bezpieczny. – Trwa od 15 do 20 minut, nie potrzebuje
znieczulenia – tłumaczy dr Barbara Blicharczyk. – Polega na wprowadzeniu do pochwy głowicy lasera, który wykonuje tysiące niewielkich dziurek w błonie śluzowej i pobudza w ten sposób produkcję
kolagenu, w wyniku czego pochwa kurczy się, zwęża się jej światło,
staje się ciaśniejsza i wilgotniejsza.
Do przeciwskazań wykonania zabiegu należy menstruacja, ciąża, stan zapalny, aktywny nowotwór. Pacjentka musi mieć aktualne

badania cytologiczne, a przed samym zabiegiem jest gruntownie
badana. Po zabiegu przez siedem dni nie wolno współżyć, brać
gorących kąpieli, korzystać z solarium, poza tym można normalnie
funkcjonować. Na finalny efekt trzeba poczekać około miesiąca. –
Zdarza się jednak, że niektóre pacjentki odczuwają poprawę niemal
od razu – zaznacza Barbara Blicharczyk. – W przypadku pań w okresie
menopauzy potrzebne jest powtórzenie zabiegu raz lub dwa razy.
Laseroterapia ma wszechstronne zastosowanie. Polecana jest
w rehabilitacji pań po porodzie naturalnym, zwłaszcza kilkukrotnym.
Pochwa nie wraca po nim
do pierwotnego kształtu, szerokości i wyglądu,
jej tkanki są rozluźnione,
a to z kolei wpływa na
jakość współżycia. Dużą
korzyść zabiegi przyniosą kobietom w okresie
menopauzalnym. Narządy intymne z wiekiem
ulegają procesom starzenia i atrofii (suchość
pochwy, ból w czasie
stosunku płciowego, podrażnienia, swędzenie,
pieczenie). Zabieg nie
tylko odbuduje błonę
śluzową, ale uelastyczni
ją i spowoduje lepsze
nawilżenie.
Laseroterapia może
też wspomóc terapię
Dr n.med.Barbara Blicharczyk ginekolog-położnik
wysiłkowego
nietrzymania moczu, a w niektórych przypadkach znacząco przyczynić się do jego wyleczenia.
Polega wówczas na wzmocnieniu ścian pochwy, powięzi wewnątrzmiedniczej oraz obszaru ujścia cewki moczowej (tkanki poddane
zabiegowi kurczą się, przez co dochodzi do zmniejszenia kąta nachylenia cewki).
– Współczesne kobiety są bardzo świadome, dbają o zdrowie, ale
też chcą, by ich narządy rodne wyglądały estetycznie, a przy tym
lepiej funkcjonowały – mówi Barbara Blicharczyk. – Generalnie dobry wygląd ma nieoceniony wpływ na komfort życia codziennego,
seksualnego, a tym samym waginoplastyka laserowa to inwestycja
w poczucie wartości, pewności siebie, wyższą samoocenę i lepsze
samopoczucie.

Gabinet ginekologiczny MonaLisa, ul. Szpitalna 2 c/5, 78-100 Kołobrzeg, Rejestracja 606 820 171, 604 404 193
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Manufaktoria
smak tradycji

Od witryny przez ofertę po opakowanie – Manufaktoria to koncepcja. Odpowiedź
na potrzeby klientów ceniących dobry smak na języku, i w sposobie podania. Doskonale wpisuje się w trend powrotu do tradycyjnych metod wyrobu, kultury kulinarnej,
szlachetnych receptur, będących alternatywą dla masowej produkcji żywności wysoko
przetworzonej, ale mniej wartościowej. Jeśli więc szukamy smaku szynki czy poczciwej
aromatycznej pasztetowej z dawnych lat, albo dobrej białej kiełbasy na zbliżającą się
Wielkanoc, to znaleźliśmy dobry adres.

p

ierwsza Manufaktoria powstała w Szczecinie
w 2010 r., druga w 2012 r. Świnoujściu. W Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 1 pojawiła się rok
temu, w kwietniu. Wnętrza wszystkich Manufaktorii są podobne – eleganckie, nowoczesne, ale szanujące bogatą tradycję polskiego
wędliniarstwa, do której nawiązują. Dopracowane kolorystycznie, logistycznie i w detalach. W części sklepowej
– ekspozycja wędlin i kiełbas oraz niewielkie pomieszczenie, gdzie
wędzonki „odpoczywają” przed sprzedażą. W głębi, za przeszkloną
ścianą, odbywa się produkcja. Otwartość to jedna ze składowych
filozofii Manufaktorii. Klienci mogą na własne oczy, siedząc przy
stoliku, zobaczyć, jak powstają produkty i sprawdzić ich szczegółowe składy. Wszystkie są do przejrzenia w udostępnionej na ladzie

księdze. Niedługie to listy i nieskomplikowane, bo wędliny i kiełbasy Manufaktorii to jedynie mięso i starannie dobrane – przeważnie
polskie – przyprawy, kompozycje nawiązujące do wyrobów, jakimi

Klienci cenią tradycyjny, dobry smak znany
im z dawnych czasów.
niegdyś szczycili się najlepsi rzemieślnicy wędliniarscy, których smak
wielu z nas dobrze pamięta, ale doświadczamy go obecnie rzadko.
Glutaminian sodu, sztuczne barwniki i aromaty, wypełniacze i woda
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pompująca objętość mięsa – te elementy w produktach Manufaktorii są nieobecne, a proporcje składników przejrzyste: na 100 g
produktu przypada 100 lub więcej gram mięsa. Są to zatem wyroby
kwalifikujące się do statusu zdrowej żywności, nieporównywalnie
wartościowsze od naszprycowanych chemią innych wyrobów. – Nasze wędliny to wyroby bezglutenowe, jesteśmy w trakcie certyfikowania dotyczącego możliwości ich spożywania przez osoby cierpiące na celiakię. Mamy już klientów stosujących taką dietę – podkreśla
Krzysztof Redełkiewicz, kierownik Manufaktorii w Koszalinie.
Manufaktoria kultywuje tradycje masarskie także w obróbce mięsa, wędzonego dymem drzewnym olchowym i bukowym, peklowanego w soli. Wędliny i kiełbasy powstają na miejscu, w odpowiednich pomieszczeniach produkcyjnych, z zachowaniem najwyższych
norm i standardów. Od momentu rozpoczęcia ich przygotowania
ze świeżo dostarczanego codziennie, wyselekcjonowanego mięsa
do wyłożenia ich w gablocie mija odpowiedni czas dojrzewania
i nabierania smaku.

Manufaktoria kultywuje tradycje masarskie
w obróbce mięsa wędzonego dymem drzewnym,
peklowanego w soli.
Oferta Manufaktorii miłośników wyrobów wędliniarskich przyprawia o zawrót głowy, o co nietrudno już od samego zapachu, jaki wita
klientów w progu, i widoku pęt kiełbas i plastrów soczystych wędlin.
Znajdziemy tu kilkanaście rodzajów kiełbas: wieprzowe, wołowe
i mieszane, parzone, pieczone, mocniej lub delikatnie uwędzone,
chudsze i tłustsze, wyraziste i delikatne, w tym białą (parzoną), kabanosy, frankfurterki, doprawione odpowiednio do rodzaju: czosnkiem, majerankiem, lubczykiem, gałką muszkatołową, pieprzem,
jałowcem, kardamonem, papryką, gorczycą i zielem angielskim.
Ponadto znakomite wędzonki, od tradycyjnej szynki po wędzoną
polędwicę, schaby marynowane w czosnku lub pieczone w ziołach,
baleron, boczek, ogonówkę, wędzony rostbef, wołową wędzonkę.
W sezonie letnim pojawia się kiełbasa grillowa, można jej na gorąco spróbować na miejscu. Prawdziwym przysmakiem są cieszące się ogromną popularnością pasztetowe – domowa i wykwintna
wykonane w 100 procentach z mięsa wieprzowego, nie zmielone
na papkę, ale tak jak być powinno: masę o wyrazistej strukturze.
Rozsmarowana na pajdzie chrupiącego chleba albo pszennej bułki
z masłem – kto z nas nie pamięta takiej kanapki? Wszystkich wyrobów można na miejscu spróbować przed zakupem, wszelkie wątpliwości rozwieją też przesympatyczne ekspedientki, które na pamięć znają wszystkie receptury. – Tak dobraliśmy załogę, żeby byli
to ludzie z pasją, i by praca sprawiała im autentyczną przyjemność
– zaznacza Krzysztof Redełkiewicz – Zatem panie za ladą to nie „skle-
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powe”, ale bardziej doradczynie. Klienci są świetnymi obserwatorami, wyczulonymi na detale, więc liczy się wszystko i myślę, że miła
atmosfera, uśmiechnięta obsługa to, że poświęcamy gościom dużo
czasu i uwagi podczas zakupów jest dla nich bardzo istotna. Nasi
klienci mają się u nas czuć dobrze. Wielu z nich to znawcy kuchni,
cieszymy się, że kupują u nas regularnie, bo to potwierdza sens naszych starań.
Produkty zawijane są w papier i wkładane do pojemnych papierowych toreb. – Nie chodzi jedynie o estetykę. Wędliny w takich
torbach nie zaparzają się jak w foliowych woreczkach i długo utrzymują swój zapach – mówi Krzysztof Redełkiewicz. – Na życzenie
klientów pakujemy zakupy próżniowo, co pozwala na dłuższy czas
ich przechowywania, nawet do dwóch tygodni. Oczywiście należy
je trzymać – jak pozostałe – w lodówce.
Oprócz doskonałych smaków, wyróżnikiem Manufaktorii z pewnością jest transparentność oraz konsekwencja w zachowaniu
standardów sprawiające, że Manufaktoria doczekała się sporego
grona stałych klientów. I choć słowem narzucającym się przy opisie
jej działalności jest „ekskluzywny”, nie jest to miejsce wyłącznie dla
osób zamożnych.

– Wśród naszych klientów są osoby przede wszystkim ceniące tradycyjny, dobry smak, także starsze, które przyznają, że
smak naszych wyrobów jest domowy, znany im z dawnych czasów – zauważa Krzysztof Redełkiewicz i dodaje: – Ceny naszych

Wędliny Manufaktorii to kompozycje nawiązujące
do wyrobów, jakimi niegdyś szczycili się
najlepsi rzemieślnicy wędliniarscy
wyrobów są relatywnie porównywalne z cenami występującymi
na rynku. Niejednokrotnie produkty dostępne gdzie indziej,
plasterkowane, ładnie zapakowane w niewielkich ilościach są
wyższe niż te oferowane przez nas. Warto zasmakować zdrowych, smacznych i w pełni wartościowych produktów od Manufaktorii.

Manufaktoria, ul. Piłsudskiego 1, Koszalin, Godziny otwarcia, Pn - Pt: od 8:00 do 18:00, Soboty: od 8:00 do 17:00
www.manufaktoria.pl, www.facebook.com/manufaktoria
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Prosta i szybka pascha

Składniki na 1 niedużą paschę:
1/2 kg dobrze odciśniętego półtłustego lub tłustego
twarogu kupowanego na wagę
4 żółtka
10 dag masła prawdziwego w temperaturze pokojowej
1/2 szklanka śmietany kremówki 36-proc.
100 g cukru pudru
ziarenka 1 laski wanilii
3/4 szklanki bakalii (rodzynki, żurawina, pokrojone daktyle itp.)
10 posiekanych migdałów bez skórki
Potrzebna będzie jałowa gaza i plastikowe sitko lub okrągła
forma z dziurkami na spodzie
Wykonanie:
Punkt 1. W dzieży miksera utrzeć żółtka z cukrem na puszystą,
prawie białą masę. Następnie, nadal ucierając, dodawać śmietanę
kremówkę i ziarenka z laski wanilii. Powstałą masę podgrzewać
w kąpieli wodnej, cały czas mieszając. Ważne, aby nie doprowadzić
do wrzenia. Masa powinna się zredukować i zgęstnieć.
Punkt 2. Do czystej dzieży przełożyć mielony twaróg, dodać masło i zmiksować na gładką masę, następnie dodać masę przygotowaną w punkcie 1 i powtórnie zmiksować. Po uzyskaniu gładkiej
masy dodać bakalie oraz posiekane migdały i wymieszać szpatułką.
Punkt 3. Plastikowe sitko (formę) wyłożyć gazą i umieścić w innym naczyniu, tak aby serwatka mogła swobodnie spływać. Do tak
przygotowanego sita przełożyć masę (punkt 2) nakryć gazą i obciążyć np. słoikiem napełnionym wodą.
Punkt 4. Odstawić do lodówki na całą noc. Następnego dnia
ostrożnie wyjąć z formy i udekorować według uznania.

Realizujemy zamówienia
świąteczne,weselne,
komunijne, indywidualne.

IL Buon Caffe ul. Domina 3/6 ( koszaliński pasaż Millenium)
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CITY BOX: NOWOCZESNOŚĆ
Z POLSKĄ DUSZĄ
Autor: Anna Makochonik

Menu Restauracji City Box jest krótkie i na temat. Obecnie jeszcze dość zimowe i bardzo
polskie: buraki, ziemniaki, kozi ser, żeberka i – co istotne a wcale nieoczywiste dla
koszalińskich restauracji – ryby bałtyckie. Kluczem jest sezonowość, dlatego karta
będzie się często zmieniać. Nie zmieni się tylko jedno: ma być lekko, nowocześnie,
świeżo - o czym przekonuje szef kuchni, Ryszard Pilecki.

r

ozmawiamy w nowoczesnym wnętrzu restauracji znajdującej się w centrum miasta.
Za oknem – ruch, tłum. Jaka była pana koncepcja kuchni, która pasowałaby do tego
miejsca?
- Dodajmy, że jest godzina 13, a więc
pora lunchu. I  to był mój punkt wyjścia –
dania w stylu domowym, z produktów sezonowych. Świeże, lekkie,
ładnie podane. W tym miejscu to się sprawdza. Proponuję kuchnię
opartą na tradycji, ale z użyciem nowoczesnych technik kulinarnych
i w takim wydaniu. Chociaż jestem też przywiązany do tradycyjnych
technik, jakie stosowały nasze babcie i one są dla mnie podstawą.
- Czyli kuchnia prosta w dobrym tego słowa znaczeniu?
- Przede wszystkim przyrządzana z prostych składników, ale najwyższej jakości. Kiedy mamy dobry produkt wyjściowy, zawsze wyjdzie nam coś dobrego.
- Skąd te dobre składniki?
- Zamawiamy je u lokalnych i regionalnych dostawców. Z gospodarstw ekologicznych bierzemy np. dobre sery do serników.
Nie trzeba szukać daleko, w okolicy jest mnóstwo niewielkich firm

z dobrej jakości warzywami, owocami, mięsem i rybami, których jest
w naszym menu sporo.
- Skoro jesteśmy przy rybach, jak pan sądzi – dlaczego w mieście
nadmorskim tak trudno zjeść dobrze przyrządzoną rybę? Albo
rybę w ogóle?
- Nie mam pojęcia (śmiech). My stawiamy na rybę przede wszystkim z myślą o turystach, którzy jadąc nad morze, właśnie te nasze
regionalne przysmaki chcą jeść. Mówiąc kolokwialnie „przyjeżdżają
na rybę”. Mamy dla nich dorsza, łososia. Już widać, że mając do wyboru rybę i mięso, klienci najczęściej decydują się właśnie na nią.
- Mówimy o rybie bez panierki, naszej specjalności lokalnej...
- Osobiście lubię dobrą, chrupiącą panierkę, ale rzeczywiście,
ryby raczej duszę, smażę na maśle, np. palonym, by uzyskać orzechowy posmak. Albo podaję z sosem sojowym, który wydobywa
z potrawy magiczny smak umami (tzw. piąty smak występujący m.in.
w mięsie, parmezanie, orzechach, grzybach; odzwierciedla go glutaminian sodu – dop. red.).
- Karta jest krótka, co wskazuje, że często będzie się zmieniać.
- W zasadzie codziennie się zmienia, bo każdego dnia mamy
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Pęczotto CITY z kaczym udkiem

Gyutataki Carpaccio

Sernik

Żeberka wieprzowe w sosie BBQ

inny lunch, zupę dnia, w niedzielę obiad. Zmiany będą następować
w rytmie sezonowym. Mamy końcówkę zimy, więc teraz w menu
jest sporo warzyw korzeniowych: buraków, ziemniaków. Są łatwo
dostępne, zdrowe i smaczne. Za chwilę pojawią się w nim nowalijki, potem chłodniki. Karta jest krótka, bo chcemy utrzymywać cały
czas wysoki poziom kuchni, a przy długiej karcie nie jest to możliwe.
Przyzwyczajamy klientów, że u nas zawsze zjedzą coś sezonowego
i świeżego, a nie sałatkę z pomidora w styczniu.

pież Franciszek jest człowiekiem ciepłym, radosnym, ma świetny
kontakt z ludźmi.

- Czy taka kuchnia zawsze była panu bliska?
- Mam około 20 lat doświadczenia, pracowałem w Polsce i za granicą. Moja kuchnia to wypadkowa tych doświadczeń. Zależy mi, by
zespół, z którym pracuję, szkolił się i nabywał nowe umiejętności. To
czwórka ludzi z doświadczeniem, ale wciąż chcących się uczyć, ambitnych, otwartych. Powoli wyrabiamy własny rytm, docieramy się.

- Ale to, że lubi pan wyjść do klientów, porozmawiać z nimi o daniach i przyjąć krytyczne uwagi nie jest zwyczajne.
- Może niezwyczajne, ale dla mnie przyjemne i pożyteczne. Lubię
słuchać wskazówek, co można ulepszyć, zmienić, poprawić. Najczęściej to niuanse, drobnostki, ale wszelkie uwagi cenię. Jestem nastawiony na krytykę. To, że się umie coś przygotować, to nie wszystko. Gotuję dla ludzi, więc słucham ich opinii. Może mi się wydawać,
że jakieś dania są świetne, ale klienci to weryfikują. Bez sensu jest
działać po omacku, wolę wiedzieć, czego ludzie oczekują. Niektórzy dzielą się ze mną ciekawymi przepisami, które wdrażam, oczywiście w swojej interpretacji. Ostatnio np. zaczęliśmy przygotowywać
własne praliny. Rzecz trudna, pracochłonna i dość kosztowna. Więc
podpytuję, czy są smaczne, by nie marnować czasu. Na razie smakują bardzo.

- Czy przy tworzeniu koncepcji menu brał pan uwagę mapę kulinarną Koszalina? Mocno z nią kontrastuje.
- Przede wszystkim jestem za tym, żeby w Koszalinie było jak najwięcej restauracji. Nie myśleliśmy, by zrobić coś innego, ale żeby
zrobić coś dobrego. Klienci to doceniają. To, że wszędzie głównie
można zjeść pizzę, kebab, makaron – to zjawisko powszechne, nie
tylko koszalińskie. Panuje moda na burgery, również w Koszalinie,
ale nie chcieliśmy tego powielać, lepiej stawiać na swoje wypróbowane przepisy. Dlatego zamiast burgerów zapraszamy np. na
porządne żeberka w sosie barbecue.

- Podobno pan jest nietypowym szefem kuchni, bo spokojnym.
To nieprawda (śmiech). Może nie rzucam talerzami, ale czasem
krzyczę, by przyspieszyć czy usprawnić pracę. Z drugiej strony, jeśli jesteśmy dobrze przygotowani do pracy rano, później idzie ona
bardzo sprawnie.

- Gotował pan dla papieży Franciszka i Benedykta. Co pan im
podał?
- Brałem udział w przedsięwzięciu kulinarnym, które polegało na
przygotowaniu wigilijnego spotkania dla ludzi Kościoła oraz lunchu
dla papieża Franciszka i Benedykta, w sumie na 200 osób. Przygotowywaliśmy ucztę rybną. Była m.in. zupa z polskich ryb w klimacie
azjatyckim, z mlekiem kokosowym, trawą cytrynową i kolendrą, śledzie z suszonymi pomidorami, karp w migdałach i małe przekąski
z troci bałtyckiej. Wyszło pysznie. Atmosfera była wspaniała, a paKoszalin ul. Rynek Staromiejski 14, czynne Pn-Czw i Nd 10-22 Pt-Sob. 10-24, facebook.com/cityboxkoszalin
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Popularne smaki
Koszalina
Autor: Anna Zawiślak / foto: Alla Pozmogowa

Sypnęło ostatnio w mieście nowymi lokalami gastronomicznymi. O niektórych już wspomnieliśmy w „Prestiżu”, kolejne pokażemy wkrótce. Dzisiaj jednak pójdziemy ścieżką
sentymentu. Zajrzymy do miejsc, które powstały w czasach peerelowskiej biedy, przetrwały przełom ustrojowy i mają się znakomicie. Nie są może najszykowniejsze, ale przez
sprawdzone smaki przyciągają każdego dnia liczne rzesze wiernych klientów, których
młoda konkurencja może im pozazdrościć.

n

owe lokale kuszą oryginalną ofertą, dbają
o detale wystroju i muzykę w tle. Budzą
ciekawość i dyskusje. Są jednak miejsca,
które zmieniły się przez lata niewiele,
a wciąż wywołują ciepłe reakcje. Można
o nich powiedzieć, że – nawet jeśli ich
właściciele nie mieli takiej ambicji - stały
się one na trwałe częścią miejskiej tradycji Koszalina.
Bar Familijny

Działa przy ul. Wańkowicza od czerwca 1983 r. Założony i nieprzerwanie prowadzony przez państwa Piotra i Annę Natkańskich.

Początkowo był tylko pizzerią. Dwa rodzaje pizzy - z warzywami
i pieczarkami – serwuje po dziś dzień w niezmienionej formie.
W piecu na raz wypieka się ich kilka i wszystkie „schodzą” od ręki.
Na początku lat 80. XX w., w czasach reglamentacji żywności i skąpych kartkowych przydziałów mięsa, klienci pokochali pizzę państwa Natkańskich jako danie obiadowe lub ciepłą przekąskę.
Przez pierwszych parę lat Bar Familijny oferował tylko ją. Z czasem do menu dołączyły łazanki, pierogi, gołąbki, zupy. Dziś bar
oferuje pełen obiadowy wachlarz propozycji.
Mimo wielu zmian na rynku, Bar Familijny to ciągle ten sam smak.
Pan Piotr Natkański, który w czasach świetności kultowej wówczas
Fregaty był szefem jej kuchni a później prowadził ciepło wspominaną dotąd Jubilatkę w Manowie, ma na to odpowiedź: sprawdzoną
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podstawą dawnej gastronomii były receptury. Przepisy nie tylko
komponujące potrawę pod względem smakowym, lecz także pod
względem gramatury, ilości i jakości składników (np. z której części
schabu ma być mięso na kotlet schabowy), wagi (co do grama) panierki, czasu smażenia. Tu nie ma miejsca na fantazję, eksperymenty.
Kucharki, mimo ogromnego doświadczenia i niemal automatyzmu
w pracy, trzymają się stale receptur! Wszystko to sprawia, iż mimo
upływu czasu a czasem nawet zmian personalnych w kuchni, dania
są ciągle takie same. Klienci, którzy zaglądają do Familijnego po kilkuletniej przerwie, bez problemu rozpoznają dawne smaki potraw!
Za tym stoją ludzie
Obecnie marka Bar Familijny to dwa punkty (Wańkowicza i Śniadeckich). Oba w otoczeniu blokowisk. W obu prawie zawsze spotkać
można zakręconą w ogonek kolejkę klientów. Państwo Natkańscy
podkreślają, że prawdziwym filarem firmy jest jej 30 pracowników.
Pierwsza zmiana zaczyna już o szóstej rano i głównie zajmuje się
bieżącą produkcją (średnio dziennie w Barze sprzedaje się np. 700800 pierogów, które zawczasu trzeba przygotować). Druga zmiana, która przychodzi na dziesiątą, zajmuje się głównie wydawaniem
potraw. Za każdym razem w kuchni jest siedem osób, które uwijają
się jak w młynie.
Na pewno każdy kto choć raz odwiedził to miejsce, zauważył fenomenalną szybkość obsługi przy bufecie. To jeden z wyróżników
Familijnego. Panie z bufetu i panie z kuchni są niezwykle sprawne.
Głównie w poszanowaniu dla nich Bar jest zamknięty w weekendy.
Właściciele podkreślają, że każdy potrzebuje odpoczynku, szczególnie ci, którzy z takim poświęceniem pracują na co dzień.
Bar przy ulicy Wańkowicza, w którym się spotykamy, był już czterokrotnie rozbudowywany, mimo to menu jest niezmienne od lat.
Pan Piotr z uśmiechem wspomina, jak córka chciała namówić go
na zmiany lub nowe potrawy. Niektóre jej rad wykorzystał, bo spojrzenie młodym okiem bywa cenne. Ale stwierdza szczerze: po tylu
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latach na rynku, znając klientów, oferuje takie potrawy, które są najbardziej lubiane i najchętniej zamawiane.
Tosty z tunelu
Ciągle niezwykle popularnym miejscem jest smażalnia tostów
w przejściu podziemnym przy dworcu PKP. Założył ją w latach 70.
XX w. pan Ryszard Śmieszek. Robił tosty według prostej receptury: gruba pajda chleba, pieczarki i rozpływający się ser. Dla wielu
osób czekających na pociąg czy autobus zwinięta w papierek spora
kromka chleba była nierzadko ostatnim ciepłym posiłkiem przed
podróżą. Potrawa szybka, trochę kryzysowa - prekursor obecnych
fastfoodów. Dla pana Ryszarda tosty i ten jego niewielki zakład to
było całe życie. Zawsze „na posterunku”, obdarzał klientów ciekawymi historiami i anegdotkami.
Po śmierci pana Ryszarda w 2012 roku smażalnią zajął się jego
syn, Mariusz, który wcześniej nie pracował z ojcem. Pan Mariusz postanowił zmodernizować lokal. Jednak receptury tostów nie zmienił.
Miał sporo obaw: czy na pewno sobie poradzi i czy sympatia klientów się nie odwróci. Cieszą go miłe słowa klientów i wspomnienia
o ojcu. Zresztą portret Seniora dumnie wisi na ścianie w smażalni.
Tosty pieką się na okrągło. Klientów nie brakuje.
Nowinka na dożynki
Ciekawą podróż w czasie przeżyliśmy w Pizzerii przy Ratuszu, spotykając się tam z obecną właścicielką panią Jolantą Szoką oraz jej
mamą, panią Anną Klucz, która prowadziła lokal wcześniej. Pizzeria
przy Ratuszu powstała w 1975 roku z okazji centralnych dożynek
w Koszalinie. Jej pomysłodawcą był ówczesny dyrektor PPS „Społem” Tadeusz Szołdra, który po służbowej podróży do Włoch postanowił poeksperymentować z szerzej nieznaną u nas wtedy potrawą.
Znakomicie prowadzony lokal z oryginalnym wystrojem cieszył
się ogromną popularnością. Dla małej, okrągłej pizzy ustawiały się
ogromne kolejki. Były dni, że sprzedawano jej po 2000 sztuk. Po
długich latach kierowania restauracją Balaton w hotelu Jałta (obecnie Gromada) i działem gastronomii w spółdzielni „Społem” pani
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Anna Klucz wraz ze wspólniczką objęły Pizzerię przy Ratuszu. Jak
wspomnieliśmy, pałeczkę po niej przejęła córka, Jolanta Szoka. Dla
obu pań pizzeria to kawał życia, wiele wspomnień.
Pizza sprzedawana w Pizzerii przy Ratuszu jest ciągle taka sama,
według pierwotnej receptury, stosowanej od 40 już lat. Panie naliczyły skromnie, że w ciągu tych lat Pizzeria mogła sprzedać ok. 4
mln sztuk drożdżowego krążka. W zeszłym roku pani Jolanta postanowiła odświeżyć nieco wystrój lokalu. Z ciemnego drewnianego
brązu przeszła na szaro-białe odcienie. Jest jaśniej, nieco inaczej,
ale układ stolików i bufetu ciągle ten sam.
Tu zawsze były lody
Na koniec wspomnimy o jeszcze jednym popularnym miejscu
w Koszalinie. Nie ma co prawda tak długiej historii jak omówione
wcześniej, ale śmiało można powiedzieć, że podbiło serca koszalinian. Mowa o Pracowni Lodów. Powstała ona z inicjatywy Elżbiety
Kani i Anny Smogór. Obie - poza lodami i przyjaźnią - łączy pasja
ekologicznego życia. Wokół ekologii, naturalnych produktów, tradycyjnych receptur wiruje także ich „pozalodowe” życie.
Dlatego Pracownia Lodów nie mogła być inna. Lody powstają
wyłącznie z naturalnych składników. Tu spotkać można naprawdę
polskie smaki: lody rabarbarowe, z czarnej porzeczki, agrestowe,
malinowe, truskawkowe. Owoce używane do ich produkcji pochodzą od lokalnych ogrodników. Przez cały sezon można było poznać
wiele lodowych obliczy: od najpopularniejszych śmietankowych,
czekoladowych po daktylowo-bezowe, ze słonym karmelem czy
nawet pomidorowe.
Pomysły na lody podsuwa życie - jednogłośnie stwierdzają panie,
jednak recepturę przygotowuje dla nich technolog żywności. To nie
są lody z proszku, z barwnikami, tu liczy się każdy niuans i dokładny
bilans gramów. Lody nie są zamrażane, jedynie chłodzone, a wszystkie użyte owce muszą zostać poddane obróbce termicznej.
Wiele lat temu, w tym samym miejscu też była lodziarnia. Sprzedawano tam, z okienka, popularne w tamtym okresie lody z maszyny, więc ten niewielki skwerek na roku Matejki i Zwycięstwa jest po
prostu skazany na lody.
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ZIELONE ŚWIĘTA,
CZYLI WIELKANOC
W STYLU WEGE
Autor: Anna Makochonik / Foto: Marcin Torbiński

Ciężkie i tłuste menu świąt wielkanocnych dla osób na diecie jest koszmarem,
dla wegetarian – wyzwaniem, a dla wegan – akrobacją. O ile pragną wpisać się
w świąteczną tradycję kulinarną. Wegetarianie mają łatwiej. Mogą zajadać się
królującymi w Wielkanoc jajkami, zupami, serami, sałatkami z majonezem, mazurkami,
sernikami, babami i paschą. Weganom będzie trudniej, bo większość tradycyjnych
jarskich potraw wielkanocnych to mleczno-jajeczny festiwal. Ratunek:
kreatywność - składnik, który w wege kuchni zawsze jest pod ręką.

z

aprawieni w bojach weganie i wegetarianie w swoich kuchennych notesach mają
rozliczne bezmięsne przepisy, które mogą
godnie zastąpić kiełbasy, pieczone mięsa
i pasztety. W sukurs przychodzą coraz lepiej
zaopatrzone sklepy ze zdrową żywnością,
dziś pełne produktów naśladujących mięso, wędliny czy nabiał. Choćby soja ma dziś reprezentację nie tylko
w postaci kotletów, kostki gulaszowej czy mieszanek do sporządzenia pulpetów, ale też postać parówek, kiełbasek i wędlin. Wystarczy
więc ugotować żurek na zakwasie, wrzucić do wywaru sojową a’la
białą i wielkanocny must have gotowy. Kawałki kotletów soi można
przyrządzić w roli ryby, np. po grecku, a nawet pokusić się o włożenie jej do wybranego sosu na bazie oleju zazwyczaj towarzyszącemu śledziowi lub do sałatki „śledziowej” z burakiem, ziemniakiem,

ogórkiem kiszonym i cebulą. Weganie ze sklepowych półek – stacjonarnych lub internetowych, które mają zazwyczaj większy wybór
jedzenia do zadań specjalnych – powinni do koszyka wrzucić tofu,
mleka roślinne i płatki drożdżowe. Uzbrojeni w te produkty sporządzą pyszne dania wielkanocne.
Pełniący obowiązki
Tofu, czyli twaróg pozyskiwany z mleka sojowego. Alternatywa
dla jajek, mięsa, sera, o niezliczonej ilości zastosowań. Zastępca
jajka lub sera w sałatkach. Na bazie zmielonego tofu powstanie sernik albo masa do wytrawnej tarty. W wersji wędzonej sprawdzi się
jako niby ryba, np. do zrobienia pasty czy sałatki (wystarczy zastąpić
paskami tofu makrelę czy śledzia). Do smaku – cóż, można się przyzwyczaić. Mdławe z natury tofu ożyje smakiem, który mu nadamy,
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np. marynatą albo przyprawami. Ma mnóstwo zalet, w tym wysoką
zawartość białka. Jest niskokaloryczny, ma mało cholesterolu, więc
cenny dla dbających o linię.
Mleka roślinne – sojowe, migdałowe, ryżowe plus mleczko kokosowe, czyli wegańskie warianty mleka, śmietany i jogurtu. Podstawa
kuchni wegańskiej, w której chcemy pozostawić takie dania jak naleśniki, ciasta, koktajle itp. Dzięki nim przyrządzimy np. wielkanocne
ciasta, zupy i sosy. Roślinne mleko można zrobić samemu: z namoczonych w zimnej wodzie migdałów, zmiksowanych w blenderze
i odciśniętych przez gazę, albo dostępne w sklepach internetowych
specjalne torebki. Z migdałów tym razem zblendowanych na tłustą
masę powstanie też pyszne masło z dodatkiem soli, czosnku, ziół.
Z mleka sojowego o gęstej konsystencji można przyrządzić majonez, drugiego po jajkach władcę wielkanocnego stołu. 200 ml mleka sojowego powoli miksujemy z 100 ml oleju dobrej jakości (może
być więcej, ale będzie wtedy tłuściej), dodając trochę musztardy,
soku z cytryny lub octu jabłkowego, soli i pieprzu. Proces trwa kilka minut i dostarcza porządny słoik gęstego majonezu. Zamknięty
szczelnie przechowujemy w lodówce.

Przepis na biały niebarszcz
2 duże pietruszki
2 duże ziemniaki
2 pory (biała część)
mały kalafior
mała śmietana 12 proc.
2 ząbki czosnku
sól, biały pieprz, majeranek, ziele angielskie, liść laurowy
Pietruszkę i ziemniaki pokroić w grubą kostkę. Kalafior podzielić
na różyczki. Ugotować w 1 litrze wody z pieprzem, zielem i liściem
laurowym. Gdy warzywa będą miękkie, połowę wyłowić z zupy.
Resztę zmiksować. Dodać śmietanę, pozostałe warzywa oraz pokrojonego w cienkie krążki pora. Przyprawić białym pieprzem, przeciśniętym przez praskę czosnkiem i majerankiem. Zagotować przez
ok. 10 minut.

Przepis na pasztet wegański
3/4 dobrego razowego chleba (może być z ziarnami)
250 g pieczarek
2 czerwone cebule
2 łyżki słonecznika
2 łyżki pestek dyni
10 dag żurawiny
2 ząbki czosnku
3 łyżki mąki kukurydzianej lub zwykłej
oliwa, sól, pieprz, po łyżce tymianku, bazylii, oregano

Płatki drożdżowe wytworzone z nieaktywnych drożdży (aktywnych pod żadnym pozorem nie jemy!) mogą udawać smak jajka
i sera. Zasłynęły jako składnik wegańskiego parmezanu. Posłużą
jako składnik farszy, past, sosów, posypka na dania z makaronu
i panierka do kotletów. Uniwersalne, o smaku umami podobnie jak
sos sojowy. Mało dostępne, najczęściej znów – w Internecie. Drogie,
ale wydajne.
Na kłopoty – strączki
Bez nich świat wegetarian i wegan byłby nie dość, że ubogi
to jeszcze wątpliwy zdrowotnie. U pierwszych uzupełnia białko,
u drugich jest jego głównym dostarczycielem. Strączki – fasola,
groch, bób, ciecierzyca, soczewica – to fundament sztandarowego dania wielkanocnego, czyli pasztetu. Wegańskiego, bo nie
wymaga użycia jajek. Zasada jest ta sama – wybranego przedstawiciela strączków trzeba ugotować adekwatnie do rodzaju oraz
zmiksować. Niekoniecznie na bardzo gładko, warto zachować nieco grudkowatą strukturę. Zagęści go mąka kukurydziana, gryczana lub zwykła, ewentualnie kasza, np. jaglana, a nawilży dodatek
oliwy. Reszta to kwestia wyobraźni i smakowych pragnień. Cebula, pieczarki, grzyby suszone, pestki, suszone owoce, przyprawy
– w dowolnych proporcjach. Pieczemy w natłuszczonych blachach keksowych około 45 minut, z termoobiegiem dla chrupkiej
skórki. Pasztety smakują najlepiej po schłodzeniu, kiedy da się je
kroić w piękne plastry. Pyszne na pajdzie chleba albo jako suwerenne danie w towarzystwie ostrzejszego sosu, np. chrzanowego.
Smacznego niejajka!

Chleb podzielić na kawałki i namoczyć w letniej wodzie. Pieczarki
pokroić i podsmażyć na oliwie. Cebulę drobno posiekać i podsmażyć. Słonecznik uprażyć na suchej patelni. Chleb dobrze odsączyć
z wody na sicie. Dodać pieczarki i cebulę. Zmiksować. Dodać słonecznik, żurawinę (pozostawić trochę do dekoracji), czosnek przeciśnięty przez praskę i wszystkie przyprawy. Dodać mąkę i dokładnie
wymieszać. Jeśli masa jest sucha, dolać łyżkę oliwy. Spróbować, czy
masa jest dobrze przyprawiona, wyłożyć do posmarowanej oliwą
formy keksowej, wygładzić. Wierzch posypać słonecznikiem, żurawiną i pestkami dyni. Piec 50 minut w 200 st. C z termoobiegiem.
Ostatnie 10 minut bez, by nie spalić dekoracji. Podawać na zimno
np. z sosem chrzanowym.

Przepis na sernik brokułowy
Ciasto: 600 g mąki, 12 łyżek oliwy, sól, pieprz, woda
Masa: 2 duże brokuły lub dwa opakowania mrożonego; kostka
twarogu śmietankowego lub 250 g ricotty; 8 jajek; 200 g sera
żółtego; sól, pieprz, gałka muszkatołowa
Do mąki dolać oliwę i lekko zagnieść. Posolić, zagniatać dodając
letnią wodę (około szklanki), aż ciasto będzie sprężyste i błyszczące.
Odłożyć. Brokuły ugotować al dente, mocno odsączyć, zmiksować.
Dodać 4 żółtka (białka zostawić) i twaróg. Dokładnie wymieszać.
Dodać starty na grubych oczkach ser. Wymieszać. Ubić na sztywno pianę z białek. Bardzo delikatnie wmieszać w masę. Dodać sól,
pieprz i łyżeczkę gałki muszkatołowej. Wysoką blachę wysmarować
oliwą. Ciasto podzielić na większą i mniejszą część. Większą rozwałkować i wypełnić nią blachę tak, by krawędzie wystawały nieco
poza nią. W masie zrobić zagłębienia i wlać do nich jajka. Przykryć
pozostałą, rozwałkowaną, częścią ciasta. Zlepić i zwinąć krawędzie
obu części ciasta. Posmarować wodą, mlekiem lub rozbełtanym
jajkiem, by w pieczeniu ciasto nabrało ładnego koloru. Piec 45-50
minut w 180 st. C, aż ciasto będzie chrupkie i rumiane. Przed podaniem porządnie schłodzić, najlepiej całą noc (ok. 12 godzin).
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Witajcie w piekle
Autor: Anna Makochonik / Foto: Izabela Rogowska

Uczuciem towarzyszącym oglądaniu „Rozpusty” w reżyserii Zdzisława Derebeckiego jest
dojmujące zadziwienie trwające od pierwszej minuty spektaklu i narastające aż do
finału, będącego spektakularną eksplozją absurdu i apogeum myśli twórczej, którą
trudno pojąć. Zrodziła ona istny sen wariata, złożony ze scen niescalonych ze sobą
żadną wspólnotą stylistyczną, estetyczną czy też fabularną, za to pełen paradoksów
i zaprzeczeń. Mamy więc do czynienia z nieśmieszną satyrą, niepikantną erotyką,
niepouczającym moralitetem i dobrze zagraną sceniczną klęską.

w

największym skrócie na deskach
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego oglądamy przypowieść o ludzkim łez padole napędzanym żywiołem żądz. To z jednej strony
nasyca życie energią, ale niechybnie prowadzi do upadku, czyli piekła, w którym nota bene my, widzowie, utkniemy na 70 minut.
Kurtyzany (Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska i Małgorzata Wiercioch) snują tę przypowieść słowami – przyznać trzeba efektownymi
– Pietro Aretina, wspominając dawne czasy, swoje rozliczne perypetie a to dotyczące defloracji, a to zagubionego kluczyka do szkatułki, a to kochanków starych i młodych.
Aretino, renesansowy intelektualista, bywalec papieskich i królewskich salonów, a jednocześnie ich ostry krytyk pod językiem
satyry ukrył inteligentny komentarz do współczesnego mu zdziczenia obyczajów, co niezapoznanym z jego spuścizną widzom trudno
dostrzec w wygłupach aktorów, którzy dwoją się i troją, by skoro już
nie ma być mądrze, to niech chociaż będzie zabawnie. Udaje im się
całkiem sprawnie ogrywać kolejne scenki rodzajowe, świetne epizody grają Leszek Czerwiński (gościnnie), Artur Paczesny, Katarzyna
Lenarcik-Stenzel i Ewelina Gnysińska (obie gościnnie), a na oklaski
właściwie zasługują wszyscy aktorzy – za zapał, wysiłek i zespołową
solidarność. I tak trudno nie mieć wrażenia, iż zejście ze sceny sprawia im zwyczajnie ulgę.
Wśród rozlicznych grzechów realizacyjnych – bo innych wbrew
pozorom nie uświadczymy, czego można by się spodziewać w opo-

wieści o renesansowych prostytutkach – naczelnym jest brak wyraźnego pomysłu inscenizacyjnego, skutkującego kompulsywnym
połączeniem elementów z różnych szuflad teatru i estrady. Mamy
zatem coś w rodzaju skeczy, po których następują tragiczne próby
tańca synchronicznego rodem z Bollywood. Gacie i falbany w retrospekcjach i zastanawiająco współczesne stroje przywołujących je
kurtyzan. Drewnianą scenografię, obrotowe łóżko z baldachimem
oraz styropianowego konia w szczycie uniesienia, trawestującego
słynny „Szał”, który znienacka i triumfalnie wjeżdża na scenę i przed
oczy zaskoczonych widzów, którzy nie wiedzą, że najgorsze wciąż
jeszcze przed nimi. Przaśną rozrywkę plus video art dla widzów
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o mocnych nerwach i niewrażliwych żołądkach spuentowany wesołą piosenką Wawrzyńca Medyceusza. „Żyjmy, żyjmy, żyjmy” - śpiewają aktorzy proste przesłanie, tymczasem ja, widz, nie wiem, co ze
sobą zrobić. Wszystko oddzielone tu jest grubą kreską, nie realizując żadnego ciągu przyczynowo-skutkowego. „Rozpusta” to system
naczyń niepołączonych. Nic się tu kupy nie trzyma, chociaż...
Pomysł zestawienia pieprznych, frywolnych „Żywotów kurtyzan”
Aretino z moralizatorskim, poetyckim „Piekłem” Dantego brzmi
wyzywająco, niemal jak przepis na rasowy współczesny eksperyment, jakiś sceniczny armagedon, który rozsadzi salę teatralną;
zwiastowanie skandalu. Nic z tych rzeczy. Awangardę reprezentować będzie odzież kurtyzan, a współczesność – a jakże – ekran,
który najpierw wyświetli obfity pouczający prolog-przestrogę
i wskazanie, iż cała opowieść ma głębsze dno, a potem koszmarny
epilog, w którym aktorzy zobrazują, gdzie lądują miłośnicy cielesnych uciech i jak gówniany – dosłownie ! – czeka ich los. Na pikanterię ani rumieniec wstydu z prawdziwego zdarzenia nie ma

co liczyć, nie spowodują go wybrane przez reżysera fragmenty
tekstu. Zażenowanie budzi natomiast ich interpretacja: dosłowna,
archaiczna, pretensjonalna, upstrzona elementami poezji i muzyki
wplecionymi w akcję bez uzasadnienia, jakby miały jedynie wypełniać puste inscenizacyjnie miejsca. W zapowiedziach żartobliwa,
pikantna, liryczna i muzyczna „Rozpusta” to kompletny chaos pomysłów i zamierzeń. Wszystkie upakowane w jedno przedstawienie utykają gdzieś w połowie. Ni to klasyka, ni to współczesność,
ni to komedia, ni to dramat. Może lepiej byłoby pójść w jednym
kierunku, zamiast zapuszczać się w kolejne uliczki i w efekcie nie
dojść nigdzie?
„Rozpusta” w reżyserii Zdzisława Derebeckiego potwierdza tezę,
że nie można być trochę w ciąży. Być może autor chciał stworzyć
rzecz kontrowersyjną, ale zabrakło mu na to odwagi. Może miało
być „śmieszno i straszno”, ale wyszło strasznie. Jest ogromna różnica między sprośnością a złym smakiem, śmiechem a rechotem,
rozrywką a hucpą. Widzowie nie są idiotami.
REKLAMA
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Kondratowicz
pan od przebojów
Autor: Aneta Dolega

Janusz Kondratowicz to jeden z najlepszych polskich tekściarzy, autor kilkuset
przebojów. Nie tak medialny jak Wojciech Młynarski czy Agnieszka Osiecka,
ale równie utalentowany i fascynujący. Autor piosenek dla Anny Jantar, Urszuli
Sipińskiej czy Krzysztofa Krawczyka, autor, który lubił stać w cieniu będąc
jednocześnie bardzo wpływową osobą w polskim show-biznesie.

k

siążka „Wieczór nad rzeką zdarzeń” współpracującego z Prestiżem Rafała Podrazy
napisana jest w formie wywiadu-rzeki
i stanowi wciągający dokument, w którym
można znaleźć i sensacje z życia gwiazd,
ale i liczne zdjęcia, rękopisy tekstów piosenek bohatera książki.- Janusza Kondratowicza poznałem w 1997 roku. Przyjechał do Legnicy na Festiwal im.
Anny Jantar, który organizowałem. Przywiózł mi, jeśli mogę tak powiedzieć, w formie „prezentu” Halinę Frąckowiak, która była gwiazdą wieczoru, a na której honorarium nie było mnie wówczas stać
- opowiada Rafał Podraza. - Darzyłem go ogromnym szacunkiem,
chciałem, żeby nauczył mnie pisać teksty piosenek. Tak zaczęła się
nasza znajomość, której efektem jest książka, szczera do bólu.
Autor „Tyle słońca w całym mieście” „Powrócisz tu”, czy „Zaopiekuj
się mną” opowiada w niej o piosenkach, ale także przedstawia fakty z życia gwiazd, z którymi się przyjaźnił i pracował, fakty niekiedy
zaskakujące... - Na samym początku ustaliliśmy, że książka ma być
szczera i prawdziwa – wyjaśnia autor. – I tak wielu rzeczy w niej nie
opublikowałem, gdyż uznałem, że byłyby zbyt ostre. Postanowiliśmy
obalić mity, które narosły wokół niektórych osób i sytuacji. Czytelnicy
dowiedzą się więc jak naprawdę wyglądały, dalekie od ideału, relacje Anny Jantar z jej mężem Jarosławem Kukulskim, albo, dlaczego
Krzysztof Klenczon został wyrzucony z Czerwonych Gitar.
„Wieczór nad rzeką zdarzeń” wyjaśnia również genezę powstania
wielu znanych piosenek. Kondratowicz pisząc teksty bardzo często
przemycał do nich fragmenty swojego życia. - Pamiętam, że byłem
zszokowany, kiedy wyjaśnił mi genezę tekstu do piosenki „Powrócisz
tu”. Pisał ten tekst mając w pamięci, to co widział podczas Powstania
Warszawskiego, to co widział jako czteroletni chłopiec z okna swego
domu. Natomiast „Zielone wzgórza nad Soliną” to nic innego jak jego
reminiscencje z Bieszczad, w których bardzo lubił odpoczywać.
Był perfekcjonistą. Zanim oddał tekst kompozytorowi, musiał być
on dopieszczony w każdym calu. Nie lubił gdy wykonawca inge-

Janusz Kondratowicz, Krzysztof Klenczon i przyjaciele, Chicago 1979
rował w treść piosenki, każda zmiana musiała być uzasadniona. Wyjątek stanowiła Anna Jantar, którą bardzo lubił - dodaje Podraza
- Jantar czuła poezję, co jest rzadkością wśród wykonawców, którzy
najczęściej tylko odśpiewują tekst, nie zagłębiają się w niego.
Janusz Kondratowicz był z pewnością szarą eminencją polskiej
piosenki. - Jego jeden telefon załatwiał nagranie płyty, występ w telewizji czy w radiu. W latach 80. kreował gwiazdy, rządził opolskim
festiwalem - tłumaczy autor książki. - Z drugiej strony nie pchał się
przed flesze, ani nie przepadał za wywiadami.Miał w sobie bardzo
dużo pokory.
Trudno współcześnie znaleźć takich autorów jak On. Dzisiaj nie
zwraca się na metaforykę czy poetyckość tekstów. - Autorzy: Osiecka, Kofta, Młynarski, Kondratowicz to już niestety historia. I to jest
smutne, nie ma - póki, co - następców - stwierdza Rafał Podraza. Ludzie już nie zwracają uwagi na tekst. Jak to niedawno powiedziała „wybitna” polska piosenkarka, której już na szczęście nie ma na
rynku: „Napisanie tekstu piosenki to jest pikuś”. Efekt: teksty są bez
tekstu, muzyka bez muzyki, a wykonawcy bez osobowości i głosu.
Niestety, książka nie została ukończona. Kondratowicz zmarł niespodziewanie. - Nasze spotkania trwały przez cały luty 2014 roku.
Wpadałem do niego codziennie - wspomina autor. – Wielu wątków
nie przegadaliśmy.
Książka o Kondratowiczu odczytywana może być różnie. - Jeśli
ktoś szuka ploteczek i sensacji to je znajdzie, jeśli ktoś szuka opowieści o polskiej piosence i o tym jak wyglądało życie poza estradą
to też to znajdzie. Dla wielu czytelników to odkrycie człowieka, którego nie znali, a który stał za tymi wszystkimi piosenkami, które nucą
kolejne pokolenia Polaków.
Koszalińska Biblioteka Publiczna i Firma Wydawnicza KryWaj zapraszają na spotkanie autorskie z Rafałem Podrazą i promocję jego najnowszej książki „Wieczór nad rzeką zdarzeń”
16.04.2015, g. 17.00

JanuszKondratowicz z babcią, bratem i rodzicami, 1942

Sala Kinowa Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, Plac Polonii 1
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Dedykacje
nowego typu

p

roducenci i sprzedawcy – w związku z nadejściem cieplejszych pór roku – wznawiają reklamowanie urządzeń przynoszących
ulgę w upalne dni. Spotkać można np. takie
ogłoszenie: „Klimatyzator naścienny typu
mono, moc chłodnicza 2493 W (dedykowany do pomieszczenia ok. 25 m2)...”. Mamy tu
świetny przykład na nieznośną modę językową, modę na zastępowanie takich wyrazów jak „zalecany”, „przeznaczony” czy „dostosowany” wszędobylskim słówkiem „dedykowany”.
Słowniki wciąż upierają się, że jest to słowo z zupełnie innej sfery,
że dedykacja to tekst napisany przez ofiarodawcę (np. na egzemplarzu książki lub fotografii) informujący o podarowaniu komuś
tego, na czym ten tekst umieszczono; albo wypowiedź (zwykle na
początku książki lub utworu), w której autor informuje o poświęceniu komuś swojego dzieła.
Ja się np. szczycę tym, że mam dedykację Czesława Miłosza
w jednej jego książce. Niedawno oglądałem film dedykowany bohaterskim żołnierzom wyklętym, wszyscy też pamiętamy, że wiersze
Baczyńskiego były dedykowane jego ukochanej Basi...
Ale w ostatnich kilku latach okazuje się, że tamte dedykacje nie mają
sensu, teraz dedykowane są np. klimatyzatory. Do pomieszczeń.

Rafał
Janus

Inwazja takich dedykacji nowego typu jest coraz mocniejsza. Oto
na tablicy przy wjeździe na jedno z koszalińskich osiedli jakaś firma
komputerowa oferuje oprogramowanie dedykowane (nawet nie
napisała, komu…). Okazuje się, że w branży informatycznej pojawiło się pojęcie komputer dedykowany (bo określenie „osobisty”
jest już dzisiaj niewystarczające) oraz serwer dedykowany (choć jest
to po prostu serwer wydzielony dla jakiegoś użytkownika). Pewna
firma handlowa oferuje pracę na stanowisku sprzedawcy dedykowanego (choć chodzi tylko o zatrudnienie w konkretnym dziale
sklepu RTV).
Wiele takich dedykacji pojawia się także w sferze bankowej. Są
już konta dedykowane, kredyty dedykowane, a w służbowym piśmie od obsługującego nas banku czytam informację, że „bank
wprowadza dodatkowe dedykowane wsparcie w obszarze obsługi
rachunku…”, a następnie jestem proszony o zapoznanie się z dokumentem, „który wskazuje dedykowane dodatkowe osoby do
wsparcia”…
Ręce opadają. Można powiedzieć ostro: głupota. Lub łagodnie:
nierozsądne uleganie złej modzie. Tak można powiedzieć, ale – nie
łudźmy się – dedykacji tego typu będzie coraz więcej. Czego – oczywiście – nie życzę ani Szanownym Czytelnikom, ani sobie, ani naszej
kochanej, biednej polszczyźnie…

Polonista, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie.
Autorytet w dziedzinie poprawności językowej. Prowadzi w Radiu Koszalin audycje
poświęcone współczesnej polszczyźnie. Wcześniej publikował na ten temat m.in. na
łamach „Głosu Pomorza”.
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Pomysł na biurko za 10 złotych
– Coworking Koszalin już otwarty
Coworking oznacza wspólną pracę i wspólne miejsce do pracy – głównie dla wolnych
zawodów, osób, które dzisiaj pracują w domach i szukają bardziej komfortowych, niż
domowe, warunków do pracy. Coworking Koszalin ma być takim miejscem – nie tylko
dla freelancerów, ale także dla firm, studentów, różnego rodzaju organizacji, które chcą
kilka dni w miesiącu, w określonych godzinach mieć dostępne pomieszczenia
i biurka do pracy, spotkań i warsztatów.

w

ynajem miejsc do pracy to tylko
fragment idei coworkingowej –
najważniejsze jest budowanie
społeczności, która tworzy atmosferę tego miejsca. Im bardziej kreatywnie i wspólnie, tym większa
szansa na ciekawe, nowe pomysły
– dla tych, którzy w coworkingową społeczność chcą się włączyć.
Pomysł, aby powstało takie miejsce w Koszalinie, pojawił się nagle i niespodziewanie. Kilku przedsiębiorców z Koszalina zostało
zaproszonych przez Roberta Bodendorfa (prezesa Północnej Izby
Gospodarczej w Koszalinie) do „kreatywnego działania”. Oczekiwania pan Robert wyjaśnił prosto: „Zróbcie coś ciekawego dla miasta
i regionu – przecież wasze firmy są kreatywne. A jak jesteście kreatywni, to na pewno wpadnie wam ciekawy pomysł do głowy”.
Wyzwanie zostało podjęte. Energii i chęci było pod dostatkiem
– brakowało pomysłu. Krzysztof – lider naszej Grupy – pojechał do
Berlina i …. miał spotkanie w Betahaus (www.betahaus.de). Wrócił
i zapalił nas do coworkingu: „Takie miejsce zrobimy w Koszalinie –
damy radę”.
Czy można uruchomić coworking mając tylko chęci i energię?
Przykład Koszalina pokazuje, że tak. Politechnika Koszalińska dostrzegła w tym pomyśle szansę na wsparcie rozwoju studentów
– udostępniła nam jeden z budynków (studenci PK mają wolny
Przy tym projekcie widoczne jest zaangażowanie i współpraca wielu instytucji, organizacji, firm i indywidualnych osób. Wszyscy robią
to w imię budowania społeczności Coworking Koszalin, a nie dla
zysku i to stanowi największą wartość tego przedsięwzięcia.
i nieograniczony dostęp do coworkingu). Urząd Miejski i Park
Technologiczny oddały biurka (brakuje nam jeszcze kilku krzeseł),
przedsiębiorcy z Koszalina i okolic wszystko inne (farby i materiały budowlane, transport, płyty) – czyli pomogli nam wystartować
(wszyscy nasi dobroczyńcy, a jest ich wielu, wymieni są na naszej
www oraz na FB). Kadra Instytutu Wzornictwa PK wraz ze studentami zaprojektowała meble – obecnie w trakcie wykonania – wkrótce
pojawią się w naszym coworkingu. Cyklicznie organizujemy dni gospodarcze – czyli malujemy, gładzimy, meblujemy – pracy jest dużo,
a miejsce nabiera „kolorów”.
Jesteśmy dopiero na początku drogi, mamy miejsce i grono
osób i firm, które nas wspierają, teraz czas na zbudowanie społeczności. Chcemy wspólnie tworzyć coworking – szukamy osób, które
będą w tym miejscu pracować, spotykać się, rozmawiać o swoich

pomysłach i szukać inspiracji. Także takich, które będą chciały podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem (wtorkowe szkolenia),
opowiedzieć o pomysłach (poniedziałkowe inspiracje) albo o ciekawych wyprawach (piątkowy free style). Nasz pomysł na ideaday
to spotkania grup kreatywnych – przedsiębiorcy, freelancerzy szukają osób do uczestnictwa w zespołach projektowych.
Ci, którym dziękujemy, wiedzą o tym. Ci, których będziemy jeszcze nie raz prosić o pomoc, mamy nadzieję, że nam nie odmówią!
Miejsce: Campus Politechniki Koszalińskiej przy ulicy
Racławickiej, Budynek F, I piętro
Godziny pracy: od 08:00 do 16:00; popołudnia
i wieczory możliwe na życzenie
Oferta: miejsca do pracy (biurka), miejsca do spotkań
(pokoje konferencyjne), duża sala konferencyjna,
bezpłatny dostęp do Internetu
Cena: od 10 złoty za dzień
Plan tygodnia: poniedziałki – inspiracje, wtorki
– szkolenia, środy – start up, czwartki – ideaday, piątki – free style
Dodatkowo: akcja Biurko dla Mamy
Obsługa i wsparcie: Marzena i Malwina
Kontakt: www.coworking.koszalin.pl,
kontakt@coworking.koszalin.pl, 733 837 300
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Lojalność i patriotyzm
gospodarczy sprzyjają
rozwojowi regionu
Przedsiębiorcy zrzeszeni w Koszalińskim Oddziale Północnej Izby Gospodarczej
działają nie tylko na niwie biznesowej, ale również społecznie. Jedną
z najnowszych form tej aktywności jest powołana niedawno Grupa
Regionalnego Patriotyzmu Gospodarczego.

g

łównymi celami działalności Grupy
Regionalnego Patriotyzmu Gospodarczego jest propagowanie lojalności
gospodarczej, wspomaganie inicjatyw promujących regionalne produkty
i usługi oraz lokalne firmy. Grupę tworzą: Agnieszka Karniej z Cratus Centrum Korepetycji i Kursów, Jakub Talewski z Mikroserwis Koszalin
oraz Krzysztof Ziejewski z Grupa Monolit Koszalin, a wspierają wszyscy przedsiębiorcy zrzeszeni w PIG, którzy utożsamiają się z lokalnym rynkiem.
Jak zatem wspierać nasz region? Nasuwa się prosta odpowiedź:
kupując regionalne produkty i usługi. Jednak czy mieszkańcy są
świadomi, jakie produkty wytwarzają koszalińskie firmy? Zdarza się,
że wyroby lokalnych przedsiębiorców bardziej znane są na południu kraju lub za granicą niż w naszym mieście.
Dlatego w programie działania Grupy Regionalnego Patriotyzmu
Gospodarczego kolejne istotne miejsce zajmuje edukacja w zakresie postaw konsumentów, czyli promowanie takiego zachowania,
abyśmy my sami i nasi bliscy świadomie nabywali koszalińskie, regionalne marki. Każdy mieszkaniec, decydując się na zakup konkretnego produktu, ma wpływ na generowanie zysków, które płyną
do kasy lokalnego samorządu i obywateli. Wpływ ten to właśnie
wyznacznik patriotyzmu regionalnego.
Większość z nas słyszała o akcjach „Dobre bo polskie”, „Polski ślad”czy ”Teraz Polska”, warto zatem zadbać o naszą „małą ojczyznę”
i wspierać lokalnych producentów, usługodawców, co determinuje
rozwój regionu i wzmacnia go ekonomicznie. Korzyści takiego działania są długofalowe i wymierne, np. tworzenie nowych miejsc pracy, większe wpływy do budżetu miasta, udoskonalanie produktów,
ekspansja na inne rynki i wreszcie wzrost zamożności mieszkańców
– to tylko niektóre z nich.
Grupa Regionalnego Patriotyzmu Gospodarczego w porozumieniu z koszalińskimi instytucjami zamierza współdziałać przy organizacji spotkań, konferencji szerząc idee gospodarczego patriotyzmu regionalnego. Kolejnym projektem jest prowadzenie debat na
temat marek koszalińskich, badanie ich znajomości wśród mieszkańców regionu w różnych grupach wiekowych. Informowanie
o tym, jakie firmy znajdują się w Koszalinie i regionie, co produkują,
dlaczego wybrały nasz region do działania. Budowaniu lojalności
gospodarczej sprzyjają informacje o wyróżnieniach, nagrodach dla
naszych koszalińskich przedsiębiorców na arenie krajowej i międzynarodowej, a takimi może pochwalić się niejedna firma.

Czujmy się Europejczykami, jednocześnie doceniając to, co nasze koszalińskie, regionalne, zachodniopomorskie. Bądźmy dumni
z naszych osiągnięć, rozwoju firm naszego regionu i rozwoju miejsca, w którym żyjemy.
Agnieszka Karniej
Lider Grupy Regionalnego Patriotyzmu Gospodarczego
PIG Koszalin
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Kwestionariusz Personalny
Łukasz Molski
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego i Akademii Sztuki w Szczecinie. Z wykształcenia pedagog, specjalista zarządzania zasobami ludzkimi i manager kultury. Z wyboru dramaturg i reżyser. Z zamiłowania pedagog teatru. Jako asystent Józefa Opalskiego pracował w Teatrze STU i Teatrze im.
Słowackiego w Krakowie. Autor adaptacji „Ruskiego Miesiąca” Dmitrija Strelnikoffa dla Teatru im. Sewruka w Elblągu i współautor „Cudownych Mordeczyń” dla Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Słowackiego w Koszalinie. W białostockim Teatrz TrzyRzecze wyreżyserował „4:48 Psychosis” Sarah Kane. Od kwietnia 2013 kieruje
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno. Fundator Fundacji Chłopaki Znad Morza.

Kiedy byłem dzieckiem, chciałem zostać...
… artystą. Zdarzyło mi się nim bywać.
W szkole…
… a raczej w szkołach, bo szkół było kilka - w każdej nauczyłem się
czegoś innego. Najmilej wspominam tę, w której sam prowadziłem zajęcia.
Moja pierwsza praca...
… wakacyjna, w pasiece dziadka. Zajmowałem się odsklepianiem
ramek.
Pierwsze zarobione pieniądze...
… wydałem na podręczniki do szkoły.
Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… potrzeba sporej wiedzy, odrobiny szczęścia i sporo, sporo
pracy.
Dobry szef...
… jest sprawiedliwy i nie zmienia decyzji ot tak.
U pracowników cenię...
… kreatywność i szczerość.
Kogo bym nie zatrudnił...
… osoby nie lubiącej tego, co ma wykonywać.
Prywatnie jestem...
… trudny do wytrzymania.
Dzień zaczynam...
… od wyłączenia budzika; potem jest już lepiej.
Rodzina...
… jest tym, co chronię i cenię najbardziej.
Zawsze znajdę czas...
… na życie prywatne.

Moje hobby to…
… do niedawna też główny sposób na życie – teatr.

Moim marzeniem jest...
… marzenia wypowiedziane mogą się nie spełnić, pozostawię
je więc dla siebie.

Sport jest dla mnie...
… formą odreagowania. Da się zauważyć, że nie jestem
fanatykiem.

Kiedy nie pracuję…
… podróżuję, spaceruję. Zdarza mi się też zwyczajnie nie robić nic.

Dewiza , którą chcę przekazać innym…
… nie ma rzeczy nie możliwych.

FELIETON 91

a

Ma ktoś numer
do Julii Roberts?

to pomieszczenie, proszę państwa, było
przez wieki skarbcem zakonu. I były takie dziesięciolecia w historii, gdy worki
i sepety się przesypywały, a złote monety leżały wprost na podłodze... - rzekł był
pan przewodnik i wskazał mroczną komnatę zagubioną w labiryncie pomieszczeń krzyżackiego zamczyska w Malborku. Na posadzce w istocie
leżały złote monety umieszczone tu celem wzmożenia wyobraźni
zwiedzających. - Ale skarbiec postanowiono okraść i nawet to się
udało... - tu przewodnik zawiesił głos.
Reklamowy zabieg zastosowany przez malborskiego przewodnika zaprawdę godnym jest i sprawiedliwym: jest skarbiec, walające się złoto, źli Krzyżacy, którzy nam oślepili Juranda ze Spychowa, sześćsetletnia budowla, tajemnica, zagadka, historia. No, bo
jak można było Krzyżakom zrobić skok na ich kasę? I co się stało?
A strażników nie było? A kto ukradł, a ile, a co sobie za to kupił?
Oto reklama: odwołująca się do tkwiącej przecież we wszystkich
dorosłych dziecięcej wyobraźni. Reklama historii danego miejsca
i konkretnych zdarzeń.
Niestety, zaraz po zwiedzaniu zamczyska wsiadłem do auta
i jedna ze stacji radiowych zareklamowała jakieś uzdrowiskowe
SPA, gdzie paniom oferowano „pełny wachlarz ulubionych zabiegów gwiazd telewizyjnych i filmowych”. Julii Roberts ani nawet
Dody nie znam na tyle, by zatelefonować i zapytać wprost: „E,
słuchaj no, koleżanko, tak w sekrecie: jakież to są twoje ulubione
zabiegi w SPA, bo się wybieram, a nie wiem czym mnie tam potraktują”? Nic z tego, w ciemno kupować trzeba te zabiegi. Mamy
więc do czynienia z odwołującą się do wyobrażeń o życiu gwiazd
podstępną reklamą. A skąd ja mam wiedzieć, czy ulubionym zabiegiem jednej z drugą nie jest na przykład siedzenie w wannie
pełnej myszy?
Zareklamować można wszystko i jak twierdzą specjaliści od tego
rzemiosła - sprzedać można wszystko. Nawet jak nam się coś nie
podoba, to jeśli wypowie się autorytet, podeprze wyciągniętymi
z mroków swych majaków analizami, to zawsze może się spodobać
i sprzedać.
Oto 420 lat temu Michel de Montaigne, pisarz, filozof i na dodatek burmistrz francuskiego Bordeaux tak oto reklamował seks z kulawymi (chromymi) kobietami: „Ponieważ nogi i uda chromych nie
otrzymują należnego im pożywienia dzieje się, iż części rodzajne,
które są tuż powyżej, stają się bardziej pełne, bardziej soczyste i jurne. Ja sam odniosłem swego czasu wrażenie większej rozkoszy przy

jacek
rujna

kobiecie przez to, że nie trzymała się prosto na nogach i liczyłem to
między jej powaby”.
Można? Można! (Powyższy mechanizm marketingowy stosowany
jest z lubością przez sztaby wyborcze ubiegających się o publiczną
kasę polityków, ale to już inna para gumofilców).
W Irlandii, w której spędziłem ostatnią dekadę, reklamowanie
swoich umiejętności i przydatności dla firmy, w której się chciało zatrudnić (czyli CV) przybrało nie mniej wynaturzoną formę. Najpierw
wpisywało się wszystkie szkoły, dyplomy, szkolenia, kursy, języki,
zalety charakteru, miłość do zwierzątek i zestaw taki zajmował ze
trzy strony. Wysyłało się w sto miejsc, szło w natychmiast w przeczuciu tryumfu do pubu na jamesona, ale... nie było żadnej odpowiedzi. Kolejna setka CV była chudsza o połowę; wyrzucało się z niej
wszystkie szkoły i dyplomy. Znowu porażka.
Na koniec zostawiało się więc prawo jazdy oraz znajomość j. angielskiego i trwożliwie piło ciepłą puszkę z Tesco. I to właśnie działało, i tak oto właśnie szło sie do roboty co najmniej za 10 euro netto
za godzinę, a jak budowa, to i za 15. Że nieprestiżowe? Ależ jak najbardziej - zdobycie pracy i otrzymanie godziwego za nią zarobku to
sukces, a ględzenie o zdobywaniu pracy na kredytach chwilówkach
- to porażka.
W „Wielkim Szu” (w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego) stary szuler mówi do młodego: „Kiedyś filozof zadał pytanie takie… jak na
podstawie przedstawień można cokolwiek sądzić o tych, no… rzeczach? I wiesz, że trochę później zbudował na tym nową, wspaniałą
filozofię?”. Otóż to; przedstawienie rzeczy to tylko sztuczka karciana, to podwójne dno, to czarcia zapadka. Dlatego też w kontakcie
z reklamami należy przede wszystkim wierzyć sobie, a w kontakcie
z pracodawcą wierzyć w siebie. Nie sprzedawać się reklamom, zbyt
tanio nie sprzedawać się pracodawcom (których względnie pozdrawiam, bo bez ich bezceremonialności nie byłoby miejsc pracy).
PS: Oto obraz Johna Waterhouse: „Odyseusz i Syreny”. Warto
poznać tę właśnie przygodę Odysa. Ja jednakże bym go zatytułował „Człowiek sukcesu i reklamy”. Co Państwo na to?

Polonista po Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziennikarz, redaktor.
Pracował m.in. w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, kierował uruchomieniem redakcji Telewizji Kablowej Koszalin MAX. Od lat na emigracji – z wyboru, nie konieczności.
Mieszka w Irlandii. Regularnie publikuje w prasie polonijnej i krajowej.
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Koszulka Roberta
Lewandowskiego
hitem licytacji

n

iezwykle udany był IX Bal Charytatywny na rzecz hospicjum
w Darłowie. Joanna Klimowicz, spiritus movens przedsięwzięcia, informuje: - Dzięki ofiarności naszych gości, z których
większość zaszczyca nas swoją obecnością co roku, zebraliśmy tym
razem 86 900 złotych. Za samą koszulkę Roberta Lewandowskiego
z autografem piłkarza udało się uzyskać w licytacji 16 tysięcy złotych. - Pieniądze przeznaczone będą na potrzeby darłowskiego
Domu Hospicyjno-Opiekuńczego im. biskupa Domina w Darłowie.
Wszystkim serdecznie dziękujemy - mówi pani Klimowicz. Tradycyjnie bal odbył się w hotelu Lidia. Gwiazdą wieczoru był aktor Krzysztof Tyniec.

Wojciech Wiśniowski (starosta sławieński) z małżonką Elwirą

Od lewej: Krystyna Sokolińska (przewodnicząca
Rady Miejskiej w Darłowie) z bratem i bratową

Ks. bp Edward Dajczak oraz ks. Krzysztof Sendecki (z lewej) i o. Sebastian Fierek (z prawej)
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Ks. K. Sendecki w podziękowaniu za wieloletnią pomoc i wsparcie
dla darłowskiego hospicjum wiceburmistrz Darłowa - Elżbiecie
Karlińskiej podarował złotą przypinkę z logo hospicjum Korolewicz

Organizatorzy balu: Joanna Klimowicz, Danuta Woźniak, ks. Krzysztof Sendecki

Ireneusz Nawrocki (przedsiębiorca) wylicytował
rękawice bokserskie z podpisem Andrzeja Gołoty

Fot. Magdalena Burduk

Janusz Bojkowski (wójt Postomina) z małżonką

Imprezę poprowadził Robert Bochenko

Krzysztof Tyniec, aktor i ks. Krzysztof Sendecki, szef hospicjum

94 KRONIKA prestiżu

Bal ze szczytnym
przesłaniem

c

zwarta edycja Balu Prezydenckiego w Koszalinie przyniosła
dochód w wysokości 88.150zł. Kwota ta została przekazana na rzecz Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego (68.150) zł
i na leczenie małej Nadii Podgórzańskiej (20.000zł) , która cierpi
na nowotwór oka. Podczas balu odbyła się licytacja i aukcja 300
przedmiotów przekazanych od ok. 60 darczyńców (wśród fantów
była m.in. bibliofilska edycja „Myśli” Seneki podarowana przez Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak & Ley, podróż promem Polferries,
vouchery na lot balonem i naukę jazdy konnej). Wieczór umilił występem wokalnym aktor Piotr Polk.

Fot. Mariusz Kuik
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City Box się rozkręca

n

Fot. Wojciech Grela

ajwiększą frekwencję spośród wszystkich dotychczasowych
spotkań zorganizowanych pod hasłem „Odpowiedzialny
Przedsiębiorca” miało to, które odbyło w lokalu City Box (6 marca br.).
Lokal, urządzony w pawilonie na odnowionym placu przed koszalińskim ratuszem, przyciąga zainteresowanie jako nowość. To zrozumiałe. Ale nie tylko tym można wytłumaczyć wyjątkową frekwencję
tego dnia (było ok 70 osób). To także efekt starań pani Hanny Mojsiuk, która kieruje Grupą Charytatywną PIG w Koszalinie. Zabiega
ona o jak najliczniejszą obecność gości, gdyż zasadą spotkań z cyklu „Odpowiedzialny Przedsiębiorca” jest zbiórka pieniędzy na potrzeby ognisk opiekuńczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, obejmujących swoją systematyczną opieką ok. 200 koszalińskich dzieci.
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W gościnie Kospelu

w

iększość uczestników spotkania z cyklu „Odpowiedzialny
Przedsiębiorca”, organizowanego przez Północną Izbę
Gospodarczą w Koszalinie, przyznało po wizycie w firmie Kospel,
że owszem słyszało o niej, ale bez świadomości, jak nowoczesne
i duże to przedsiębiorstwo. Założony przez inż. Krzysztofa Łukasika
Kospel jest liderem rynku urządzeń do pogrzewania wody. Opracowuje i produkuje własne wzory, sprzedając wyroby niemal na całym
świecie. Firma w kwietniu tego roku obchodzi 25-lecie powstania.

Kubańskie rytmy w Unitralu

j

Fot. Wojciech Grela

ose Torres, sympatyczny i niezwykle lubiany kubański muzyk od lat mieszkający w Polsce, na stałe już związał się
z mieleńskim hotelem Unitral. Podczas ostatnich ferii zimowych
wraz z rodziną uczył najmłodszych gości kubańskiej salsy. Były to
zajęcia podobne do tych, jakie państwo Torresowie proponowali
dzieciom w Unitralu w czasie wakacji letnich. Muzyk dał również
specjalny koncert dla kuracjuszy i gości hotelowych.

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
Park caffe, ul. Asnyka 11
Sushi Moon Galeria Emka Koszalin I piętro
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
Bar Vittorio,
ul. 1 Maja 22/4 (kompleks Milenium)
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 152
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 26 a
Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
Il Buon Cafe, ul. Ks. Bp. Cz. Domina 3/6
Lalka Resto Cafe, ul. Zwycięstwa 32
Pauza, ul. Kaszubska 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
Dermalogica ul. Zwycięstwa 40
C.H.Jowisz I piętro
ETNA Salon Fryzjerski,
ul. Franciszkańska 105
Glamour Salon kosmetyczny,
ul. Nowowiejskiego 4a/3
K.A.F. Forma, ul. Franciszkańska 24
Fryzjerstwo Ewelina FarynaCH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Galeria Urody „Jasminum”, ul. Fałata 11F
Gabinet Odnowy Biologicznej Rubin,
ul. Piłsudskiego 45
Nefretete – Studio Urody CH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Pure Fitness, CH Atrium
Pure Fitness, Kosmos
Rejuvi cosmetics Centrum Kosmetyki
Profesjonalnej, ul. Poprzeczna 3
Salon Fryzjerski Dorota, ul. B. Krzywoustego 4
Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3
Studio Urody BrandGaleria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Studio Urody Joanna Biesek,
ul. Bolesława Krzywoustego 18/1
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
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
Medical SPA Sanatorium Unitral,
ul. Piastów 6 Mielno
Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Pro-Vita, ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
Royal Park Hotel & Spa,
ul. Wakacyjna 6, Mielno
Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
Villa Taris, ul. Koszalińska 70-72, Kołobrzeg
Willa Alexander Spa&Wellness,
ul. BoWiD 7, Mielno
SKLEPY
A-tom webski sklep,
ul. Drzymały 15 Koszalin
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
Sklep Myśliwski Hubertus,
ul. Kaszubska 10 b
Świat Mebli, ul.Szczecińska 38
Modes Jabłońscy, ul. 1-go Maja 4
Tropex – Salon Meblowy,
ul. Szczecińska 5
Yacob, ul. Zwycięstwa 115
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
Galeria Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 160

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 Szczerbińscy,
ul. Bogusława II 3
Nieruchomości, ul. Połtawska 7 /1
Koszalińska Izba Przemysłowo
Handlowa, Plac Wolności 2-3
House Martin Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 155
Urbanowicz S.C. Centrum
Nieruchomości, ul. Andersa 2
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
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.)

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

ul. Rynek Staromiejski 1
KOSZALIN

1- Maja

Zwycięstwa

APTEKA DYŻURNA
Młyńska

CZYNNA CODZIENNIE I W ŚWIĘTA
8-23

EMPIK

NOWA LOKALIZACJA

1- Maja

ZWYCIĘSTWA 98A

Zwycięstwa
Młyńska

CZYNNA
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 8-20
SOBOTA 9-15
Niniejsze ogłoszenie jest jedynie informacją o nazwie lokalizacji i siedzibie wymienionej apteki.
Inne treści zamieszczone w tym periodyku nie mają związku z działalnością wymienionej apteki.

INFORMACJA O LOKALIZACJI APTEK
APTEKA CENTRALNA-PÓŁNOC ul.Kutrzeby 14 - czynna codziennie 8-22
APTEKA CENTRALNA ul. Zwycięstwa 154 - czynna codziennie 8-21
CENTRUM FARMACEUTYCZNE ul.Piłsudskiego 74 - czynna pn-pt 8-20 sob.9-15
APTEKA ARNIKA ul. Lechicka 23 - czynna pn-pt 8-19 sob.8-14
APTEKA CENTRALNA w Pogotowiu ul. Kościuszki 5 - czynna pn-pt 8-18
Niniejsze ogłoszenie jest jedynie informacją o nazwie lokalizacji i siedzibie wymienionej apteki.
Inne treści zamieszczone w tym periodyku nie mają związku z działalnością wymienionej apteki.

Kołobrzeg, ul. Słowińców 9/37
tel. 94 35 212 51
CZYNNA CODZIENNIE
8-22

