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Klasa V: zużycie paliwa: 7,2–8,9 l/100 km (cykl mieszany); emisja CO2: 189–234 g/km (cykl mieszany).
Podane wartości ustalono zgodnie z przewidzianą przepisami procedurą pomiarową. Są to „wartości CO2 WLTP” w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia
wykonawczego (UE) 2017/1153. Wartości zużycia paliwa obliczono na bazie tych danych. Dane nie dotyczą konkretnego pojazdu i nie są częścią oferty,
lecz służą jedynie porównaniu różnych typów pojazdu. Wartości te są zmienne w zależności od wyposażenia dodatkowego.

Mercedes Klasy V. Wygodny dla rodziny,
korzystny dla Ciebie!
Oto marzenie każdej rodziny! Osiem komfortowych miejsc w przestronnym i luksusowym wnętrzu.
Klasa V w niezwykle korzystnej ofercie, tylko teraz tańsza nawet o 50 tysięcy złotych brutto, dostępna od ręki.
Liczba samochodów ograniczona, ale jeśli się pośpieszysz, zyskasz nielimitowaną ilość rodzinnych wycieczek!
Klasa V

tańsza nawet o

50 000 PLN brutto*

*Oferta limitowana.

Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.K., ul. Pomorska 88, Szczecin Dąbie, tel.: + 48 91 48 08 714; ul. Koszalińska 89, Stare Bielice, tel.: +48 94 34 77 376
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SZCZECIN SALON MARELLA
AL. WOJSKA POLSKIEGO 20 | TEL. 91 433 06 37
/ Salon Marella Szczecin |

/ salonmarellaszczecin

Twoja nadmorska przystań

Apartamenty nad morzem
na sprzedaż
Półwysep Dziwnów to nowoczesny kompleks budynków
mieszkalnych znajdujących się między Zatoką Wrzosowską a Morzem Bałtyckim.
I etap inwestycji - już w sprzedaży!
Mieszkania 1-, 2- oraz 3-pokojowe.

Sprawdź naszą ofertę: www.marina-developer.pl
Zadzwoń: 609 11 30 55 oraz 609 11 22 88

A ty moja droga
– kiedy ostatnio robiłaś
USG piersi?
Całe to mówienie o raku piersi – badaj się, bo zachorujesz – spływa po
nas jak po kaczce. I tylko raz po raz okazuje się, że biorą już z naszej
półki. „Zbadam się, jak skończę karmić, teraz to nic nie będzie widać
na badaniu”, „W mojej rodzinie nikt nie chorował”, „Za młoda jestem
na raka”– opowiadamy komunały, przez które niejedna z nas straciła
zdrowie. Tymczasem – ani ciąża, ani laktacja, ani młody wiek nie są antidotum na raka. Coraz młodsze Polki chorują i na niego umierają.
My, wiecznie zajęte 30-40-50-latki jesteśmy absolutnie przekonane,
że problem nas nie dotyczy. Szokiem jest, kiedy dowiadujemy się,
że koleżanka jest już po mastektomii, a pani z zaprzyjaźnionego sklepiku osiedlowego chodzi w chustce na głowie, bo jest w trakcie chemii.
A statystyki są bezlitosne – co ósma z nas usłyszy taką diagnozę.
Prawda jest taka, że kobiety wiedzą, że powinny się badać. Jednak zdecydowana większość tego nie robi – przede wszystkim z obawy przed
wykryciem choroby – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie
Fundacji Rak’n’Roll. Polki traktują coroczne badanie USG jak niechciany
obowiązek, o którym w ogóle nie chcą myśleć. Bo się boją, wstydzą,
albo wiecznie odkładają badanie na później.
A przecież rak piersi to nie wyrok słyszymy ze wszystkich stron. Potwierdzają to lekarze – wcześnie wykryty to szansa na normalne życie
i pełen powrót do zdrowia. A najlepszym przykładem niech będzie SMS
od mojej dobrej koleżanki, po zdiagnozowanym nowotworze piersi:
„Mam 2-centymetrową bliznę, za kilka dni będę mieć zdjęte szwy. Za
miesiąc wracam do biegania, a w przyszłym roku jadę z tobą w końcu
do tych Chałup i będziemy się opalać topless – obiecuję!”
A żeby było sprawiedliwe w kolejnym miesiącu zabierzemy się za panów. W tym roku listopad ponownie staje się miesiącem walki o męskie
zdrowie. Przedstawimy akcję: „Zapuść wąsa – zbadaj jajka”, której celem jest edukacja w zakresie profilaktyki raka jądra.

Izabela Marecka
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Dariusz Staniewski

Dziennikarz z bardzo bogatym stażem
i podobno niezłym dorobkiem. Pracował
w kilku lokalnych mediach. Aktualnie
dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego”.
M.in. autor poczytnej (przez niektórych uwielbianej, przez innych znienawidzonej) kolumny
pt. „Kurier Towarzyski” (w piątkowym
„Magazynie”). Współautor dwóch książek
i autor jednej – satyrycznie prezentującej
świat lokalnej polityki. Status w życiu i na
Facebooku: „w związku” z piękną kobietą.
Wielbiciel hucznych imprez, dobrej kuchni
i polskiej kinematografii

Krzywym okiem
* Grzybiarze poszli w las. Tak można śmiało sparafrazować słynny początek „Popiołów” Stefana Żeromskiego (tym, co nie wiedzą o co chodzi, albo
kiedy to przerabiano w szkole chorowali lub byli na wagarach, przypominamy oryginalną wersję: „ogary poszły w las”). I to nie pojedynczy miłośnicy grzybów lub jakieś symboliczne grupki. Całe tabuny, hordy wręcz!
W weekendy lasy na Pomorzy Zachodnim są pełne luda! Nie ma gdzie
zaparkować. Aż dziw, że nadleśnictwa nie ustawiły parkomatów. Jakby człowiek chciał załatwić na łonie natury naturalną potrzebę nie da
rady. Grzybiarz na grzybiarzu! Jakby ktoś chciał szybko zrobić pieniądze
to podpowiadamy: ustawić szybko przy leśnych duktach toi toie, budki
z szaszłykami oraz food trucki. Grzybiarze chętnie skorzystają. A ich zatrzęsienie w lasach, to też może być ciekawym tematem badań dla np.
socjologów. Bo nie wiadomo czy to tylko efekt wysypu grzybów i ładnej
pogody, czy też choćby znudzenia
kampanią wyborczą trwającą w kraju
czy głupkowatymi programami w stacjach telewizyjnych. W każdym razie
propagatorzy spacerów powinni być
w siódmym niebie. Lasy wypełniły się
ludźmi jak w najlepszych czasach polskiej partyzantki. Jedni mają szczęście
i trafiają na grzyby. Inni tylko wracają
z pustymi wiadrami oraz bolącymi
szyjami i nadwyrężonym wzrokiem od
ciągłego gapienia się w ściółkę leśną.
Niektórzy zrobili sobie z tego jakąś
dyscyplinę sportową, albo wzięli sobie
za punkt honoru, aby w weekend wstać
krwawym świtem i ruszyć do lasu. Wymieść co się da w jak najkrótszym czasie, a potem szybko zrobić z tego fotki
i wrzucić na Facebooka. A niech innych
szlag jasny trafi! Oni dopiero wstają,
myją zęby, wciągają gacie, a ja już mam 60 wiader i 40 koszy grzybów!
Ta rywalizacja może jednak mieć także ciemne strony. W końcu natura
nie zdąży z produkcją wystarczającej liczby grzybów. I zaczną się istne
polowania na podgrzybka lub prawdziwka. Ba za chwilę w lasach może
być więcej grzybiarzy niż grzybów. Jeszcze trochę a coraz częściej będziemy słyszeli doniesienia o bijatykach do których doszło w czasie grzybobrania między grzybiarzami. Leśnych pojedynkach „na solo” lub nawet
prawdziwych „ustawkach” całych grzybiarskich grup. Nie daj Bóg jeszcze
z użyciem niebezpiecznego narzędzia (jak nożyk lub kozik, wiadro, koszyk,
termos z kawą, kawał leśnego drąga, kalosz z nogi, itp. przyrządy). Po co
ludziom tyle grzybów? Będą je potem jedli przez cały rok? Codziennie?
Dodawać je do wszystkich potraw łącznie z deserami? Może powstanie
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nowe przysłowie: nie dwa a dwadzieścia dwa grzyby w barszcz? Ludzie,
po jakiego grzyba wam tyle grzybów?
* W Szczecinie odbyła się 7. edycja Europejskiej Nocy Naukowców. Biorą
w niej udział instytucje naukowe, szczecińskie uczelnie, instytuty badawcze, muzea, fundacje związane z edukacją oraz koła naukowe, które prezentują swoje osiągnięcia. To doskonała okazja, by przybliżyć dzieciom,
młodzieży i dorosłym osiągnięcia naukowców w różnych dyscyplinach:
naukach ścisłych, przyrodniczych, jak i artystycznych. Można było także
zapoznać się np. z technikami pracy detektywów, czy zobaczyć model
ludzkiego korpusu i zajrzeć do wnętrza człowieka.
I taka noc ma sens. Ale nie zatrzymujmy się! Idźmy dalej! Powinny być
także organizowane kolejne podobne
imprezy. Np. Noc Lekarza (prezentacje jak samemu się zbadać, postawić
właściwą diagnozę, przypisać sobie
odpowiednie lekarstwa i się wyleczyć,
jak przeżyć na Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym, jak zachować zdrowie
i życie po konsumpcji szpitalnych posiłków, jak się zoperować itp.), Noc Przestępców (wszak nie wszyscy chcą żyć
uczciwie i zgodnie z obowiązującym
prawem, dla nich byłyby prezentacje
związane np. z hodowlą marihuany,
produkcją i dystrybucją amfetaminy,
przekręty bankowe, napady rabunkowe, wyłudzanie pieniędzy od osób
starszych, wyrzucanie lokatorów
z przejmowanych „na lewo” budynków,
obrót fałszywym paliwem, „wałki” na
VAT-cie, itp. zagadnienia), Noc Policjanta (pokazy jak się obronić przed przestępcą, jak samemu go wykryć, jak
cierpliwie czekać na przyjazd policji, jak właściwie zabezpieczyć miejsce
przestępstwa, jak chronić dowody przed zniszczeniem lub tajemniczym
zaginięciem, jak się samemu „spałować” lub obezwładnić paralizatorem,
itp.), czy też wreszcie Noc Polityków (wszak nie wszyscy chcą żyć uczciwie i zgodnie z prawem, dla zainteresowanych tą tematyką warsztaty
dotyczące np. jak okłamywać wyborców, jak oszukiwać przy urnie, jak
w praktyce stosować hasło „teraz k… my”, jak mówić jedno a robić zupełnie coś innego, jak manipulować, jak fałszować informacje, jak stosować „propagandę sukcesu”, jak po trupach iść do zwycięstwa itp.). Jest
w czym wybierać. Oby tylko nocy nie zabrakło.

rysował: Arkadiusz Krupa

Naturalne piękno

Dr Wiśniowski

Non Solo
Pizza Pasta

La Fiori

Gabinet kosmetologiczny Natalii
Pawłowskiej powstał z miłości do
naturalnego piękna oraz z pasji do
wykonywanego zawodu. Wśród
oferowanych zabiegów są m.in.
karboksyterapia, fala radiowa,
mezoterapia, zabiegi kształtujące
sylwetkę, depilacja, świecowanie
uszu, stylizacja oprawy oczu oraz
kuracje pielęgnacyjne na twarz.
Zabiegi wykonywane są na wysokiej jakości francuskich kosmetykach. Ponadto, gabinet znajduje
się na nowoczesnym osiedlu Park
Ostrowska.

Nowy gabinet prowadzony przez
dr n. med. Marcina Wiśniowskiego, specjalistę chirurgii ogólnej
i transplantologii klinicznej, zajmującego się medycyną estetyczną
od 12 lat. Na miejscu oferowane
są zabiegi z dziedziny chirurgii
i dermatochirurgii oraz medycyny
estetycznej, przeciwstarzeniowej,
a także regeneracyjnej. W kuracjach stosowane są wysokiej jakości preparaty. Gabinet w ofercie
ma także nowoczesne sprzęty, laser chirurgiczny CO2, laser frakcyjny, radiofrekwencję mikroigłową,
Dermapen 4 czy system Seffiler.

Jak smakuje Mozzarella di bufala,
Mozzarella fior di latte, kremowy
ser krowi Burrata lub sos z pomidorów San Marzano? Na kulinarnej
mapie Szczecina powstało nowe
miejsce, w którym można odnaleźć prawdziwe włoskie smaki,
m.in. tradycyjną rzymską pizzę
na delikatnym i chrupiącym, cienkim spodzie, a także: makarony,
wędliny, sery, oliwy tłoczone
z oliwek oraz oczywiście znakomite wina z Italii. Wszystkie potrawy
przyrządzane są z wysokiej jakości
składników.

Gabinet kosmetyki profesjonalnej
oferuje szereg nowoczesnych zabiegów pielęgnacyjnych, relaksacyjnych, leczniczych oraz z zakresu
medycyny estetycznej i makijażu
permanentnego. La Fiori powstało z myślą o miejscu, gdzie można
wypoczywać, zrelaksować się oraz
zadbać o urodę. W ofercie gabinetu
są zabiegi na twarz i ciało, oparte
o nowoczesne technologie i wysokiej jakość sprzęt, masaże, a także
stylizacja paznokci. Miejsce ma na
celu zapewnić kompleksową opiekę ciała oraz doskonały relaks.

Szczecin, Ostrowska 42/1C

Szczecin, Kusocińskiego 12/LU3

Szczecin, Wielka Odrzańska 18U

Szczecin, Kwiatkowskiego 1A/6
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CENTRUM PŁYT TARASOWYCH, KOSTKI BRUKOWEJ I KAMIENIA NATURALNEGO

PRACUJESZ I TRENUJESZ!

ZADBAJ O SWOJE OTOCZENIE!

Bieżnia KETTLER OFFICE TRACK została zaprojektowana z myślą o osobach spędzających dużo czasu w pozycji siedzącej, głównie ze względu na charakter pracy. Dzięki bieżni z regulowanym biurkiem możemy
połączyć aktywność fizyczną (i to w godzinach pracy!) z obowiązkami
służbowymi.

Oferujemy szeroki zakres: płyt tarasowych, donic, kostki brukowej, ogrodzeń
oraz rozwiązań uzupełniających. Wieloletnie doświadczenie w branży outdoor, pozwala nam na wyselekcjonowanie wyjątkowych i nietuzinkowych rozwiązań materiałowych, nawet dla najbardziej wymagająych klientów.

- wspomaga zachowanie szczupłej, zdrowej sylwetki
- redukuje stres

- zwiększa kreatywność i efektywność pracy

Oferujemy wizualizację nawierzchni wokół Twojego domu GRATIS*.
*przy zamówieniach materiału o wartości powyżej 10 tys. złotych; nie dotyczy zielenii.

ul. Hangarowa 13, Szczecin | tel.: +48 881 213 217
biuro@krusz-bau.com | www.krusz-bau.com

Kisiel

Nowy lokal, który specjalizuje się
w śniadaniach i lunchach, a wieczorami zmienia się w cocktail bar.
Kisiel to miejsce tworzone przez
rodzeństwo, Kaśkę oraz Bartka.
Wspólnie dbają o przyjemną atmosferę i dobrą jakość produktów
od lokalnych dostawców. Kisiel, co
ciekawe, serwuje śniadania przez
cały dzień. W menu dania klasyczne i wege, m.in. tosty francuskie,
curry, zupy, tortille, zdrowe ciasta,
wina, piwa kraftowe oraz drinki.
Szczecin, Monte Cassino 35/2

Yasumi

Indyk i kura

Polska sieć gabinetów Yasumi

Restauracja powstała z myślą

nie. Firma inspiruje się Japonią, jej

z drobiu i nie tylko. Oferta zado-

otworzyła swój punkt w Szczeci-

kulturą oraz obyczajami. W ofercie

marki można znaleźć szereg zabiegów, podczas których kosmetolodzy i fizjoterapeuci, korzystając

z wysokiej jakości kosmetyków,

skutecznie zadbają o ciało, stan

ducha oraz ukojenie zmysłów.

A wszystko zgodnie z nazwą firmy,
gdyż w języku japońskim „yasu-

mi” oznacza relaks, odpoczynek
i wakacje.

Szczecin, Staromłyńska 19

o koneserach smacznych dań
woli studentów, rodziny z dziećmi,

pary zakochanych, turystów, jak
też zabieganych biznesmenów.

Dania można zjeść na miejscu, za-

mówić je na wynos lub na dowóz.
W ofercie m.in. śniadania, zupy, sałatki, dania główne i dla dzieci oraz

desery. Wśród nich takie smakoły-

ki jak kurczak teriyaki, nugetsy czy
golonka z indyka. Lokal jest przyjazny zwierzętom.

Szczecin, Jagiellońska 11/u1

Dymkowska Clinic

– Pragnę, aby każda moja pacjentka
poczuła się piękna, odzyskała pewność siebie, była jedyna i niepowtarzalna. Zabiegi z zakresu medycyny
estetycznej mają nam w tym pomóc – mówi doktor Ewelina Dymkowska. Specjalistka stale podnosi
swoje kwalifikacje, uczestnicząc
w kursach, szkoleniach i różnych
kongresach. Jej gabinet oferuje
zabiegi z zakresu medycyny estetycznej oraz anti-aging, a wszystko
odbywa się w kameralnej, intymnej
atmosferze.
Szczecin, Powstańców Wielkopolskich 79
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ZACZNIJMY
JESZCZE RAZ
25.01.2020,
godz. 17.30 i 19.30
Teatr Lalek Pleciuga
w Szczecinie

POMOC DOMOWA
26.10.2019,
godz. 17.00 i 20.00
Opera na Zamku
w Szczecinie
BILETY DO NABYCIA: bilety.fm ,CIKiT na Zamku, kupbilecik.pl,
www.intermedium.szczecin.pl oraz tel. 600 651 732
Zapraszamy na naszego Fb Intermedium-Teatr i Wydarzenia Rozrywkowe
oraz na Instagrama intermedium_szczecin

Police SMART APARTMENTS

Kameralny budynek mieszkalny z garażem podziemnym
w cichej spokojnej okolicy o prostej architekturze, trzech
kondygnacjach nadziemnych i kondygnacji podziemnej
z usytuowanym garażem. Apartamenty będą posiadały
balkony lub ogródki. Na życzenie Klienta przeprowadzamy
indywidualne zmiany lokatorskie.

PRZECŁAW SMART RESIDENCE

Biuro sprzedaży:
Przecław 96e/2
Tel. 515 15 20 15
e-mail: biuro@smart-house.com.pl
www.smartresidence.pl
/ Smartresidence Przecław
/ smarthousedeweloper

Osiedle złożone z pięciu budynków posadowionych na garażu podziemnym. Nieszablonowy design oraz niepowtarzalna architektura. Wszystkie poziomy budynków zostaną połączone cichymi
windami, apartamenty z licznymi przeszkleniami, słoneczne i ciepłe, energooszczędne, granitowe posadzki w korytarzach. Teren
dopełni niska roślinność z krzewami i kwiatami.
reklama
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Sylwia w kolejnej
rundzie

Sylwia Różycka, aktorka Teatru Polskiego, zachwyciła jurorów telewizyjnego talent show „The Voice of Poland”. Wykonała bardzo trudny utwór
duetu Mariah Carey i Whitney Houston „When you believe”.

Podczas Przesłuchań w Ciemno Sylwia Różycka zwróciła uwagę: Michała Szpaka, Kamila Bednarka oraz Tomsona i Barona. To w czyjej znajdzie
się drużynie zależało już tylko od niej, miała prawo wyboru. Zdecydowała się dołączyć do ekipy tych ostatnich, filarów grupy Afromental.
– Do udziału w dziesiątej edycji The Voice of Poland zachęcił mnie znajomy, Damian Rybicki, który brał udział w siódmej edycji tego programu – opowiada wokalistka. – Jednocześnie poczułam swego rodzaju
gotowość. Po trzynastu latach pracy na scenie zamiłowanie do wielkich
scen jest większe niż na początku drogi zawodowej. Jakbym stała na pustyni, gdzie mogę oddawać się urokowi przestrzeni i wypełniać ją moją
ogromną miłością do muzyki. Poza tym uwielbiam poznawać „nowe”, to
pozwala na oddech i spojrzenie na siebie z szerszej perspektywy. Próbując to, co nieznane, nieustannie się uczę. Jeśli czegoś w życiu pragnę,
sięgam po to.
Teraz, pod okiem wybranych trenerów, aktorka będzie pracowała nad
kolejnym występem. Następnie zaprezentuje się w „bitwie”, gdzie na
jednej scenie zmierzy się wokalnie z innym uczestnikiem. Odpadnie jedno z nich.
Przypomnijmy, że najlepszym głosem 2011 roku został inny szczecinianin, Damian Ukeje. Dwa lata później Damian wypuścił swoją pierwszą
płytę. Trzy lata później powstała kolejna.
kus

Justyna
w finale

W finale konkursu Miss Polski 2019 nasz region reprezentowała będzie
27-letnia Justyna Niegolewska. W grudniu powalczy o tytuł najpiękniejszej. Półfinał zmagań o tytuł najpiękniejszej Polki odbył się w Świnoujściu. Wzięły w nim udział 42 dziewczyny. Do konkursu głównego
awansowały 22., w tym Justyna Niegolewska. Sztuka ta nie udała się
niestety drugiej naszej reprezentantce, Paulinie Polak.
– Nie ukrywam, że jestem bardzo mile zaskoczona z powodu mojego wyniku – przyznaje Justyna. – Teraz przede mną dużo pracy. Muszę
zapisać się na taniec, pouczyć choreografii. W półfinale miałam z tym
wiele trudności. Musiałam dać z siebie naprawdę sporo, by wszystko
się udało. Chciałabym nabrać pewności, a te zajęcia z pewnością mi
w tym pomogą. Dodatkowo zamierzam wybrać się też na kurs makijażu.
27-latka przyznała, że nie przepada za siłownią. Zdecydowanie bardziej woli inne aktywności. Niemal każdego dnia stara się jeździć na
rolkach lub biegać. Intensywne przygotowania do grudniowego finału
rozpocznie jednak w połowie października. Na co dzień zajmuje się
prowadzeniem ośrodka kolonijnego w Dąbkach. Spędza tam pół roku.
Drugą połowę jest już w Szczecinie, gdzie zajmuje się kontraktowaniem grup na kolejne wakacyjne miesiące. Obowiązki zawodowe będzie musiała więc pogodzić z przygotowaniami do finałowej gali. Czy
ewentualny sukces sprawi, że bardziej poświęci się modelingowi?–
Tego jeszcze nie wiem, trudno mi powiedzieć – przyznaje. – Mam jedną propozycję sesji, jednak dostały ją wszystkie dziewczyny biorące
udział w konkursie. Zobaczymy, jak się potoczy moja przygoda.
Z pewnością skrzydeł dziewczynie dodaje silny doping, który Justyna
miała również w Świnoujściu. Na widowni był, jak mówi, jej największy kibic – tata Maciej. Była też mama, siostry, siostrzenica oraz brat.
– Ich obecność bardzo mi pomogła – podsumowuje dziewczyna. – Wierzę, że tak będzie również podczas finału.			
kus

na zdjęciu:
Marta Jankowska z córką Zosią

Ponadczasowy styl
Ulice kosmopolitycznych miast, podróże, zachowania międzyludzkie,
więzi społeczne: to wszystko stało się inspiracją dla najnowszej kolekcji
NOLOGO. Ubrania marki cechuje minimalizm, wysokiej jakości materiały, elegancja i monochromatyczne kolory. Tworząc kolekcję na sezon
JZ19 Aleksandra Marczewska szczególnie zainspirowała się wycieczką
do Włoch. – Podczas jednej z podróży zastanawiałam się dlaczego Włoszki, bez względu na wiek i porę roku, tak doskonale się prezentują. Ich
ubrania są na tyle ponadczasowe, że doskonale wygląda w nich zarówno młoda dziewczyna, jak też dojrzała kobieta – podkreśla stylistka.

Ta myśl stała się przewodnią ideą jej najnowszej kolekcji. Ubrania NOLOGO mają łączyć pokolenia, matki i córki, choć w kolekcji znalazła się
też oversize’owa bluza z kapturem, którą z powodzeniem mogą nosić
mężczyźni. Autorski projekt z pewnością spodoba się fanom świadomej mody, którzy cenią ponadczasowość, wyjątkowy styl, elegancję
oraz wygodę.
Przesłanie marki doskonale odzwierciedla sesja wizerunkowa i film artystyczny wykonany przez SOCOLAB.
Więcej na www.nologostore.com.

kw / foto: Michał Zieliński, SOCOLAB

16

Wydarzenia

ŚLUB
NATURALNIE
DZIEŃ OTWARTY
W BIAŁEJ WSTĄŻCE

Wesele z klasą
Nina Dąbrowska z Białej Wstążki i Aleksandra Medvey-Gruszka z Ola
Gruszka Fotografia mają ogromną wiedzę na temat branży ślubnej. Postanowiły pomóc przyszłym młodym parom odnaleźć się w weselnym
rozgardiaszu i pokazać im, jak zorganizować ten niepowtarzalny dzień
tak, by był idealny.
W październiku odbędzie się wyjątkowe wydarzenie pod nazwą „Ślub
naturalnie. Dzień otwarty w Białej Wstążce”. Jego celem jest promocja idei uroczystości bliskiej młodej parze, bez utartych schematów,
dekoracji pozbawionych smaku i przymusu wynikającego z płytkich
tradycji weselnych. – Pomysł na to wydarzenie wziął się z potrzeby
odmiany w klimacie wesela, by było bardziej naturalnie, ale też elegancko. Stawiamy na dobrą jakość i spójność. Chcemy też przybliżyć
nasz lokal i pokazać, że w Polsce jest wiele interesujących, unikatowych marek ślubnych – mówi Nina Dąbrowska z Białej Wstążki. Wśród
ciekawych firm z branży na wydarzeniu zaprezentuje się m.in. Atelier
Lawenda, która ma w swojej ofercie wysokiej jakości suknie ślubne, w tym z Rue De Seine z Nowej Zelandii. Będą też fotografowie:
wspomniana Ola Gruszka, współpracująca z Białą Wstążką, a także
Nikodem Pietras i Agata Grządzielska. Pojawią się również oryginalne
dodatki, m.in. wyjątkowa biżuteria Aleksandry Góreckiej czy ozdoby
ślubne, jedwabne kwiaty, opaski oraz welony od JP Brides. Ciekawe
aranżacje kwiatowe zaprezentują Kwiaty&Miut. Goście dnia otwartego przyjrzą się też interesującym rozwiązaniom kulinarnym oraz wybiorą muzykę dopasowaną do wesela.
Co więcej, wydarzenie będzie nie tylko okazją do poznania ciekawych
marek, ale też wzięcia udziału w panelach tematycznych. – Będzie
mowa o sukniach ślubnych, w tym przegląd stylów oraz porady. Nie
zabraknie mody męskiej. Panowie z Dąbrowski & Góral Marka Krawiecka podpowiedzą jak dobrać ubiór do urody, stylu, z dbałością
o wygodę – dodaje Nina Dąbrowska. Wśród specjalnych gości pojawi
się m.in. Joanna Hoffmann, prowadząca na You Tube kanał Freakery,
która opowie o modzie vintage. Właściciele Białej Wstążki z kolei
zdradzą kilka porad dotyczących organizacji wesela. – Podpowiemy
jak zaplanować uroczystość tak, by uniknąć zbędnego stresu – wyjaśnia Nina Dąbrowska. – Naszym zdaniem nie jest dobrze ulegać trendom. Warto postawić na to, co lubimy, co jest ponadczasowe. Ślub to
dzień państwa młodych, powinno być tak, jak im się podoba – podsumowuje. Więcej na fb Biała Wstążka.
Dzień otwarty w Białej Wstążce odbędzie się 27 października,
w godz. 11-17. Wstęp wolny.

kw/ foto: Aleksandra Medvey-Gruszka

wystawcy, spotkania, prelekcje

27.10.2019
GODZ. 11:00 -17:00
Dom restauracyjny Biała Wstążka
ul. Widokowa 4 | 74-100 Czepino
wstęp wolny
Unikatowe marki ślubne z Polski
i zagranicy, m.in.:
Kwiaty & Miut ∙ Savvy ∙
Atelier Lawenda ∙ Kafka Concept ∙
Dąbrowski & Góral ∙ Agata Grządzielska
Fotografia ∙ Wedding Mark ∙ JP Brides

Organizator:
Dom restauracyjny
Biała Wstążka

Współorganizator:
Ola Gruszka
Fotografia

foto: materiały prasowe

foto: materiały prasowe

Żeglowanie
jak lekarstwo

Październik jest miesiącem walki z rakiem piersi. Z tej okazji powstaje
wiele inicjatyw, które wspierają osoby zmagające się z tą chorobą. Morze jako żywioł daje poczucie wolności, działa terapeutycznie a rejs po
nim to wspaniała okazja, żeby choć na chwilę oderwać się od codzienności. W OnkoRejs zabierają się osoby, które pomimo choroby pragną
nowych wyzwań i wrażeń.
W tym roku OnkoRejs odbywa się dwuetapowo na żaglowcu STS Fryderyk Chopin. Pierwszy rejs odbył się na trasie Setubal (Lizbona) - Malaga.
Drugi, który wystartował 4 października, prowadzi z Malagi do Alicante. – Uczestnicy rejsu są częścią załogi i wykonują wszystkie czynności,
które należą do pełnoprawnych załogantów – mówi Magdalena Lesiewicz, prezes Fundacji Onkorejs-Wybieram Życie. – W ten sposób chcemy
przełamać stereotypy na temat raka i pokazać, że z chorobą można żyć
i dokonywać rzeczy z pozoru niemożliwych. Choroba nie jest przeszkodą, aby poznawać ludzi i spełniać swoje marzenia. A Natasza Wolska
dodaje: – Żeglowanie jest podobne do procesu leczenia chorób onkologicznych. Tak samo w sytuacji gdy chory dowiaduje się, że ma nowotwór
jak i w sytuacji, gdy pierwszy raz wsiada na jacht, nie wie jak zachowa się
jego organizm, nie wie czy strach go nie sparaliżuje. Nawet w sztormie
i podczas najgorszej chemioterapii nie może odpuścić. Po pełnomorskim rejsie, mając świadomość tego co przeżyła, osoba chora ma poczucie, że ze wszystkim sobie poradzi.

ad
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Zagraj
w Szczecin

Gra planszowa, która jest jednocześnie wciągającym przewodnikiem po
historii Szczecina. „Odkrywca Szczecina” to autorski pomysł Aleksandry
Kopińskiej-Szykuć, mamy, architekta i zastępcy dyrektora w Teatrze Polskim w Szczecinie.
– Pomysł na grę wziął się ze spacerów z moimi dziećmi, chciałam zainteresować ich historią Szczecina, ale podać ją lekko i zabawnie – mówi
autorka gry. – I tak oto powstał „Odkrywca Szczecina”.
Gra pokazuje miasto w 64 rysunkowych i fotograficznych odsłonach. Każdą z nich opisują ciekawe historie. W grze używa się wyłącznie pionków.
Dodatkowo planszę można pokolorować, a instrukcję wykorzystać jako
przewodnik po Szczecinie. Ilustrują ją zdjęcia autorstwa Damiana Róża.
– Moja ulubiona historia to ta o fortelu jakiego użyli Francuzi, żeby zdobyć twierdzę Szczecin – opowiada Aleksandra Kopińska-Szykuć. – Otóż
dysponując małym oddziałem, wielokrotnie mniejszym niż załoga twierdzy, Generał Lasalle zdecydował się zdobyć pruski wtedy Szczecin. Był
rok 1806. Rozstawił swoje oddziały na przedpolach twierdzy, rozkazał
wozom jeździć wokół robiąc duży hałas, żołnierzom rozpalić wiele ognisk
i wysłał do twierdzy posłańca, który zaproponował Szczecinowi kapitulację. W przeciwnym razie Szczecin miał zostać bezpardonowo zrabowany.
Pruska załoga twierdzy słysząc o sukcesach armii napoleońskiej poddała miasto bez walki małemu oddziałowi pozbawionemu nawet armat,
a Francuzi zostali tutaj na siedem długich lat.		
ad
21 września, podczas koncertu „POŻEGNANIE LATA muzyczny przewodnik po
Szczecinie” miała swoją premierę nowa gra planszowa „Odkrywca Szczecina”.
Gra jest autorskim pomysłem Podczas zabawy możemy zobaczyć w instrukcji –
Księdze Wiedzy o Szczecinie, piękne zdjęcia autorstwa Damiana Róża, oraz poczytać historie o naszym mieście powszechnie nie znane”. Gra jest wykonana
w całości z papieru, a drugą stronę planszy można kolorować. Dla bardzo małych uczestników przeznaczone sa prostsze zadania, a dla starszych dwa tempa
gry pozwalające odkryć Szczecin na dobre!

Tajemnica
krzyczącego
zegara
Powieść detektywistyczna jako gatunek literacki długo nie była traktowana poważnie. Nawet popularność książek Agathy Christie czy Arthura Conan Doyle’a nie była
w stanie tego zmienić. Ot, świetna wciągająca rozrywka i tyle. Nawet genialne i złożone osobowości takich literackich detektywów jak Hercules Poirot czy Sherlock
Holmes nie wystarczyły. Tymczasem ten gatunek ma się świetnie i zdobywa co raz
młodszych odbiorców.

21

Jego uniwersalność nie polega tylko na dostarczaniu dobrej
rozrywki, to również kopalnia przydatnej wiedzy. Na scenie
Teatru Lalek Pleciuga właśnie możemy oglądać adaptację
jednej z takich historii. „Tajemnica krzyczącego zegara”
Roberta Arthura Jr. w reżyserii Laury Sonik to tego znakomity przykład. Zarówno powieść, jak i spektakl skierowany
jest głównie do młodego widza. Wciągnięcie go w śledztwo
prowadzone przez trójkę równie młodych detektywów okazało się strzałem w dziesiątkę. To, co bawi, może też fascynować i… uczyć.
– Była kiedyś taka seria książek, 30 sztuk, może więcej,

sygnowanych nazwiskiem Alfreda Hitchcocka. Działało to
w podobny sposób jak serial telewizyjny „Alfred Hitchcock
przedstawia”, gdzie mistrz suspensu był gospodarzem,
twarzą serii, za to za każdym odcinkiem stał inny reżyser
– opowiada Laura Sonik, reżyserka spektaklu. – Założenie
było takie, by zgłosić do teatru tekst kryminalny dla młodzieży i tym samym otworzyć nowy rozdział w Pleciudze,
czyli zadbać o nastoletnią publiczność. Szukałam więc kryminału, który sprawdzi się w teatrze. Miesiąc czasu spędziłam w bibliotekach, księgarniach, szukając odpowiedniego
tematu. Wertując masę rzeczy w końcu trafiłam na odpowiednią historię.

Autor „Tajemnicy krzyczącego zegara” Robert Arthur Jr.
w środowisku wielbicieli kryminałów jest znaną postacią.
Przez lata współpracował ze wspomnianym Hitchcockiem,
m.in. przy również wcześniej wspomnianym serialu telewizyjnym. Laureat prestiżowych nagród literackich stworzył
cykl powieści detektywistycznych dla młodego czytelnika
pt. „Przygody trzech detektywów”, gdzie tytułowymi bohaterami jest troje nastolatków. „Zegar” jest częścią tej
serii. – W historii zaintrygowała mnie tajemnica, to że w tej
powieści dzieje się tak dużo, że spotykamy skrajnie różne
postacie – wyjaśnia Laura Sonik. – Już sam tytuł działa na
wyobraźnię: „Tajemnica krzyczącego zegara”. Zaczynamy

się zastanawiać: O co tu chodzi? Krzyczący zegar? Druga
rzecz, która zadecydowała o wyborze tekstu to na pewno osoba Hitchcocka, który ją rekomendował. Pomimo
iż książka jest naprawdę gruba, przeczytałam ją od razu.
Bardzo mnie ta opowieść wciągnęła. Nie jest infantylna,
zawiera inteligentne poczucie humoru, postacie są krwiste, ciekawe. Postanowiłam, że chcę coś takiego pokazać
w teatrze, zderzyć widzów z takimi emocjami, również
ze strachem i ze złem, oswoić ich z tym.

Temat z okładki
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Poza samą historią ważna była także forma pokazania jej na
teatralnych deskach. To co jest najbardziej fascynującego
w historiach detektywistycznych to zagadka i jej rozwiązanie.
Czytelnik, widz wchodzi w buty prowadzącego, śledztwo, zaczyna myśleć jak on, sam ma listę podejrzanych i czeka z niecierpliwością końca by dowiedzieć się „kto zabił?” – Przeniesienie książki na scenę to jest drobiazgowa praca. Analizujesz
książkę, analizujesz tekst pod względem dramaturgicznym.
Każdy pracuje inaczej. W moim przypadku od razu pojawiają
się konkretne obrazy, buduje się atmosfera spektaklu – tłumaczy reżyserka. – W przypadku tego przedstawienia zaproponowałam by akcję osadzić w latach 60. w Hollywood. Od razu
poczułam ten klimat, zobaczyłam kostiumy, scenografię, bardzo filmową. Powołałam nawet jedną postać, która w książce
została uśmiercona, a w spektaklu jest bardzo ważnym bohaterem. Specjalnie na potrzeby tej historii, żeby ją wzmocnić,
inaczej zaaranżowaliśmy przestrzeń. Publiczność siedzi także
na scenie, w pewnym sensie uczestnicząc w rozwiązywaniu
zagadki. W zależności od tego gdzie kto siada, widzi tę historię
inaczej. Tak jak przy rozwiązywaniu śledztwa: kiedy ta sama
sytuacja wygląda inaczej w zależności od perspektywy jakiej
na nią patrzymy. Młoda publiczność przede wszystkimi ma się
dobrze bawić. Ta historia jest wciągająca, często sceny dzieją
się symultanicznie, w różnych miejscach, wychodzimy nawet
na zaplecze teatru. Aktorzy pojawiają się wszędzie, nie tylko
na scenie. Nie ukrywamy, że jesteśmy w teatrze, pokazujemy
lampy, pokazujemy foyer, „flaki” teatru. Widz nie tylko widzi
scenę, ale także całą architekturę wewnątrz.
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Temat z okładki

Publiczność wchodząc na spektakl od razu trafia na niecodzienną sytuację. To rodzi pytania, intryguje. Buduje
się napięcie, dramaturgię, rodzi się zagadka. I tu wracamy
do początku tego tekstu i pozycji, jaką zajmuje powieść
detektywistyczna i jej jednak nieocenionego wkładu
w literaturę w ogóle. – Śledztwo uczy logicznego myślenia,
dedukowania. Podsyca także ciekawość, uczy kreatywnego myślenia przez zabawę. Inspiruje do pasji – przekonuje
Laura Sonik. – Ci detektywi mają pasję, są zaangażowani
w rozwiązywanie tajemnicy, są tym zafascynowani, oddychają tym. Pomimo przeszkód brną dalej. Patrząc na nich
też chcemy tacy być. I nie dotyczy to wyłącznie detektywistycznych historii. Ludzie z pasją, zaangażowani w coś
całym sobą dokonują wielkich rzeczy, a jeżeli przy tym dostarczają innym rozrywki to czemu tego nie robić?

autor: Aneta Dolega / foto: Aleksandra Gruszka / wizaż
i produkcja sesji: Agnieszka Ogrodniczak / aktorzy: Rafał
Hajdukiewicz, Maja Bartlewska, Maciej Sikorski

Laura Sonik, reżyserka, twórczyni, autorka ciekawgo projektu
Fast Book, o którym mówi tak: „Akcja rozpoczęła się w Toruniu,
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Pojawiła się propozycja
kampanii łączącej literaturę ze sztuką. Pokazanie literatury
poprzez działania głównie teatralne. Włączyłam do tego inne
toruńskie instytucje kultury jak teatry, agendy czy biblioteki.
W ramach tego robię różne projekty. m.in. zrobiłam „Szekspir.
Miasto”, czyli 9 happeningów inspirowanych twórczością Szekspira. Rozgrywały się w różnych przestrzeniach miasta, np. Lady
Makbet w sklepie mięsnym, Romeo i Julia na boisku, gdzie dwoje
aktorów – tancerzy grało w piłkę, której nie było. Razem z nimi
byli kibice, którym był 30 osobowy chór. Śpiewali w pewnej stylizacji teksty Szekspira. W całej akcji brali udział aktorzy z całej
Polski. Przy okazji powstała gazeta, która zapełniła się krótkimi
artykułami związanymi oczywiście z Szekspirem. Pisali do niej
m.in. reżyserzy, dramaturdzy, wykładowcy UMK, dziennikarze.
Byli to m.in. dr. hab. Rafał Moczkodan, Michał Nowak, Przemysław Pilarski Karolina I. Kaleta, Aram Stern, Bartosz Adamski,
Mariusz Babicki, Alicja Berk. W listopadzie na 80 rocznicę śmierci Witkacego planuję realizację tekstu inspirowanego twórczością i biografią artysty, według scenariusza Przemka Pilarskiego. Fast Book wyjdzie na pewno poza Toruń”.

W ROLI GŁÓWNEJ

Inspirujące rozmowy Jakuba Jakubowskiego

Dawid Ogrodnik:
Cierpię i gram najlepiej
jak potrafię
Aktor wybitny, znany ze spektakularnych metamorfoz i ról, które przejdą do historii polskiego kina. Dawid Ogrodnik na zakończonym niedawno Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zachwycił publiczność i jury rolą niewidomego
pianisty Mietka Kosza, zapomnianego polskiego muzyka jazzowego, który odnosił
wielkie sukcesy w Polsce i na świecie. Z Dawidem rozmawiamy nie tylko o roli Mietka Kosza, ale też o lęku, bolączkach polskiego kina i cierpieniach młodego aktora.

Niewątpliwie jesteś dobrym aktorem, o czym świadczą nie tylko nagrody, ale
przede wszystkim Twoje role. Zapytam jednak, czy po filmie „Ikar. Legenda
Mietka Kosza” jesteś również dobrym pianistą?

Nigdy nie wypadało mi mówić, czy jestem dobrym aktorem i tym bardziej teraz
nie wypada mi mówić, czy jestem dobrym pianistą. Po prostu wykonuję swój zawód najlepiej jak potrafię. Z muzyką jestem zaprzyjaźniony od dziecka, starsza
siostra grała na fortepianie, młodsza na skrzypcach, ja z kolei na klarnecie. A fortepian skończyłem w szkole muzycznej drugiego stopnia, niemniej nigdy się z tym
instrumentem nie zaprzyjaźniłem, sprawiał mi problemy. Gdy po latach wróciłem
do niego za sprawą roli Mietka Kosza miałem sporo obaw, czy sobie poradzę. Na
szczęście podstaw się nie zapomina, a reszta to mozolne przygotowania, cała
masa prób.
Rozumiem, że wszystkie te brawurowe i trudne partie muzyczne pokazane
w filmie „Ikar. Legenda Mietka Kosza” zagrałeś samodzielnie, bez dublera?

Tak, ale było to bardzo trudne i na początku okupione frustracją. To co chciałem
osiągnąć, było bardzo odległe, początkowo nie wiedziałem też, jakich środków
użyć, aby być w tej roli możliwie najbardziej wiarygodny. Pracę nad nią zacząłem
od lekcji pianina u poleconego przez Leszka Możdżera nauczyciela, ale bardzo
szybko zrozumiałem, że nie jest to dobry kierunek – mimo, że skończyłem szkołę
muzyczną, nie byłem w stanie w trzy miesiące osiągnąć poziomu, który pozwoliłby mi zagrać te utwory samodzielnie, wymagałoby to lat ćwiczeń. Wtedy zadzwoniłem do Leszka Możdżera i poprosiłem, żeby wysłał mi swoje interpretacje tych
utworów i nagrania siebie, kiedy gra – z różnych kamer, z różnych ujęć, tak abym
mógł oddać wiarygodnie jego grę. Starałem się go naśladować.

W roli głównej
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Mietek Kosz, jak większość ludzi wybitnych i niesamowicie wrażliwych, musiał mierzyć się z wewnętrznymi demonami. Jakie to demony?

Poczucie samotności, odrzucenie w miłości, niezrozumienie, brak oparcia w bliskich ludziach i wiele innych
demonów. To jest proza życia, te demony są uniwersalne, mogą dotyczyć każdego, nie tylko tak wrażliwego artysty jakim był Mietek Kosz. Każdy też radzi sobie z nimi
na swój sposób. Lub nie radzi, jak to było w przypadku
Kosza. Początkowo ucieczką była dla niego muzyka, potem alkohol.
Ratunku szukał w miłości.

Tak. I doświadczył odrzucenia, które bardzo przeżył. Potem z kolei on odrzucał miłość, którą w końcu znalazł.
Uczuciowy roller coaster. Kobiety, które pojawiły się
w życiu Mieczysława Kosza, pomogły mu zaakceptować
w pełni siebie jako pełnowartościowego człowieka. Pomogły mu pogodzić się z tym, że jest niewidomy. Dzięki
nim zrozumiał, że jest wyjątkowy. Nie musiał już żebrać
o miłość. Dla mnie to jest pewne uniwersalne przesłanie
tego filmu – dopóki nie zaakceptujemy i nie pokochamy
siebie, zawsze będziemy szukać tej miłości u innych, jej
wciąż nowych odsłon.
Mietek Kosz powiedział znamienne słowa: „Ja naprawdę lubię muzykę, ale najbardziej cenię taką,
która przygnębia, wpycha mnie w siebie, sprawia, że
czuję, że życie jest dramatyczną przygodą do samego końca”. Czy jego życie było dramatyczne?

Biorąc pod uwagę jak skończył swoje życie, ile w życiu
wycierpiał, to z pewnością można je tak określić. Te
słowa były dla mnie pewną inspiracją jak zbudować tę
postać, niemniej Maciej Pieprzyca chciał pokazać złożoność życia Mietka Kosza, jako mieszankę goryczy i smutku, radości i humoru, miłości i pasji. Jako nieustającą
wielką improwizację. Dokładnie takie, jak jego muzyka.
Lektura biografii Mieczysława Kosza była dla mnie niesamowitym przeżyciem. Równie inspirująca okazała się
historia pojawienia się jazzu w Polsce. W historii Kosza
najbardziej poruszyły mnie jego dzieciństwo, trudne warunki, które panowały na wsi, gdzie dorastał, i okoliczności, w jakich znalazł się w ośrodku dla niewidomych
w Laskach. Jest mi to bliskie, ponieważ sam urodziłem
się na wsi i wiem, jak trudno wybić się stamtąd i osiągnąć sukces jako artysta.

Mietek Kosz jest niewidomy, bardzo szczupły. To kolejna Twoja rola wymagająca dużej fizycznej metamorfozy, wspomnijmy chociażby film „Chce się żyć”,
notabene również Macieja Pieprzycy, w którym zagrałeś chłopaka z głębokim porażeniem mózgowym.
No tak, można powiedzieć, że Maciej Pieprzyca doprowadza Ogrodnika do kresu wytrzymałości (śmiech). Ale
tak na poważnie, to jest kwestia uczciwości wobec widza, wobec reżysera i producenta, ale przede wszystkim
wobec samego siebie. Aktorstwo wiąże się z wchodzeniem w inny świat, w czyjeś buty i trzeba być w tym po
prostu autentycznym. Jeżeli rola wymaga metamorfozy,
to nie mam nigdy wątpliwości i po prostu robię co w mojej mocy by jak najwierniej oddać mojego bohatera.
Dużą metamorfozę musiałeś przejść przygotowując
się do roli Mietka Kosza?

Do tej roli musiałem dużo schudnąć. Mietek Kosz był
drobny, ważył 63 kg, ja przed zdjęciami miałem na wadze 75 kg. Sporo czasu poświęcałem na intensywne
treningi w siłowni. Podczas nich nieustannie słuchałem
utworów, które przygotowywałem do filmu. Potem doszedł jeszcze temat samych ruchów przy fortepianie.
Niestety, w przypadku Kosza dysponowaliśmy tylko
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jednym krótkim nagraniem z koncertu, na którym był
dosyć statyczny. Kolejnym etapem były więc próby dopasowania tego ruchu do muzyki. Początkowo zupełnie
mi się to nie udawało. Był to dla mnie moment załamania. Zacząłem szukać odpowiedzi w muzyce. Jeszcze
intensywniej wsłuchiwałem się w utwory, dałem się im
ponieść i wtedy udało mi się w końcu – mam nadzieję
– oddać ducha Mieczysława Kosza.
Zagrałeś wybitnego muzyka – to już jest duże wyzwanie. Ale zagrać wybitnego, niewidomego muzyka
to już poprzeczka podniesiona naprawdę wysoko.

I ja to czułem na każdym etapie zdjęć. Z jednej strony mówimy o niepełnosprawności Kosza, a z drugiej
– o jego wielkim talencie muzycznym i o tym, jak jedno
determinuje drugie. To była bardzo trudna rola do przygotowania, a reżyser ponownie zostawił mi bardzo duże
pole do interpretacji. Przygotowania do roli rozpoczęły
się od odwiedzin ośrodka dla niewidomych w Laskach.
Spotkałem się z dyrektorem tej placówki i podopiecznymi. Miałem szansę przyglądać się temu, jak funkcjonują. Potem kupiłem podręcznik dla wychowawców osób
niewidomych, który uczy, jak przygotować ich do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Obejrzałem kilka filmów o osobach niewidomych: „Zapach
kobiety”, „Imagine”, „Carte Blanche”, oglądałem m.in.
świetny dokument „Kraina ciszy i ciemności” Wernera
Herzoga.
Zastanawia mnie jaka jest rola oczu przy kreowaniu
roli osoby niewidomej.

A to jest bardzo ciekawy temat. W filmach często widzimy, że aktorzy grający niewidomych patrzą w jeden
punkt, gdzieś daleko. Ja, oglądając dokumenty o osobach niewidomych, rozmawiając z nimi, nigdy nie zauważyłem, żeby gałki oczne ludzi niewidomych tak zastygały, raczej poruszają się w niekontrolowany sposób.
Tak też zdecydowałem się pokazać oczy mojego bohatera. Bardzo ważne było dla mnie również spotkanie
z niewidomym producentem muzycznym, który prowadzi swoje studio nagrań. To spotkanie było niesamowite, ponieważ w czasie, który z nim spędziłem, trudno było mi uwierzyć, że rzeczywiście jest niewidomy.
Z taką swobodą i pewnością się poruszał! Wtedy zrozumiałem, że można być niewidomym, a jednak w znanej
sobie przestrzeni funkcjonować właściwie tak, jakby się
widziało.
Jesteś po kursie hipnozy, pracujesz z oddechem, zrobiłeś kurs pracy z lękiem, strachem i podświadomością. Jesteś aktorem, który inwestuje w siebie?

Nie wyobrażam sobie, aby było inaczej, tym bardziej,
że aktorstwo to praca na emocjach, dotykająca najgłębszych pokładów ludzkiej wrażliwości. To zawód wymagający też olbrzymiej pokory. Na studiach niestety tego
nie uczą. A w tym zawodzie niezwykle ważne jest, aby
wiedzieć w jakim momencie życia jesteś, jak widzisz
swoją przyszłość, jak kierujesz swoją karierą. Te kursy
pomagają mi też w pracy na planie, a praca ta wiąże się
przecież z dużą odpowiedzialnością. Nie mogę pozwolić
by strach paraliżował mnie przy wyjściu na scenę czy
na plan. Krystian Lupa, w którymś ze swoim spektakli
użył takiego sformułowania, że młodym artystom nie
powinno się pomagać, że ten rodzaj cierpienia uszlachetnia, że ten, któremu przychodzi wszystko łatwo nie
uszlachetni swojej duszy w ten sposób jak zrobi to osoba, które pewną drogę bólu i cierpienia przejdzie. Jeżeli
rola, w którą wchodzę wymaga bólu i cierpienia, to nie
zastanawiam się, czy można inaczej, po prostu cierpię
i gram najlepiej jak potrafię.

IKAR. LEGENDA MIETKA KOSZA
To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia niewidomego geniusza fortepianu. Mietek jako dziecko traci wzrok. Jego matka oddaje go pod opiekę sióstr zakonnych w Laskach.
W ośrodku dla niewidomych chłopiec odkrywa, że muzyka może się dla niego stać sposobem
na to, by na nowo widzieć i opowiadać świat. Mietek zostaje świetnym pianistą klasycznym,
jednak gdy odkrywa jazz, ma już tylko jeden cel – zostać najlepszym pianistą jazzowym w Polsce. Odnosi coraz większe sukcesy, nie tylko w kraju, lecz także na świecie. Wygrywa prestiżowy Montreux Jazz Festival. W jego życiu niespodziewanie pojawia się charyzmatyczna wokalistka Zuza. To spotkanie wszystko zmienia. „Grając, widzę. Dopóki gram, jestem zdrowy” – tak
mówił o sobie i swojej muzyce. To film o podążaniu za marzeniami wbrew trudom codziennego
życia, nieprzychylnym czasom i innym ludziom. To historia buntownika, który chciał grać jazz,
żyć po swojemu, o jego drodze na szczyt i walce z demonami – samotnością, nałogiem oraz
brakiem miłości. To także opowieść o cenie, którą płaci się za marzenia i geniusz. Film zdobył
Srebrne Lwy tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz pięć innych
ważnych nagród, w tym za pierwszoplanową rolę męską dla Dawida Ogrodnika i za muzykę dla
Leszka Możdżera. Premiera w kinach 18 października.
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Ponoć nigdy nie jesteś zadowolony z efektu, z roli, którą stworzyłeś?

To nie tak, że nie jestem zadowolony. Zawsze jednak patrzę na to z perspektywy, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. Czasami patrzę i myślę, że mógłbym tę emocję zagrać inaczej i pewnie dałoby to
lepszy efekt. Oczywiście, cieszą mnie pozytywne opinie, pochwały, ale tak
jak już powiedziałem, mam w sobie wiele pokory i jeszcze wiele przede mną,
w tym oczywiście nauki.
To skoro o tym co przed Tobą. „Ikar. Legenda Mietka Kosza” niedługo
na ekranach kin, a Ty pewnie znowu na jakimś planie zdjęciowym?

Przede mną zdjęcia do filmu „Broad Peak”. To historia wybitnego polskiego
himalaisty Macieja Berbeki i zimowej wyprawy na Broad Peak, która, jak wiadomo, zakończyła się tragicznie. Po zdobyciu szczytu, w czasie zejścia zginęli Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski. Adam Bielecki i Artur Małek dotarli
do obozu. W tym filmie wcielam się w postać Adam Bieleckiego. Pracuję też
nad filmem „Najmro”, w którym jestem Zdzisławem Najmrodzkim, polskim
złodziejem zwanym królem ucieczek. Najmrodzki w latach 70. i 80. aż 29 razy
uciekał z aresztów, więzień, konwojów, wymykał się policyjnym pościgom.
Był niezwykle barwnym facetem, który umiłował wolność i swobodę.
Zagrałeś już hip-hopowca, niewidomego muzyka, mężczyznę z porażeniem mózgowym, niezwykle złożonego Tomasza Beksińskiego, a w Teatrze Telewizji w sztuce Juliusza Machulskiego grałeś geja. Nie korci Cię
jakaś rola z cyklu lekkich, łatwych i przyjemnych…?

W polskim kinie żadna rola nie jest lekka, łatwa i przyjemna, bo polskie
produkcje wyciskają z aktora ostatnie pokłady sił i energii. Mam wrażenie,
że przyszedł czas, żeby coś z tym zrobić, bo na dłuższą metę tak się nie da.
Nie można robić filmu, który wymaga 60 dni pracy w 30 dni, grając po czternaście i więcej godzin dziennie, nierzadko kończąc dzień zdjęciowy na kroplówce. Ja już tak pracować nie zamierzam. Mało czasu, mało pieniędzy i tyranie
poza granice własnych możliwości. Nie da się w polskim kinie, grając główne
role, nie podupaść na zdrowiu.

rozmawiał: Jakub Jakubowski / foto: Net Film
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W roli głównej

Jakub Jakubowski – dziennikarz, w latach 2009-2019 twórca i redaktor naczelny miesięcznika "Prestiż - magazyn trójmiejski", uznanego przez magazyn "Press" za najlepsze regionalne czasopismo w Polsce. Pracował również dla Radia Gdańsk, portalu
trójmiasto.pl, był redaktorem naczelnym magazynu "Wiecznie Młodzi", publikował
w "Dzienniku Bałtyckim", "Przeglądzie Sportowym", "Playboyu" i wielu innych. Zajmuje się także produkcją telewizyjną i filmową. Przez 12 lat wykładał dziennikarstwo
prasowe i dziennikarstwo telewizyjne w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej. Fan
zaangażowanego dziennikarstwa, dobrego reportażu i ciekawego wywiadu. Miłośnik
żeglarstwa, roweru, muzyki, po godzinach DJ w legendarnym klubie Spatif w Sopocie.

Grzegorz Skawiński

Muzyczny
kosmopolita

Na przełomie lat 70. i 80. był twarzą awangardowego Kombi, znanego m.in. z Muzyki Młodej Generacji, czy też występu na pierwszym Jarocinie. W latach 90. m.in. z Agnieszką Chylińską: jako O.N.A. ponownie zamieszał na polskiej
scenie rockowej. Dzisiaj razem z Waldemarem Tkaczykiem tworzą solidne przedsiębiorstwo Kombii. Grzegorz Skawiński: gitarzysta, wokalista i kompozytor. Od ponad 40 lat na szczycie. W rozmowie z Michałem Stankiewiczem
opowiada o swoich początkach, sukcesach i rozstaniach. A także o trudnych relacjach między muzykami, twórczości
w dobie Internetu i ukochanym Trójmieście.
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Michał Stankiewicz: Co teraz grasz?

Grzegorz Skawiński: W zasadzie gram to co chcę, a czasem to co muszę,
bo jeżeli koncentrujesz się na koncertach zespołu to musisz ten repertuar powielać. Jak ludzie przychodzą na koncert to chcą usłyszeć konkretne utwory, przeboje. Grasz wtedy co jest wymagane kontraktem.
A jeżeli pytasz o to co gram poza tym – to gram sporo, wymyślam nowe
brzmienia, komponuję, ale oczywiście nie publicznie.
Właśnie o to mi chodziło, co Grzegorz Skawiński gra poza sceną.

Gram dla siebie, choć bardzo lubię grać w Kombii. Uwielbiam adrenalinę,
która płynie z żywego kontaktu z ludźmi, a nasz zespół ma bardzo dobry
kontakt z publicznością. Chyba się nie zdarzyło, byśmy nie zagrali bisu.
No, a w domu tworzę wiele rzeczy, a przede wszystkim ćwiczę. To trochę jak ze sportem: ręce, głowa, muszą być w dobrej formie. Piszę muzykę, czasem teksty, ćwiczę wprawki i muszę powiedzieć, że to okropny
proces. Słuchacze całe szczęście go nie widzą, a przede wszystkim nie
słyszą (śmiech), no chyba, że mieszkają z tobą w domu, wtedy muszą
znosić ciągłe repetycje i bez końca grane frazy.
Mówimy o gitarze. Od ilu lat ci towarzyszy?

Od ponad 40, chociaż jako dziecko zaczynałem od akordeonu, bo w latach 60. to akordeon był bardziej popularny. Dopiero w erze The Shadows, The Beatles, Rolling Stones zaczęła być modna muzyka gitarowa.
A kiedy byłem już w pełni świadomym muzycznie człowiekiem pojawił
się hardrock: począwszy od Jimmy’ego Hendrixa, Cream po Led Zepepllin i Deep Purple, Black Sabbath. Wybrałem właśnie to.
Taką muzykę graliście w waszym pierwszym zespole Kameleon?

Dokładnie, w Kameleonie i Horoskopie. W Akcentach, a potem w Kombi zaczęliśmy grać coś innego, ale w momencie powołania Skawalker
i O.N.A. to powróciło. Wiele osób wówczas się zdziwiło, że ja gram coś
takiego, a ja przecież na tym właśnie wyrosłem. Najpierw grałem więc
hardrocka, a potem funky, elektronikę i pop.
Kombi z początku też było zespołem gitarowym, występowaliście
na koncertach z cyklu Muzyka Młodej Generacji, no i na pierwszym
Jarocinie w 1980 roku.
Tak, szczególnie druga płyta była bardzo rockowa. Był też Jarocin, co
znów wielu fanów może dzisiaj dziwić. Zawsze byliśmy kapelą kosmopolityczną, nigdy do końca nie określiliśmy się stylistycznie w zdecydowany sposób. Taki płodozmian jest fajny, jak robisz odskoki, czy nawet jak
się podąża za modą, która przecież wymusza nowe brzmienia. Trudno
to samo grać przez całe lata, szczególnie gdy tzw. kariera trwa długo,
a my zbliżamy się z nią do 50 - ki!
Kombi jest rzeczywiście trudno definiowalny: był funky, blues,
rock, a dopiero potem zespół wszedł w charakterystyczne brzmienie elektroniczne.

Interesowaliśmy się też jazzem, duży wpływ miała muzyka fusion, która
wypłynęła z jazzu wchłaniając rockowe elementy. Słuchaliśmy Herbiego
Hancocka, Chicka Corei i wielu innych.

Charakterystyczną cechą Kombi był też na pewno bas Waldemara
Tkaczyka.
Bardzo charakterystyczny, musimy to podkreślić, bo mało kto zwraca na
to uwagę, a to atrybut Kombi jak barwa mojego wokalu. Te riffy basowe
Waldka, granie kciukiem, czyli technika slap, czy też bas bezprogowy.
Często gracie na koncertach utwory z pierwszych płyt?

Niektóre tylko, bo przecież koncert ma swój wymiar. Trzeba pamiętać,
że nasza odsłona Kombii przez dwa ii - wylansowała też nowe utwory:
„Pokolenie”, „Awinion”, „Sen się spełni” „Ślad”. Mamy swój nowy rozdział. Musimy to wszystko jakoś zmieścić w czasie koncertu.
Ale inny brzmieniowo.

Inny, bo nie wchodzi się do tej samej wody ponownie i nie ma takiej
potrzeby. Jesteśmy ludźmi co mają otwarte głowy. Po co nagrywać tą
samą płytę po raz 10. Nam szybko wszystko się nudzi.
Czemu dzisiaj istnieją dwa zespoły: Kombi Sławomira Łosowskiego
oraz Kombii Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka?

Na pewnym etapie powrotu do zespołu Kombi próbowaliśmy się dogadać ze Sławkiem Łosowskim, choć on twierdzi inaczej. Było jedno spo-

tkanie w sopockim Grand Hotelu, rozmawialiśmy o perspektywach, ale
finalnie nie dogadaliśmy się. Trudno. Ja uważam, że jestem Kombi, on
też, że jest Kombi, Waldek Tkaczyk, też uważa, że jest Kombi i nieżyjący
Jarek Pluta, który z nami grał, też uważał, że jest Kombi. Podobna sytuacja jest w zespołach Oddział Zamknięty, De Mono.....
I w Lombardzie, Budce Suflera…

Jest mnóstwo takich kapel. Uważam, że i Sławek ma prawo do spuścizny
po Kombi i my też je mamy czy to się komuś podoba czy nie.
A jak z prawami do wykonywania utworów?

Ani Sławek nie wyłączył ich nam, ani my jemu. Trzeba pamiętać, że takie
utwory jak „Królowie życia”, „Victoria Hotel”, „Black & White”, „Jej wspomnienie” to np. moje kompozycje.
Są też napisane przez Waldemara Tkaczyka.

Tak, np. „Nie ma zysku”, „Linia życia”, czy „Nasze randez vous” także
teksty „Nietykalni” „Kochać cię za późno”. Nie ma powodów, by ktokolwiek komukolwiek odmawiał prawa wykonywania. Zresztą nasz obecny
program koncertowy Kombii składa się głównie z naszych kompozycji,
gramy tylko dwa utwory skomponowane przez Sławka Łosowskiego.
Jest szansa, że kiedyś na scenie zobaczymy was razem, w starym
składzie?

Dopóki żyjemy wszystko możliwe, ale na razie wygląda na to, że konflikt
nabrał rumieńców.
Po rozpadzie O.N.A. wasze drogi z Agnieszką Chylińską też się mocno rozeszły. No, ale trzy lata temu, podczas jubileuszu 40 - lecia
waszej pracy, tj. twojej i Waldemara Tkaczyka, udało się zakopać
dawne animozje i wystąpiliście razem.
Na ten sam koncert został zaproszony Sławek Łosowski. Odmówił występu. My też bodajże rok wcześniej z Waldkiem wystąpiliśmy na benefisie Agnieszki na festiwalu w Sopocie.
Śledzisz karierę Agnieszki Chylińskiej? To ty, wówczas kompletnie
nieznaną osiemnastolatkę wrzuciłeś na wielką scenę. Jesteś ojcem
chrzestnym jej sukcesu.

Wrzuciliśmy ją wspólnie, jako członkowie zespołu Skawalker, który przekształcił się potem w O.N.A. Nie da się nie śledzić jej kariery, ona i tak do
nas dociera z różnych miejsc.
Słuchasz jej muzyki?

Posłuchałem wszystkich płyt, aby wyrobić sobie zdanie.
I jakie jest?

Nie muszę tego zdradzać. Szczerze życzę jej wszystkiego najlepszego,
najważniejsze, że robi to co chce i realizuje się na swój sposób, o czym
zawsze marzyła. Moja ocena tego co robi teraz muzycznie, czy medialnie nie ma żadnego znaczenia. My z Waldkiem jej kibicujemy. Cieszymy
się, że udało się jej po O.N.A. zrobić solową karierę i to z sukcesem.
O.N.A. mocno zamieszało sceną rockową lat 90. Jest szansa na reaktywację?
Wszyscy się o to pytają.

Dziwisz się? Z pewnością to pytania życzeniowe.

No to ja ci odpowiem. Ma to jakieś symboliczne znaczenie dla fanów,
takie momenty jak nasz wspólny występ trzy lata temu. Dzisiaj nie ma
takich planów, co nie znaczy, że już nigdy do ponownego spotkania
muzycznego nie dojdzie. Agnieszka jest skupiona na swoich rzeczach,
my na swoich. To także trudne do przeprowadzenia logistycznie, technicznie. Ona musiałaby zrezygnować ze swojego zespołu, z którym gra,
ma oddzielny management z którym się przecież nie rozstanie. My też
mamy swój, z którym nie zamierzamy się rozstać. Gdybyś to wszystko
zebrał i podsumował to wtedy widać jak trudne to by było.... Jeszcze
musi być wola takiego powrotu z obu stron.
Wspomniałeś o solowej płycie? Co na niej będzie?

To będzie muzyka instrumentalna. Postanowiłem pozbawić moje solowe dokonania mojego wokalu zostawiając go wyłącznie dla Kombii ...
To będzie więc muzyka i zupełnie niekomercyjna. Projekt jest w bardzo
wczesnej fazie realizacji. Najpierw musimy skończyć nową płytę Kombii, to jest priorytet.
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Dużo imprezujesz?

Zdarza się, kiedyś prawie mieszkałem w Spatiffie (śmiech). Dobrze się
bawiłem. Miałem taki okres w życiu, wracałem z trasy i od razu się rzucałem na imprezę. Ale to mi się znudziło.
Wspominałeś i w wywiadach, i waszej książce „Królowie życia”
o imprezach, alkoholu, narkotykach.
Dokładnie, wszystko to było. Teraz zostało z tego tylko wino. I to białe.

W pewnym momencie przychodzi refleksja, czy też po prostu znudzenie?

Na pewno znudzenie, bo ileż można się nawalać, ile razy można wstawać z kacem. Myślę, że nie mam natury nałogowca, umiem się powstrzymać, parę dni nie pić. Najdłużej wytrzymałem przez pół roku.
Zero alkoholu.
To już prawie abstynencja.

Chodziło o sprawy zdrowotne. Zacząłem się odchudzać i przeszedłem
od whisky z colą do wytrawnego wina. Nie dlatego, że je bardziej lubię,
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ale dlatego, że jest mniej kaloryczne. I tak mi zostało, choć czasem wypiję szklaneczkę whisky. Bez coli. Tak dla smaku. Lubię alkohol czasami.
Jak dzisiaj wygląda scena muzyczna. Zmieniła się?

Nadejście ery Internetu zmieniło wszystko. Cały show-business się
zmienił. Dzisiaj wszyscy mają równe szanse: ci co grają i nie grają, umieją i nie umieją. Wystarczy, że puszczą to do Internetu, potem mają miliony lajków i odtworzeń i wydaje im się, że są gwiazdami muzyki. Ale
kiedyś trzy czwarte z nich nie przeszłoby nawet pierwszego progu. Nikt
by ich nie zobaczył i nie chciał iść na ich koncert. Dzisiaj to możliwe.
I to w telefonie.
Chcą sławy. Zresztą jak w waszym starym numerze „Królowie życia”, gdzie śpiewasz „Wciąż czekam w poczekalni sławy…”

„… ciągle nie słychać słowa wejść, tak mnie uczyli od małego, tylko wygrana liczy się. Hej, mamo, mamo, będę gwiazdą, jak wolno
spełnia się ten sen”.
No i chyba nic się nie zmieniło od tego czasu. Tekst może równie
dobrze być o influencerach i social mediach.

Ale to utwór z lat 70. Czyżby Marek Dutkiewicz, autor tekstu był prorokiem? (śmiech).
A jak wyglądają relacje między muzykami?

Zmienił się odbiór, nie ma atmosfery między muzykami. Przyjeżdżają,
zrobią swoje i wyjeżdżają. A jak nie wyjadą to grzebią w telefonach. Nie
będę tego oceniać, bo to znak czasów i ja też jestem niewolnikiem Internetu i telefonu (śmiech). Spędzam z nim dwie godziny dziennie. Uważam, że to genialny wynalazek, ale i narzędzie globalnej inwigilacji.
Obserwujesz innych?

Obserwuję, ale miałem na myśli taką orwellowską wizję kontroli, a nie
to, że my pooglądamy siebie wzajemnie. Na pewno w social mediach
fajne jest to, że można dotrzeć do wszystkich niemal od razu.
I każdy może do ciebie. W tym roku usunąłeś swój profil na Instagramie.

Usunąłem jeden profil, bo miałem dużo nieproszonych gości, dostawałem po 5 do 8 tys. lajków z Iranu dziennie, to był chyba jakiś atak
hakerski. Nie dało się tego ogarnąć, usunąłem profil i założyłem nowy.
Wolę Instagrama, bo krótka forma jest fajna, tymczasem na fejsie trwa

deliberowanie tematów.
Obserwujesz politykę?

Trudno się nią nie interesować, żyjemy w ciekawych czasach, dużej polaryzacji społecznej. Nigdy czegoś takiego nie było, a linie podziałów
nie były takie wyraźne jak w tej chwili. Myślę, że nie sposób tego nie
obserwować i nie zastanawiać się czemu jedni myślą tak, a inni zupełnie
inaczej.
A jak ty myślisz?

Ja myślę tak jak myśli Grzegorz Skawiński. Nie wydobędziesz ode mnie
żadnych deklaracji.
Rzeczywiście nie pojawiają się żadne informacje o twoich poglądach.

Zespół Kombii nie chce polaryzować swoich fanów i odbiorców. Bez
względu na jakiekolwiek kategorie czy poglądy.
Nie mam nic więcej do powiedzenia.

A w kwestiach światopoglądowych, czy też społecznych zabierasz głos?

Czasami. Działam jednak najwięcej anonimowo, sporo pieniędzy wydaję na pomaganie potrzebującym. To jest dużo ważniejsze niż deklara-
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cje medialne, które niekoniecznie lubię. Gramy też w ciągu roku kilka
imprez charytatywnych. Choć tutaj przyznam, że jak są koncerty charytatywne to mam wątpliwości czy aby wszyscy artyści, którzy biorą
w nich udział robią to jedynie z pobudek ideowych, czy też to ludzie zapomniani, którzy chcą się polansować. Myślę, że te intencje nie zawsze
są do końca czyste, bo nagle jakieś „diabełki” wyskakują z pudełka, nie
widziane od 20 lat. Ja częściej wolę przesłać gotówkę niż robić zamieszanie. Wspieram też idę „Wielkiej Orkiestry” Jurka Owsiaka.
Znacie się?

Tak, raz też grałem w Żarnowcu podczas festiwalu „Przystanek Woodstok”. Wspieram jego ideę, co do zasady jest piękna. Wiem, że Jurek Owsiak przez niektórych jest nielubiany, a przez niektórych wręcz
czczony. Jak to z ludźmi, którzy mają wyjątkową charyzmę i możliwość
przyciągania do siebie. Jego orkiestra i festiwal to świetna idea.
Chodzisz do kina?

Czasem. Dużo oglądam w domu, mam duży ekran i nagłośnienie kinowe. Ale to nie to samo.
Pytam się nie bez powodu, ale by ciągnąć temat: co tak naprawdę
w duszy gra Skawińskiemu. Widziałeś „Kler” w reżyserii Wojciecha
Smarzowskiego?

Oglądam wszystkie filmy, które są ważne. „Kler” też widziałem. Bardzo dobry. Jestem osobą wierzącą i mnie ten film nie obraził, ani moich
uczuć, ani poglądów. Wszędzie są ludzie dobrzy i źli.
A reportaż Tomasza Sekielskiego „Tylko nie mów nikomu”?

Widziałem i muszę powiedzieć, że bardzo mocna sprawa. Co tu komentować, jest w nim dosyć mocno obnażona sprawa pedofilii w kościele.
Tego się nie zamiecie już pod dywan. I nikt przy zdrowych zmysłach nie
myśli inaczej. Widzę, że próbujesz mnie podejść, by poznać moje poglądy, ale tyle chyba już wystarczy.

reklama

No dobrze. To na koniec będzie o Sopocie, gdzie mieszkałeś długie
lata. Co cię wygnało do Gdańska?

Bardzo kochałem i kocham Sopot, mieszkałem tam kilkadziesiąt lat. To
było miejsce bardzo moje, ale Sopot w sezonie jest trudny do życia. Szukałem przestrzeni gdzie będę mógł się czuć swobodniej. W domu gdzie
mieszkałem było siedem mieszkań, z czego trzy miały stałych mieszkańców. W pozostałych przez cały rok odbywało się mielenie turystów.
Sentyment został?

Absolutnie. Szczególnie lubię górny Sopot, jest spokojniejszy. Tam uprawiałem Nordic Walking, znam tam wszystkie miejsca.
Łysą Górę z pewnością też.

Gdy na nią zaprowadziłem paru znajomych na spacer byli zdumieni. Myśleli, że Trójmiasto jest płaskie! (śmiech)
A do tego ma wyciąg i stok narciarski.

No właśnie! Nie mówiąc już o pięknym widoku. I tak sobie myślę, że gdyby było mnie stać na wybudowanie domu w Sopocie to bym tam został,
ale ceny są nie do przejścia. Znalazłem więc fajne miejsce w Gdańsku.
No, ale żyjemy przecież w Trójmieście i jak chcę jechać do Sopotu to
tam po prostu jadę.
Bywasz w Gdańsku na Młodym Mieście, czy Elektryków?

Bywam. Po tym obszarze ciągnącym się od filharmonii widać jaka
nieprawdopodobna nastąpiła zmiana. Gdańsk zrobił ogromny postęp
w dziedzinie cywilizacyjnej. W Gdańsku można się zakochać, świadczy
o tym liczba turystów. Latem czasem trudno usłyszeć język polski. Nigdy się stąd nie wyprowadzę i nigdy nie zamierzałem, mimo, że były zakusy na Warszawę. Jesteśmy dowodem na to , że można tworzyć, grać
w popularnym zespole i mieszkać w Trójmieście.

autor: Michał Stankiewicz / foto: Karol Kacperski

Jeszcze
jedna fala
Surfing to sport, który kojarzy się z błękitnym oceanem, Hawajami, słoneczną Kalifornią i opalenizną.
To również surowe krajobrazy, niskie temperatury oraz zimna, ale fascynująca woda. Wydawać by się mogło, że w Polsce nie ma warunków do uprawiania surfingu. Nic bardziej mylnego. Bałtyk pod tym względem
zaskakuje. Jest kilka miejsc, gdzie sport ten rozwija się, jednym z nich jest Kołobrzeg i tutejsza Surf Academy.
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Szkoła powstała ze zderzenia kilkunastoletniej pasji do sportów
wodnych – instruktora surfingu Jana Sadowskiego oraz umiejętności organizacyjnych Anny Pawełczyk-Sadowskiej. Powstanie
stacjonarnej szkółki surfingowej było rozwinięciem kilkuletnich
działań w Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Surfingu, prowadzenia szkoleń surfingowych mobilnie oraz naturalnej drogi
rozwoju. Aktualnie Surf Academy tworzy historię surfingową
na Pomorzu Zachodnim. – To miejsce, które powstało na bazie
kilkunastoletnich doświadczeń zbieranych ze spotów na całym
świecie – mówi Ania Pawełczyk-Sadowska. – Mamy tu pełen dostęp do wszystkich niezbędnych usług: nauczyć się można od
podstaw surfingu, opartego na metodyce International Surfing
Association, można wypożyczyć sprzęt i pływać samemu lub po
prostu dołączyć do klubu i dalej rozwijać się. Dodatkowo, gdy
morze jest płaskie mamy paddleboardy, megaboardy, sandboarding, skateboarding i surfskate. Ponadto prowadzimy półkolonie
surf & skate i organizujemy eventy. Z naszych usług skorzystać
może każdy od 5-6 roku życia, aż po seniorów.
Bałtyk nadaje się do surfingu, ale trzeba wiedzieć, kiedy i gdzie
są odpowiednie fale. Najlepsze spoty na Pomorzu Zachodnim
i jedne z najlepszych w Polsce znajdziemy właśnie w Kołobrze-

gu: zwanym przez surferów #Kalafiornia, gdzie fale do surfingu
występują ponad 200 dni w roku! – Jak to mawiamy: Kalafiornia
– it's a state of mind. Kołobrzeg i okolice często mają fale i ładną
pogodę, czasem można pomylić to miejsce, płynąc na fali z Kalifornią, ale wiadomo, że nigdy nią nie będzie
– tłumaczy z uśmiechem Janek Sadowski. – Większość fal na Bałtyku
to fale z rozkołysu wiatrowego. Jednakże są takie wyjątkowe
miejsca na wybrzeżu, jak Kołobrzeg i okolice, że rozkołysów
wiatrowych i czystego swellu (od red.: energia, dzięki której powstają fale uzyskiwane przez silne wiatry) mamy całkiem sporo.
W miejscu, w którym się znajdujemy okno swellowe ciągnie się
od południowego-zachodu aż do kierunku wschodniego. Dzięki
temu oraz innym czynnikom takim jak: liczne obiekty hydrotechniczne, stabilne mielizny i położenie geograficzne, mamy całkiem niezłe warunki do uprawiania tego sportu.
Surfing to nie tylko lato, słońce, błękitne niebo i woda. – Od
jakiegoś czasu obserwujemy, że co roku każdy sezon ma swoją surfingową przewagę – mówi Janek. – Według wieloletnich
statystyk wynika, że najlepsze warunki do uprawiania tego
sportu występują w okresie jesienno-zimowym, ale gdy ktoś
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mnie zapyta: kiedy mieliśmy najlepsze sesje surfingowe? Odpowiadam: latem. Wbrew pozorom nie jest tu zimno: w sierpniu mieliśmy
temperatury jak w Portugalii. Rozmawiałem ze znajomymi, którzy
akurat byli w Peniche i okazało się, że temperatura wody i powietrza była nawet o kilka stopni niższa niż u nas. Zasadniczo pływamy
cały rok, nawet zimą przychodzą ludzie na szybką sesyjkę przed pracą. Wystarczy odpowiednie neoprenowe ubranie oraz akcesoria
i jest nawet całkiem ciepło. Choć ciężko w to uwierzyć, ale sezon na
surfing trwa tu cały rok. Szkolenia ze względu na nasze standardy
i wysoki poziom prowadzimy od maja do października.
Surfing to nie tylko sport, to także styl życia. Przyciąga ludzi z całego świata i obecnie przeżywa boom popularności, m.in. dzięki temu,
że stał się dyscypliną olimpijską. Na Pomorzu popularność zawdzięcza
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m.in. działaniom Surf Academy i Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Surfingu.
Na czym polega jego fenomen? – To sport wymagający, bardzo mentalny, ale też techniczny – wyjaśnia Janek. – Żeby złapać falę trzeba pokonać przybój i załamującą się falę, dopłynąć do odpowiedniego miejsca.
Dopiero potem przychodzi to, co sprawia niesamowitą przyjemność
i uczucie, że zapomina się o całym świecie. Surfing uczy cierpliwości
i konsekwentnego dążenia do celu, wbrew wszelkim przeciwnościom.
Sprawdzanie prognoz i pogoń za najlepszymi warunkami, dyktują nieco
rytm życia. Największe kłamstwo surfera? Ostatnia fala i wychodzę...
i tak przez kolejne trzy godziny.

autor: Aneta Dolega / foto: materiały prasowe
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Kia Polmotor

Szczecin ul. Struga 73 / tel. 91-466-87-00
Szczecin ul. Ustowo 52 / tel. 91-822-85-55
www.kia.polmotor.pl

Ilove
Szczecin
Ile osób, tyle historii. W tym cyklu znani Szczecinianie
będą opowiadali o tym, co w naszym mieście urzeka
ich najbardziej, jakie są ich ulubione miejsca, czy mogliby mieszkać gdzie indziej. Dowiemy się też, jakie
mają wspomnienia związane ze Szczecinem. Jako
pierwsza opowiedziała nam o tym tyczkarka Monika
Pyrek, czterokrotna olimpijka, trzykrotna medalistka
świata, wicemistrzyni Europy, a obecnie szczęśliwa
żona i mama.
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Styl życia

W 2002 roku powstał nowy stadion lekkoatletyczny przy Litewskiej.
Mój trener otrzymał propozycję pracy w klubie i przeprowadził się do
Szczecina z Gdańska, a ja chcąc z nim trenować przeniosłam się za
nim. Ta decyzja wymagała ode mnie dużej odwagi. Miałam zaledwie 22
lata, opuszczałam trenera kadrowego, chcąc trenować z wówczas jego
asystentem. Gdy podejmowałam decyzję, dziwiono się, że chcę opuścić Trójmiasto na rzecz Szczecina, a ja zakochałam się w mieście od
pierwszego wejrzenia. Zaczarowała mnie atmosfera na stadionie, serdeczność ludzi, którzy przyjęli mnie jak swoją. Udało mi się tak wkraść
w łaski szczecinian, że większość nie dowierza, że nie jestem stąd.
Od dawna gdy mówię dom, to mówię o tym mieście.
Pamiętam wjazd do Szczecina, mimo, że byłam z Trójmiasta, które jest
rozległe, to zdziwiłam się, że bardzo daleko jedziemy do centrum. Już
na Struga pytałyśmy na przystanku czy daleko na stadion, a to przecież dopiero początek Szczecina. Ogromne wrażenie zrobiła Trasa Zamkowa, ten wjazd do tej pory mnie zachwyca. Pamiętam szerokie ulice,
o których wspominała mi Babcia z Polanicy Zdrój i nieskończoną zieleń.
Na początku nie znałam miasta, z reguły poznajesz je jeżdżąc komunikacją miejską do szkoły, a ten fragment życia spędziłam w Gdyni. Miałam potworne braki, zwłaszcza, że te miasta bardzo się różnią. Pierwsze
miesiące mieszkałam na stadionie i to było moje centrum dowodzenia.
Chodziłam na obiady do SP 53 i na ryneczek Zawadzkiego. Dopiero, kiedy oswoiłam się z miastem i przeprowadziłam na Jagiellońską zaczęłam
przemierzać centrum. Do tej pory z sentymentem patrzę na Plac Grunwaldzki i grających tam w szachy. Zawsze chciałam mieszkać w starej
kamienicy, ja dziewczyna z bloku, te wysokie sufity i piękne okna. To
marzenie spełniło się w Szczecinie.
Często bywaliśmy w Pionierze i Kinie w „Kupcu”. Pamiętam film z Pioniera, wybraliśmy akurat seans, na który przyszło mało osób. Był to film
„Spacer po linie”, obecnie jeden z moich ulubionych, który mogę oglądać bez końca. Pamiętam taką poświatę od kamery w kierunku ekranu.
W multipleksach tego nie ma.
Często bywaliśmy w Avanti, kocham włoskie jedzenie. Później przenieśliśmy się do Fabryki na Deptaku Bogusława. Jedzenie było tam pyszne,
a co dla mnie ważne, szybko podane. Sportowiec przecież liczy czas od
treningu do treningu.
Pytasz czy Szczecin od tamtego czasu się zmienił? Gdy mieszkasz na
co dzień nie zauważasz jak miasto się zmienia, ale gdy wyjeżdżasz
tak często jak ja, i z tęsknotą wracasz, widzisz znacznie więcej rzeczy.
Centrum rozkwitło i zrobiło się takie nowocześnie europejskie. Pięknie

wpasowano to w architekturę Szczecina, a przy tym udało się zachować
te szerokie ulice i mnóstwo zieleni. Nasza Filharmonia zachwyca świat,
bulwary stały się świetnym miejscem spacerowym i miejscem spotkań
młodzieży. Aż miło patrzeć, że właśnie tam tętni młodzieżowe życie.
Z niecierpliwością czekam na zakończenie Posejdona, bo mam wrażenie, że ta inwestycja przeniesie Szczecin na wyższy poziom.
To, co zauważam w życiu na co dzień, to upiększanie miasta, a jednocześnie tworzenie przydatnej przestrzeni dla mieszkańców. Wszystkie
fontanny stworzone z basenów pożarowych, remonty parków i tworzenie placów zabaw, siłowni pod chmurką, tras rowerowych i biegowych.
Syrenie Stawy są dla mnie doskonałym przykładem jak połączyć przyjemne z pożytecznym. Właśnie Syrenie Stawy są miejscem moich spacerów z synami. Mieszkam na Pogodnie i mam tam swój raj na ziemi.
Ogród pełen owoców i warzyw, które pielęgnuję i mnóstwo trawy do
bieganie dla moich dzieci. Kiedy jestem w Szczecinie to uwielbiam po
prostu spędzać czas z najbliższymi w domu i ogrodzie. Ale też uprawiamy sporty, chyba to nikogo nie zdziwi, więc jeździmy na rowerach, a na
naukę idealnym miejsce był plac przy Netto Arenie. Teraz zaczynamy
przygodę z rolkami ze starszym synem, a młodszy śmiga już na hulajnodze i też wybieramy to miejsce. Potrzebujemy przestrzeni, żeby się
wyhasać, a Park Kasprowicza, Plac Jakuba Wujka czy plac przy Netto
Arenie są do tego idealne.
Moimi ulubionymi miejscami, bez wątpienia są mój dom oraz Pogodno:
„Filia” – knajpka w tej dzielnicy, choć właściciele pewnie będą mnie poprawiać, że to wine bar. Blisko parku z placem zabaw. Idealne miejsce na
obiad i szaleństwo z dziećmi. No i lody Marczak na Rajskiego, nie jadam
nabiału, a oni mają pyszne sorbety i ratują moje słodkie wakacje. Ryneczek Pogodno: mam tam swoje stałe miejsca. Właśnie tam powstaje
najpyszniejszy paprykarz na świecie, robi go pewien pan, ma też świetne śledzie.
Kocham Szczecin za to, że niczego mi tutaj nie brakuje. Jesteśmy dużym
miastem, a jednak jeszcze tak nie pędzimy i łatwo tu złapać dystans. Dla
mnie najważniejsi są ludzie, a tu od samego początku spotykam bratnie
dusze, ludzi z otwartymi głowami, od których wiele się uczę. Od dawna
mówię o tym, że jest to moje ukochane miasto. Co ważne – nie tylko
mówię, ale i tak czuję. To moje miejsce na ziemi. Oczywiście brakuje
mi moich „psiapsiółek” porozrzucanych po całej Polsce: w Trójmieście,
Aleksandrowie Łódzkim, Rudzie Śląskiej czy Krzeszowicach. Ale dzięki
temu, na szczęście, mam dokąd jeździć na wakacje. Pewnie dałabym
radę mieszkać gdzieś indziej, tylko po co, tu jest tak pięknie.

autor: Andrzej Kus / foto: Jarosław Gaszyński
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FEEL
YOUR
ENERGY!

Desigual to wyraziste kolory i oryginalne
printy. Motywem przewodnim marki jest połączenie zabawy, oryginalności, świeżości.
Te elementy dominują także w kolekcji Jesień / Zima 2019, czyniąc ją małym dziełem
sztuki przemysłu modowego. Filozofia jest
prosta – nie bój się kolorów postaw na oryginalność. Załóż na siebie Desigual i… żyj.

Awangardowo, modnie,

w dobrym
celu
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Moda

Modnie jest pomagać. Projekt Fash’n’Act
jest tego najlepszym przykładem. Młodzież
z Interact Szczecin International co roku
organizuje pokaz mody, którego celem jest
zbiórka pieniędzy na rzecz potrzebujących
koleżanek i kolegów. Impreza ta to nie tylko
wspaniały sposób na wsparcie bliskich osób,
ale także okazja, by zaprezentować światu
najmłodsze pokolenie projektantów mody.

W tym roku młodzi ludzie dali upust swojej
modowej wyobraźni i pod skrzydłami starszych i bardziej doświadczonych w projektowaniu kolegów z Akademii Sztuki zaprezentowali autorskie kreacje w zabytkowych
wnętrzach Pałacu Ziemstwa Pomorskiego.
Zobaczyliśmy modowy recykling zmieszany
z awangardą, nawiązujący stylem do powracających lat 90. poprzedniego wieku.
Wybrane przez nas projekty trafiły w utalentowane ręce fotograf Joanny Jaroszek
i wizażystki Agnieszki Ogrodniczak. Efekt
sesji zaskoczył nas samych. Oto przed wami
bajkowy świat nowego pokolenia projektantów mody.
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Tekst: Aneta Dolega

Zdjęcia i stylizacje: Joanna Jaroszek
Wizaż: Agnieszka Ogrodniczak

Modelka: Natalia Kaczorowska /MILK

Projekty: Style (mentor – Rafał Zakrzewski)
Daria Dembicka, Adam Krupiński, Katarzyna
Kocjan, Pola Zamaro, Karolina Borowska,
Aleksander Stacherzak, Pola Lichota

Freestyle (mentor – Manuela Korecka) Anita
Robaczewska, Marta Falińska, Maja Wymysłowska, Marcelina Caban, Izabela Małyska,
Kuba Podgórski, Wiktoria Okrajni

Moda
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Dobrze
skrojona

jesień

Jesień według Mody Club jest dobrze skrojona, elegancka, ma w sobie coś z londyńskiego szyku. Marynarki i płaszcze dla panów
od Roy Robson to ucieleśnienie najlepszego
brytyjskiego stylu. Kaszmir, flanela, tweed.
Kroje podkreślające sylwetkę, idealnie dopasowane. Prawdziwe ręczne krawiectwo.
Roy Robson oznacza autentyczny styl, podkreśla osobowość osoby, która nosi ubrania
sygnowane tą marką.

W tym sezonie mamy również wyjątkową
ofertę dla pań. Kolekcja Gerry Weber wyróżnia się wyjątkową uniwersalnością. Kurtki
i płaszcze charakteryzują się kolorami jesieni, różną długością, świetnym krojem i oryginalnymi wykończeniami. Dla zwolenniczek
sportowych stylizacji oferujemy pikowane
kurteczki. Ich fasony są tak zaprojektowane, że będą pasowały zarówno do codziennego stroju, jak i na specjalne okazje.

al. Wyzwolenia 1, Szczecin

www.modaclub.szczecin.pl

Moc

zaskakiwania

„The Power to Surprise”, czyli „Moc zaskakiwania”. To hasło jakim kieruje się marka KIA. Nie ma w tym zdaniu marketingowej przesady. Uczciwie przyznajemy, że koreańska marka samochodów od jakiegoś czasu nas bardzo pozytywnie
zaskakuje. Kiedy myślimy KIA przychodzi nam tylko jedno do głowy: „nowoczesny design i zaskakujące technologiczne
rozwiązania”. Tak jest i z KIA XCeed, którą dla nas przetestowała Sandra Osika z działu sprzedaży Grupy Polmotor.

Moc silnika – 204KM | Maksymalna prędkość – 220km/h | Przyśpieszenie 0-100km/h [s] – 7,6
Średnie zużycie paliwa – 6,7 – 7,1/100km
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Motoryzacja

prezentacja

– To, co mnie na początku urzekło w tym samochodzie to jego design –
przyznaje Sandra Osika. – Ma sportową sylwetkę, pomimo iż nie należy
do małych samochodów. Jest zgrabny, ładny, „z pazurem” i wygodny.
Nowocześnie i szybko

XCeed, pomimo iż trochę przypomina klasycznego SUV-a, to nim nie
jest. To crossover, łączący w sobie cechy SUV-a, typowego auta osobowego i ma mocno sportowy charakter. Sandra wybrała do jazdy model
z mocniejszym silnikiem. – Fajnie jak auto jest dynamiczne. Ja wsiadłam
do Kia z silnikiem 1-6 204KM, żeby poczuć frajdę z jazdy – mówi z uśmiechem. – I tak było. XCeed jest szybki, zwinny, dobrze trzyma się drogi,
świetnie się sprawdza w mieście, kiedy czasem trzeba przyśpieszyć.
Jednocześnie przy tej mocy jest niesamowicie stabilny i przez to bezpieczny. To kolejna rzecz, która mnie w nim oczarowała. Trzecia to nowoczesność i wirtualny kokpit.
Cyfrowy wyświetlacz zastąpiły analogowe zegary prędkościomierza
i obrotomierza. Wygląda to efektownie, ale też jest praktyczne. System
multimedialny UVO Connect, wyposażony jest w ekran dotykowy, który można podzielić na trzy mniejsze pola. W praktyce wygląda to np.
tak, że kiedy kierowca śledzi nawigację, pasażer w tym samym czasie
może sprawdzić pogodę czy zmienić playlistę z muzyką. System łączy
się też z internetem dzięki modemowi z kartą eSIM, dlatego nie ma potrzeby udostępniania hotspotu z telefonu.

Zawsze bezpiecznie

Wspomniane bezpieczeństwo to układy wspomagające kierowcę. Dzięki takim rozwiązaniom jak np. monitorowanie zmęczenia kierowcy,
funkcji samoczynnego przełączania świateł drogowych i mijania czy
systemowi utrzymania pasa ruchu Kię XCeed można uznać za samochód bezpieczny. Dodatkowo ten model potrafi automatycznie zahamować, kiedy prowadzący nie zauważy pieszego lub zagapi się w korku.
Ten ostatni system automatycznie kontroluje nie tylko przyspieszanie
i hamowanie, ale również kieruje autem.
XCeed jest wyposażony w system zarządzania stabilnością auta. Zapewnia on stabilne zachowanie samochodu zarówno podczas hamowania, jak i w czasie pokonywania zakrętów. Kontroluje jego zachowanie
za pośrednictwem elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy, gdy
tylko zarejestruje utratę przyczepności jednego z kół.
Szybko, bezpiecznie i efektownie. – W środku nowa KIA jest bardzo
wygodna, elegancka tapicerka, sporo miejsca, pakowny bagażnik – wymienia Sandra Osika. – To dobre auto do jazdy po mieście i w terenie.
Podoba mi się, że nie jest typowym SUV-em. Jego sportowy charakter
ma w sobie coś bardzo pociągającego. Nie tylko jest praktyczny, ale dobrze wygląda.
Nowa Kia XCeed nie tylko obiecuje niezapomniane wrażenia, to crossover, który oferuje modny design dla podążających za najnowszymi trendami, przestronne wnętrze dla ciekawych życia poszukiwaczy przygód
i wyjątkowy komfort dla osób ceniących wygodę. Można ruszać w drogę.

autor: Aneta Dolega / foto: materiały Grupy Polmotor

Ustowo 52 | 70-001 Szczecin | ul.Struga 71 | 70-784 Szczecin | www.kia.polmotor.pl

Zafiksowany na punkcie
komiksów oraz komiksowych
ekranizacji. Miłośnik Szczecina
oraz dalekich podróży.
Udowodni każdemu,
że Szczecin się zmienia.

Andrzej Kus

Faceci kochają gadżety

Im większy technologiczny bajer, tym bardziej zachwyca niemal każdego faceta. Przyjrzeliśmy się gadżetom, jakie zdobyły w ostatnim czasie rynek. Trzeba przyznać, że każdy z nich robi wrażenie.

Nowy Iphone

Fani Apple z pewnością zacierają ręce. Dostępny jest już najnowszy Iphone 11, telefon, którym według producenta, trudno jest zrobić złe zdjęcie.
Parametry tego smartfona mogą być tego potwierdzeniem. Przyjrzyjmy się
najwyższemu z modeli, Pro Max.
Wyposażony został w wyświetlacz OLED o przekątnej 6,5 cala o rozdzielczości 2688 x 1242. Ma aż cztery aparaty. Z tyłu znajdziemy trzy, każdy po 12
MP. Jest aparat z teleobiektywem, aparat szerokokątny, a nawet ultraszerokokątny, który oferuje czterokrotny zoom optyczny.
Z przodu iPhone ma natomiast aparat TrueDepth 12MP. Zrobimy nim bardzo
fajne wideoselfie – w zwolnionym tempie z częstością 120 kl./s. Nakręcimy
też wideo 4K z częstością 60 kl./s. W nowym iOS 13 filmy edytujemy tak
samo jak zdjęcia. Możemy obracać, kadrować, korzystać z automatycznej
korekty, dodawać filtry i robić mnóstwo innych rzeczy.
Udoskonalona została bateria, która działa nawet pięć godzin dłużej. Na
coś takiego musi zapracować cały system. Dlatego wszystkie jego kluczowe elementy – bateria, czip, wyświetlacz i oprogramowanie – zaprojektowane zostały tak, żeby działały jeszcze bardziej wydajniej. Do 50 procent
pojemności jesteśmy w stanie ją naładować zaledwie w 30 minut. iPhone 11
Pro Max oferowany jest z trzema pojemnościami: 64GB, 256GB oraz 512GB.

Cena iPhone 11 Pro Max 512 GB – 7449zł. Dostępność: Sklep Apple.com
Elektryczne rolki

Po elektrycznych deskorolkach, hulajnogach i hoverboardach przyszła pora
na innowacyjne elektryczne rolki. Są łatwe do opanowania. Można na nich
tańczyć, kręcić piruety, robić sztuczki. Możliwości urządzenia Segway Drift
W1 są nieograniczone. Samobalansujący się mechanizm pozwala poruszać
się stylowo i bez wysiłku. Rolki elektryczne Segway Drift W1 są lekkie i łatwe
do przenoszenia w torbie lub dłoni, dzięki czemu możemy zabrać je gdziekolwiek zechcemy. Producent przekonuje, że wykonane są z wysokiej jakości materiałów. Opony zostały zaprojektowane tak, by polepszyć stabilność,
możliwości kierowania, wszystko to połączone jest z matą antypoślizgową.
Z przodu oraz z tyłu zamontowane mają gumowe zderzaki. By być jeszcze
lepiej widocznym mają trzy tryby oświetlenia, które dopasowujemy według
własnych potrzeb.
Rolki ważą zaledwie 7 kilogramów. Rozpędzają się do 12 kilometrów na godzinę. Przy pełnym naładowaniu możemy nimi jeździć przez 45 minut. Następnie należy ładować przez 3 godziny.
Przeznaczone są dla osób powyżej 6. roku życia. Dostosowane są do wagi 100
kilogramów. Jeżdżąc nimi nie można oczywiście zapomnieć o ochraniaczach
na łokcie oraz kolana oraz obowiązkowo: nie stajemy na nich bez kasku.

Cena Segway Drift W1: 1799. Dostępność: www.segway-polska.pl
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Projektor na każdą okazję

Często nas denerwuje, gdy na biznesowym spotkaniu chcemy pokazać prezentację czy zdjęcia, ale sala, w której przebywamy nie jest wyposażona
w telewizor czy projektor. Jest na to rozwiązanie. Dostępny jest niezwykle
kompaktowy miniprojektor, który zmieścimy w podręczną torbę: EZCast
Beam J2 o rozdzielczości 800x480px.
Projektor posiada wejścia HDMI oraz USB. Obsługuje również Wi-Fi. Pozwala na screen mirroring obrazu z urządzeń z systemami iOS, Android, Windows i Mac. Do wyświetlania zawartości z laptopa, telefonu, tabletu czy
komputera potrzebujemy jedynie aplikacji EZCast i już możemy cieszyć się
obrazem. Oczywiście, dzięki wejściu HDMI, możemy wyświetlać również
obraz z telewizora. Ponadto możemy wyświetlać ekran ze swojego iPhone’a, iPada i innych smartfonów za pomocą kabla USB.
Urządzenie wyposażone zostało w trzy baterie o łącznej pojemności
3000mAh. Na jednym ładowaniu obejrzymy dwa półtoragodzinne filmy. Posiada również funkcję EZWire Mobile. Pozwala to na naładowanie telefonu
podczas oglądania filmu na ścianie. Żywotność lampy określona została na
20 tysięcy godzin.

Cena projektora EZCast Beam J2: 1199 złotych. Dostępność: www.dmtrade.pl

Multitool na każdą okazję

Victorinox jest światowym liderem w dziedzinie scyzoryków wielofunkcyjnych i kieszonkowych zestawów narzędzi. Scyzoryk SwissChamp XAVT
1.6795.XAVT posiada oszałamiającą liczbę wbudowanych narzędzi. Znajdziemy ich aż 80! Są m.in. ostrza małe i duże, korkociąg, otwieracze do butelek
i puszek, piłki do drewna i metalu, lupy oraz śrubokręty zwykłe i krzyżakowe
– różne rozmiary. Znajdziemy w nim kombinerki z przecinakiem drutu, długopis, skrobak do ryb, a nawet szpatułkę farmaceutyczną. Multitool ma też
funkcje cyfrowe. Są nimi: alarm, termometr, wysokościomierz, barometr, czy
odliczanie czasu.
Scyzoryk firmy Victorinox ma dożywotnią gwarancję. W momencie, gdy dojdzie do jego uszkodzenia, nie potrzebujemy dowodu zakupu. Inaczej ma się
sprawa przy funkcjach elektronicznych, które już posiadają dwuletnią gwarancję. I tutaj dowód zakupu oraz karta gwarancyjna są już potrzebne
Multitool zmieści się w kieszeni, choć zajmie w niej całkiem sporo miejsca.
Urządzenie powinno sprawdzić się niemal w każdej nerwowej sytuacji.

Cena multitoola: 2090 złotych. Dostępność: www.victorinox.com

Kamera z wbudowanym gimbalem

Kamera z wbudowanym gimbalem DJI Osmo Pocket CP.ZM.00000097.01 to absolutny „must have” dla wszystkich tych, co uwielbiają robić zdjęcia czy kręcić
filmy. Podczas podróży jest w stanie zastąpić aparat fotograficzny. DJI przygotował najmniejszą, 3-osiową, stabilizowaną kamerę ręczną, jaką kiedykolwiek
zaprojektował. Wykonamy nią 12MP zdjęcia z niezłą szczegółowością, nakręcimy też film 4K / 60fps przy 100 Mbps. Rączka jest antypoślizgowa i odporna
na pot, oferująca wygodny uchwyt. Wbudowany ekran dotykowy i przyciski,
zapewniają szybką obsługę jedną ręką, pozwalając wybierać tryby i dostosowywać ustawienia za pomocą kilku ruchów i dotknięć. Osmo Pocket zawiera
uniwersalny port, dzięki któremu z łatwością połączymy go z każdym smartfonem oraz wieloma dodatkowymi akcesoriami. Posiada wbudowaną funkcję
ActiveTrack. Wystarczy dotknąć na ekranie obiekt, a ActiveTrack inteligentnie
podąży za nim. W trybie Selfie, kamera automatycznie uruchamia natomiast
FaceTrack, utrzymując nas w centrum obrazu. Dzięki funkcji DJI Mimo, szybko
zamieścimy swoją opowieść na portalach społecznościowych. Osmo Pocket
w Trybie Pro, umożliwia ręczną regulację parametrów kamery i dostosowanie
ekspozycji. Zaawansowane funkcje przetwarzania obrazu umożliwiają robienie zdjęć w formacie RAW i filmów D-Cinelike, zachowując bogactwo szczegółów i pozwalając na większe możliwości w post-produkcji. Czas pracy baterii
wynosi 140 minut, naładujemy ją w połowę tego czasu. Urządzenie posiada
gniazdo karty pamięci Micro SD.

Cena: 1469,99 zł. Dostępność: www.x-kom.pl
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Nurkowanie
ekstremalne
– Jednym z najpiękniejszych miejsc, w których nurkowałem, są Filipiny. Zobaczyłem tam dziewięć
jednostek japońskiej armii zatopionych podczas II wojny światowej – opowiada Olgierd „Olo” Kluz.
Płetwonurek kilka miesięcy temu wpłynął też do wraku promu Jan Heweliusz. – Pobyt w nim daje
dużo do myślenia – przyznaje.

26 lat temu zatonął prom Jan Heweliusz. Płynął ze Świnoujścia do Ystad.
Zginęło wówczas 55 osób. Jego wrak spoczywa na dnie Morza Bałtyckiego, u wybrzeży niemieckiej wyspy Rugii. Jest on celem wielu płetwonurków, którzy chcą poczuć dawkę adrenaliny i smak tej tragicznej historii. Miejsce budzi jednocześnie ogromną ciekawość.

podziałała lękiem, źle odczytywałem komputer. Byliśmy na 33 metrach
i …pogubiliśmy się. Obawiałem się, że już stamtąd nie wyjdę, udało się
jednak wypłynąć, a następnego dnia zanurkowałem ponownie. W kamieniołomach Hemmoor natomiast robiłem certyfikat na nurkowanie
głębokie – dodaje.

– Jest to przygnębiające miejsce. Pamiętamy wszyscy tragedię z 1993
roku – opowiada Olgierd „Olo” Kluz, płetwonurek amator, który postanowił zobaczyć wrak na własne oczy. – Bałtyk sam w sobie jest mroczny. Nie kojarzy się – przynajmniej mi – z przyjemnym nurkowaniem.
Prom zaczyna się na głębokości 14 metrów i schodzi do 32 metrów. Leży
na boku. Wpłynęliśmy z kolegą do środka, przepłynęliśmy ładownię.
Bez latarek nie byłoby wiele widać. Widzieliśmy samochody, osobowe
i ciężarowe, były oklejone muszlami, w jednym aucie znaleźliśmy setki
meduz. Samochody można było jeszcze rozpoznać, miały napompowane koła.

Najpiękniejszym miejscem, w którym miał okazję nurkować były Filipiny. Wybrał tam się z grupą przyjaciół, oczywiście w towarzystwie Jurka.
Tylko oni dwaj wiedzieli, że celem jest Zatoka Coron. Wszyscy pozostali
byli przekonani, że głównym celem jest zwiedzanie.

Płetwonurek przyznaje, że miejsce daje dużo do myślenia. Nurkowanie
u wybrzeży Rugii było dla niego sporym wyzwaniem. Tym bardziej, że
zdawał sobie sprawę, że zdarzały się sytuacje, że podczas schodzenia
w tym miejscu pod wodę nurkowie potrafili nawet nie wypłynąć.
Wraki w Zatoce Coron

Olo na swoim koncie ma 300 nurkowań. Zaczynał w jeziorze Ińsko.
– To jest jedna z moich największych pasji. Zacząłem późno, złapał mnie
chyba kryzys wieku średniego, bo wystartowałem, gdy miałem ponad
40 lat – opowiada. – Zachwyciłem się nurkowaniem, podobnie jak skokami spadochronowymi. Każdego roku staram się wyjeżdżać ze znajomymi w różne zakątki świata. Zawsze towarzyszy mi przyjaciel Jurek, który podziela te zainteresowania. Lubimy nurkować w zimnych jeziorach.
Świetnym miejscem są kamieniołomy w okolicach Drezna. Podobają mi
się, mimo że miałem bardzo niebezpieczną przygodę. Dostałem narkozy azotowej (zaburzenia psychofizyczne wywołane narkotycznym działaniem azotu na większych głębokościach podczas nurkowania – przyp.
red.). Na niektórych działa ona wywołując euforię i śmiech. Na mnie

– Właśnie tam została zatopiona japońska flota przez amerykańskie
siły powietrzne. Stało się to w jeden dzień, w 1944 roku. Dnia następnego naloty się powtórzyły. Pod wodą znajduje się dziewięć okrętów.
Znajdują się na głębokościach od kilkunastu do ponad 40 metrów. Penetrowaliśmy po 2-3 dziennie. Były tam pozostałości po wojskach japońskich. Nie wszystkie jednostki były wojenne, ale każda z nich uzbrojona.
Częściowo była to flota handlowa, przystosowana do celów wojskowych. Pod wodą były widoczne pociski przeciwlotnicze, działka, worki
cementu stosowane do budowy umocnień – opowiada.
Nurek przyznaje, że uczucie jest niesamowite. „Dotyka” się historii.
Można zobaczyć, jak przez lata na wraki zadziałało morze.
– Spogląda się na to, jakie są skutki II wojny światowej, nie tylko w Polsce, ale również w innym, jakże odległym miejscu na kuli ziemskiej. Mieliśmy przewodniczkę Filipinkę, natomiast właścicielem firmy nurkowej
jest Szwajcar. Zobaczył, jak nurkujemy i postanowił, że jesteśmy gotowi
by wpłynąć na najgłębiej położony okręt. Znajdował się na głębokości
38 metrów. Wpływało się do niego wąskim tunelem o długości 8 metrów z miejscem dla jednej osoby, bez możliwości zawrócenia. Należało płynąć przed siebie. Cały okręt miał około 180 metrów, około 100
metrów płynąłem w ciemnościach. W pewnym momencie nawet o coś
zahaczyłem, wróciła po mnie przewodniczka. Mieliśmy ustalone, że gdy
zdarzy się taka sytuacja zostajemy na miejscu i czekamy na pomoc.
Trwało to około 40 minut. Przez emocje zużyliśmy bardzo dużo powietrza – wspomina.
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Przepiękny i niebezpieczny Egipt

Miejsc, w których miał okazję nurkować było znacznie więcej. Zachwyciły go cenoty (rodzaj naturalnej studni krasowej utworzonej w skale
wapiennej – przyp. red.) na półwyspie Jukatan. Znajdują się pod samą
dżunglą, gdzie trzeba dostać się autem, a dokładniej odkrytym jeepem.
W Ameryce Środkowej w kraju Belize pływał w jednym z największych
na świecie blue holi, widocznym nawet z kosmosu kraterze, otoczonym
rafami koralowymi.
– Jeszcze ładniejszy jest w Egipcie, w Dahabie. Według mnie właśnie ten
kraj oferuje płetwonurkom najwięcej. Jest najbardziej niedoceniony,
choć właściwie mamy go pod nosem, bo zaledwie kilka godzin samolotem. Staram się jeździć tam co roku. Za każdym razem widzę coś nowego. Są tam wraki, ale również rafy koralowe – mówi.
Właśnie w Egipcie Olo nurkował parę tygodni temu i tam pasja mogła się
skończyć dla niego tragicznie. – Miałem własny aparat do nurkowania.
Zawsze, schodząc pod wodę, ma się również na plecach octopus, czyli urządzenie alternatywne umożliwiające oddychanie partnerowi. Na
głębokości około 7. metrów chciałem nabrać powietrza. Zaciągnąłem
się i z automatu poleciała woda. Zakrztusiłem się, nie zadziałał też oc-
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topus. Podpłynąłem do kolegi, wyszarpnąłem jego i wyszliśmy na górę.
Wspólnie sprawdziliśmy sprzęt, wydawało się, że wszystko już z nim
w porządku. Zrobiłem więc drugie podejście. Na większej głębokości
sytuacja się powtórzyła i znowu musiałem korzystać ze sprzętu kolegi,
który jeszcze pod wodą sprawdził aparat. Pokazał kciukiem, że działa.
Rozpłynęliśmy się. Na szczęście na niedużą odległość. Po chwili urządzenie przestało działać już całkowicie. Nie spanikowałem, „wypłyciliśmy się”. Byłem w szoku, aparat był dopiero co po przeglądzie. Postanowiliśmy poczekać na głównego instruktora, Egipcjanina. Zacząłem
wątpić już w swoje umiejętności. Kolega zaproponował, byśmy sprawdzili butlę, którą dostaliśmy od tamtejszego klubu nurkowego. Obróciliśmy ją i… wyleciało z niej mnóstwo wody. Była niesprawna!
Niebezpieczne sytuacje zdarzają się, choć niezwykle rzadko. Nie zniechęcają jednak płetwonurka. Teraz marzy by zanurkować na Wielkiej
Rafie Koralowej. Przyznaje, że pasją zaraził też swoje dzieci. Ma 25-letniego syna Bogusza oraz 16-letnią córkę Gabrysię.
– Syn ma już uprawnienia, córka dopiero robi. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się z nią gdzieś pojechać i wspólnie ponurkować–
podsumowuje.

aytor: Andrzej Kus / foto: Przemysław Abramowski

PRIVATE BANKING

INWESTYCJA
W MIESZKANIE NA WYNAJEM
– NIUANSE I PUŁAPKI
Ponad 2 miliony Polaków żyje w wynajmowanych mieszkaniach. Liczba ta cały czas
rośnie, co sprawia, że coraz więcej osób inwestuje w nieruchomość na wynajem. Przy
niestabilnym rynku finansowym to jeden z pewniejszych instrumentów inwestycyjnych,
niemniej nie jest on pozbawiony ryzyka. Jak zatem inwestować z głową?
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W Polsce mamy deficyt mieszkań i nie widać szans na jego szybkie zaspokojenie. Według raportu Think Tanku Heritage Real Estate wynosi
on w Polsce 2,1 mln mieszkań i będzie się zwiększał. Nic zatem dziwnego, że mieszkania sprzedają się na pniu, a wiele z nich wraca na rynek
z przeznaczeniem na wynajem. Udział najmu w krajowym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych wynosi ok. 5%, podczas gdy w krajach
zachodniej Europy poziom ten osiąga 15-20%. Widać zatem, że Polacy
cały czas przywiązani są do własności, nawet obciążonej kredytem hipotecznym na 30 lat, niemniej rynek wynajmu stopniowo rośnie, a co
za tym idzie coraz więcej inwestorów chce na nieruchomościach pod
wynajem zarabiać.
Branżowy serwis serwisu domiporta.pl podaje, że średnia rentowność
najmu dla największych miast w Polsce wynosi obecnie 5,35 proc. w skali roku. Jest to wartość netto, czyli już po odliczeniu podatku, czynszów
i przy założeniu, że przez 1,5 miesiąca w roku mieszkanie stoi puste
w oczekiwaniu na najemców i tylko generuje koszty.
Analiza lokalnego rynku nieruchomości to pierwszy i podstawowy krok,
od którego inwestor powinien zacząć poszukiwania mieszania pod
inwestycję. Koniecznie trzeba się także określić, czy chcemy czerpać
zyski z najmu długoterminowego, czy krótkoterminowego. Mieszkania,
które cieszą się największą popularnością wśród osób szukających lokum na dłużej, to takie, które są zlokalizowane blisko uczelni wyższych
lub centrów biznesowych, a także na osiedlach przyjaznych dzieciom,
w otoczeniu infrastruktury dla dzieci i młodzieży, szkół i przedszkoli,
dobrze skomunikowane. Wynajem krótkoterminowy to nic innego jak
wynajem dobowy, który daje zarobić w kurortach, miejscowościach turystycznych oraz w centrach dużych miast w pobliżu ważnych centrów
biznesowych.

– Banalne stwierdzenie, że lokalizacja jest najważniejsza w pełni się
sprawdza. Zacznijmy od pomysłu: komu będziemy mieszkanie wynajmować, a następnie wcielmy się w skórę takiego najemcy. Zastanówmy
się gdzie chciałby mieszkać student i na czym mu zależy? Co jest ważne
dla rodziny z dzieckiem, a co dla dyrektora firmy. Mieszkania w dobrych
i przemyślanych lokalizacjach zawsze są dobrze wynajęte – mówi Anna
Choynowska, właściciel Broker Nieruchomości.
Jaka jest specyfika najmu krótkoterminowego i jakie mogą być zagrożenia dla inwestora? Przede wszystkim duża rotacja lokatorów, a co za
tym idzie większa eksploatacja lokalu, co z kolei wiąże się z koniecznością ponoszenia większych wydatków na remonty. Trzeba też koniecznie wziąć pod uwagę bardzo dużą konkurencję na rynku najmu dobowego. Obsługa takiej nieruchomości jest czasochłonna, a jak wiadomo
czas to pieniądz. Można oczywiście zlecić zarządzanie mieszkaniem na
wynajem wyspecjalizowanej firmie, co jednak może pochłonąć nawet
30 procent przychodu. Koniecznie trzeba to uwzględnić w analizie potencjału inwestycji. Kolejny czynnik ryzyka to sezonowość. W Polsce
sezon trwa zazwyczaj trzy miesiące, z długimi weekendami, feriami
można liczyć maksymalnie cztery miesiące. Do tego dochodzi kapryśna
pogoda. O ile w sezonie możemy liczyć na spore obłożenie, to po sezonie sytuacja będzie wyglądała zgoła inaczej, liczba udzielonych noclegów znacznie spada, nawet gdy obniżamy ceny.
Alternatywą jest wynajem długoterminowy, szczególnie w przypadku
apartamentów segmentu premium, w bardzo dobrej lokalizacji, w wysokim standardzie. Kluczem jest tutaj znalezienie takiego lokatora, który
zapewni nam ciągłość wynajmu przez dłuższy czas, a przez to zagwarantuje nam stałe wpływy, bez względu na sezon.
– Przy zwykłym wynajmie długoterminowym właściciele mieszkań
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często boją się ryzyka związanego z wynajmem mieszkania rodzinom
z dziećmi. Prawo w określonych sytuacjach stoi po stronie najemcy,
nawet jeśli ci nie mogą terminowo regulować swoich zobowiązań wynikających z najmu. Idealne rozwiązanie to długoterminowy wynajem
korporacyjny. Ze względu na charakter wynajmujących, ryzyko niewypłacania czynszu, zasiedzenia, itp. jest niwelowane do minimum, gdyż
faktura za najem regulowana jest przez pracodawcę, a nie przez wynajmującego, co stanowi dodatkową gwarancję – mówi Agata Karolina Lasota, właścicielka agencji LBC Invest.
W przypadku wynajmu korporacyjnego klientem jest firma, korporacja
lub międzynarodowa instytucja, która wynajmuje mieszkanie dla swojej kadry zarządzającej, czy managerskiej. Eksploatacja mieszkania jest
w takim przypadku dużo mniejsza w porównaniu z tradycyjnym najmem. Wiąże się to z prowadzonym trybem życia wynajmującego mieszkanie. Inwestycja w mieszkanie pod wynajem korporacyjny opłacalna
będzie tylko w największych miastach, dynamicznie się rozwijających,
potrafiących ściągać do siebie dużych inwestorów. I przeważnie musimy inwestować w nieruchomość z segmentu premium, co wiąże się
z zaangażowaniem większego kapitału. Jeśli takim nie dysponujemy,
kupujemy nieruchomość pod zwykły najem długoterminowy i szukamy
solidnego najemcy.
Kiedy kupujemy nieruchomość mieszkaniową pod wynajem, bierzemy pod uwagę dwa rodzaje zysków – bieżące przychody z najmu oraz
wzrost wartości nieruchomości w czasie. Przy tworzeniu planu inwestycyjnego rozważamy takie aspekty, jak nieruchomość z rynku wtórnego, czy pierwotnego, stan mieszkania i koszty ewentualnego remontu,
lokalizacja, metraż i ilość pokoi, rozmieszczenie pomieszczeń, miejsce
w hali garażowej, itp. Wszystko to wpływa na realną stopę zwrotu i łatwość znalezienia solidnego najemcy.
– W naszej inwestycji Black Pearl kwoty za wynajem apartamentów są
najwyższe w Szczecinie, a mieszkania często wynajmują się już w trakcie prac wykończeniowych. Przewidujemy, że podobnie będzie w naszej
kolejnej inwestycji Sky Garden. Tym co przemawia za wyborem naszych
inwestycji jest przede wszystkim lokalizacja, lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja, a także udogodnienia, m.in. stała recepcja, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja, itp. Na przykładzie rynku nieruchomości w Europie,
możemy założyć, ze lokale w najlepszych lokalizacjach nigdy nie będą
tracić na wartości, a wręcz przeciwnie, będą zyskiwać – mówi Małgorzata Wiszowata, manager ds. sprzedaży Idea-Inwest.

Kalkulując realną stopę zwrotu z inwestycji bierzemy pod uwagę takie
czynniki, jak koszty wyposażenia mieszkania, eksploatacji bieżącej,
koszty okresowych remontów, wymian sprzętów i mebli, opłaty eksploatacyjne i czynszowe, inflację, podatki, koszty kredytu jeśli inwestycję
finansujemy w ten sposób. Musimy też założyć okres tzw. pustostanu,
czyli czas, w którym mieszkanie będzie niewynajęte i nie będzie generowało przychodu. Ba, będzie generowało wtedy koszty, bo każda zmiana
najemców to konieczność odświeżenia mieszkania i przygotowania go
do kolejnego najmu. Na rentowność wpływa też cena za jaką kupujemy
mieszkanie. Ważne, aby nie przepłacić na starcie, warto więc zapoznać
się z realnymi cenami w okolicy, która nas interesuje, a wręcz szukać
okazji.
– Na inwestora czeka na tym rynku wiele pułapek, z których trzeba zdawać sobie sprawę. Przede wszystkim niedoszacowanie kosztów. Mieszkania mogą wymagać renowacji, czasami coś się zepsuje. Warto wyposażać mieszkanie w elementy, które łatwo wymienić. Dobry standard
wcale nie musi oznaczać wysokich kosztów. Inny przykład to wzrost
kosztów obsługi, tj. dodatkowe prowizje dla agencji, portali bookingowych, wzrost kosztów utrzymania, sprzątania, szczególnie przy najmie
krótkoterminowym, obsługa wspólnoty. Inwestorzy też mają często
zbyt duży apetyt na zyski. Bezwzględnie należy śledzić i reagować na
zmiany w przepisach podatkowych – mówi Anna Choynowska, właściciel Broker Nieruchomości.
Inne zagrożenia to nierzetelność i niewypłacalność najemców, a także
spora rotacja. Nieznany poziom kosztów dodatkowych, szczególnie
tych związanych z obsługą inwestycji. Zmiana znaczenia lokalizacji,
w której znajduje się mieszkanie, co może wynikać z kierunków rozwoju
miasta nadanych przez jego władze.
O inwestycji możemy myśleć w perspektywie długoterminowej, ale też
popularny jest tzw. flip – kupujemy mieszkanie do remontu, odnawiamy, podwyższamy jego standard i szybko sprzedajemy z zyskiem. Tanie
mieszkania, w nienajlepszym stanie technicznym, oferowane są często
na przetargach i licytacjach przez komorników, syndyków, gminy czy
spółdzielnie mieszkaniowe. Na takiej inwestycji można sporo zarobić,
niemniej trzeba jej poświęcić sporo czasu i zainwestować własną gotówkę w zakup mieszkania, jak i jego remont.

autor: Jakub Jakubowski / foto: materiały prasowe

Dom
SMART HOUSE
z działką 907 m2
już od
672.550 zł

Ostatni etap budowy i ostatnie wolne działki
na osiedlu Słoneczna Przystań
Lokalizacja: Siadło Dolne gm. Kołbaskowo
W ofercie projekt i budowa domu na wybranej działce

Działki o powierzchniach 800 – 1100 m2 plus:
• gotowy projekt domu SMART HOUSE,
powierzchnie 115 – 220 m2, lub
• indywidualny projekt domu, powierzchnia
do 800 m2

Biuro sprzedaży:
TLS DEVELOPER, Szykuć Sp. J.
ul. Langiewicza 28 U2, Szczecin

• wysokiej jakości, kompleksowa obsługa
od projektu do realizacji
• wsparcie architekta oraz kierownika budowy,
na każdym etapie inwestycji, płatności zgodne
z postępem budowy, możliwość uzyskania
dogodnych warunków finansowania

www.tlsdeveloper.pl

Kontakt:
tel. +48 601 561 777
e-mail: poczta@tlsdeveloper.pl
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Agent nieruchomości.
Zawód, który rozwija
Praca agenta nieruchomości jest nie tylko wymagająca i angażująca, ale też niezwykle satysfakcjonująca. Według wielu osób to jeden z najbardziej
przyszłościowych zawodów. O tajnikach pracy agenta, współczesnym rynku nieruchomości i współpracy z klientami opowiedziała nam Anna Choynowska z Broker Nieruchomości, która w swojej branży pracuje już od ponad 20 lat.
Czy praca agenta nieruchomości wymaga specjalnych cech osobowości i umiejętności?

Zdecydowanie. Mówi się o tak zwanej "wielkiej piątce”: ugodowość,
neurotyzm, otwartość na doświadczenia, sumienność i ekstrawersja.
W mojej opinii idealny agent to otwarty na doświadczenia, sumienny
ekstrawertyk. Niestety tych pięciu czynników osobowości nie można
się nauczyć, po prostu się je ma. Cała reszta to wiedza i doświadczenie:
dostępne dla każdego. Pośrednik powinien być otwarty na zmiany, wykształcony, uśmiechnięty. Musi lubić ludzi.
Kim jest współczesny agent nieruchomości – pośrednikiem, sprzedawcą czy marketingowcem?

Kiedyś agent był tylko pośrednikiem. Wystarczyło wskazać adres
i po sfinalizowaniu transakcji można było wystawiać fakturę. Profesjonalizacja zawodu, przesunięcie rynku do wirtualnego świata zmusiło
pośredników do zmian. Dziś skuteczny agent musi być nie tylko sprzedawcą. Powinien znać i śledzić przepisy prawa; wiedzieć gdzie, w jaki
sposób i kiedy nieruchomość reklamować; uczciwie doradzać i informować klienta; być psychologiem. Jednym słowem: człowiek-orkiestra
z uśmiechem na ustach. Większość klientów to doceni.
Jaki jest dzisiejszy rynek nieruchomości?

Dalej jest nieuporządkowany, podatny na polityczne zmiany, nieprzewidywalny. To chyba jest najgorsze dla inwestorów. Nie mają pewności,
czy przepisy nie zmienią się z dnia na dzień. Ryzyko inwestora przenosi
się na małego człowieka, zwykłego kupca kawalerki. Ceny szybują i nie
wiadomo, co będzie jutro. Jednak przez dwadzieścia lat zaobserwowałam jedno. Nieruchomości są najstabilniejszą lokatą kapitału. Spójrzmy
na ceny ziemi na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.
Jak wygląda Pani współpraca z klientami?

Weryfikuję ich potrzeby, analizuję rynek, podaję rozwiązania i po ich
akceptacji wdrażam je w życie. Nie zawsze klient wie, co przyniesie mu
największą korzyść. Moja rola polega na tym, by pomóc mu wybrać naj-

lepsze rozwiązanie. Z wieloma osobami się zaprzyjaźniłam. Mam klientów, którzy przez cały cykl swojego życia korzystają wyłącznie z mojej
pomocy. Kupowaliśmy kawalerki, potem domy, rozwijaliśmy przedsiębiorstwa, kupując hale, najpierw mniejsze, a później większe. To ogromna satysfakcja.
Jakie trudności wiążą się z tą pracą?

Wbrew pozorom jest to zawód sezonowy. W wakacje ciężko uzyskać
decyzję zarządu, a klient indywidualny odpoczywa nad morzem.
W styczniu i w lutym nie liczmy na sprzedaż domu. A tak całkiem serio,
to oprócz odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu,
która jest ubezpieczona, ryzykujemy utratą zaufania, a co za tym idzie
klientów. W moim przypadku ryzyko jest bardzo duże, ponieważ pracuję głównie w wąskim środowisku rynku deweloperskiego, biurowo- usługowego i hotelarskiego. Trudności spotyka się też przy płatnościach,
dwa razy zostałam poddania wielkiej próbie, gdy klient zapomniał
o mojej roli, ale mimo to wciąż wierzę w ludzką uczciwość.
Dlaczego warto wybrać Pani biuro?

Oferuję 100% zaangażowanie i uczciwe podejście do sprawy. Zawsze
mówię prawdę. Nie podejmę się zlecenia, gdy nie jestem przekonana, że
mu podołam. Jestem dobra w szukaniu niestandardowych rozwiązań.
Lubię wyzwania. Myślę koncepcyjnie i tylko w interesie klienta. Współpracuję z inwestorami, ale moją największą satysfakcję budzi zamknięcie „trudnego” tematu, którym może
być np. znalezienie odpowiedniego
mieszkania dla rodziny dysponującej
określonym budżetem.
Dziękuję za rozmowę.

kw/ foto: materiały prasowe
Anna Choynowska

ul. Parkowa 43, 71-220 Bezrzecze | tel. +48 601 149 709 | info@brokernieruchomosci.pl

Poziomki 2018/2019
Magdy Gessler
Przewodnik Gault
& Millau
2018/2019

Zapraszamy
do naszej restauracji.

Gotujemy ze smakiem!
Organizujemy przyjęcia okolicznościowe, wesela, komunie, chrzciny,
urodziny, wieczory panieńskie i kawalerskie oraz spotkania biznesowe.

Hotel Dana Business&Conference | Wyzwolenia 50 | 71-500 Szczecin
tel. 91 820 77 00 | www.hoteldana.pl
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ZAPREZENTUJĄ
POKAZOWE MIESZKANIE

Budowa osiedla Apartamenty Warszewo dobiega końca. W pierwszym kwartale 2020 roku właściciele otrzymają klucze do swoich
wymarzonych mieszkań w budynku 101. – Mamy jeszcze dostępne lokale. Oczywiście można do nas przychodzić i je oglądać. Niebawem, podczas dni otwartych, zaprezentujemy mieszkanie pokazowe – zapowiada Krystian Surmacz z firmy Marina Developer.
– Wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia budowy osiedla Apartamenty Warszewo – przyznaje Krystian Surmacz z firmy Marina Developer. – W budynku 101 przy ulicy Kalinowej wykańczamy klatki schodowe. W pierwszym kwartale 2020 roku, czyli wcześniej niż zakładaliśmy,
zamierzamy przekazać mieszkańcom klucze do ich mieszkań. Mamy
jeszcze wolne lokale. Wszystkie będzie można zobaczyć podczas dni
otwartych naszego osiedla.
Już niebawem ma być również gotowa niespodzianka. Przygotowane
zostanie niemal 87-metrowe, wyposażone, pokazowe mieszkanie. –
Każdy będzie mógł przekonać się na własne oczy, dlaczego nasza inwestycja jest tak wyjątkowa. Apartamenty są doskonałą alternatywą
dla tych, co zamierzają zamienić dom na luksusowe mieszkanie. Każdy z nich ma bardzo bogate wyposażenie, pomieszczenia są niezwykle
ustawne i funkcjonalne – mówi Surmacz.
W mieszkaniu pokazowym znajdziemy duży, 27-metrowy salon. Połączony jest z aneksem kuchennym, który ma kolejne 11 metrów kwadratowych. Z salonu wyjdziemy na 8-metrowy, wykończony według projektu balkon. – Właściciele znajdą dużo miejsca na szafy pod zabudowę,
między innymi w korytarzu. Dostaniemy się z niego do pomieszczenia
WC dla gości, dwóch sypialni, gdzie jedna ma bezpośrednie wyjście do
garderoby. Z korytarza wejdziemy jeszcze do dużej łazienki, w której
również znajdziemy toaletę oraz dwie umywalki – opowiada przedstawiciel dewelopera.
Mieszkanie wyposażone jest w system inteligentnego zarządzania renomowanej firmy Fibaro. Obsłużymy go za pomocą specjalnej aplikacji.
Rozbudowa systemu ograniczona jest wyłącznie wyobraźnią każdego
użytkownika. – Za pomocą smartphona możemy sterować roletami,
ogrzewaniem, czy uruchomimy alarm. Dbając o komfort codziennego
mieszkania naszych klientów zapewniamy nowoczesne rozwiązania
centralnego ogrzewania obejmujące m.in. energooszczędne ogrzewanie podłogowe. Zamontowane będzie w salonie, korytarzu, aneksie kuchennym czy w łazience.
Luksusowe mieszkanie to jednak nie wszystko. W jego cenie dostaniemy dwa miejsca postojowe. W przypadku, gdy i to będzie za mało: właściciel będzie mógł nabyć kolejne miejsce, tym razem w zamykanym ga-
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rażu. – W budynku 101 na 21 mieszkań mamy 45 miejsc dla samochodów
– mówi Surmacz. – Każdy właściciel będzie miał możliwość ładowania
pojazdów elektrycznych. W halach garażowych znajduje się podgrzewany podjazd, który zapobiegnie zimą oblodzeniu. Bezpieczeństwa samochodów strzegł będzie monitoring. W cenie mieszkania znajdują się
także komórki lokatorskie z podwójnymi drzwiami.
Zaletą inwestycji z ulicy Kalinowej jest również lokalizacja. Znajduje się
w sąsiedztwie Parku Warszewo-Podbórz. Spacerem można dostać się
do Puszczy Wkrzańskiej, To doskonałe rozwiązanie również dla rodziców z dziećmi. W pobliżu znajdziemy przedszkole, budowana jest także
nowa szkoła podstawowa. – Są sklepy, jest przychodnia, apteka. Niemal wszystko w sąsiedztwie – podsumowuje Krystian Surmacz i dodaje – Zachęcam do tego, by zapoznać się z naszą ofertą. Apartamenty
Warszewo to doskonałe miejsce dla każdego, kto ceni spokój, wygodę
oraz bezpieczeństwo.

autor: Andrzej Kus / foto: materiały prasowe

Profesjonalna, kompleksowa aranżacja wnętrz
- doradzamy, mierzymy, szyjemy, montujemy
- znakomita jakość
- firany, zasłony, rolety, karnisze, żaluzje, obrusy, poduszki, kapy, duży wybór tkanin tapicerskich

Impresja Salon Dekoracji Okien
ul. Śląska 9, 70-432 Szczecin | tel. +48 91 48 32 127 | kom. +48 603 863 786
www.salonyfiran.pl

NAJWIĘKSZY
MULTITAP
W SZCZECINIE

15
KRANÓW

Jesienne
specjały na kranach i w menu!

Słody Multitap&Bistro to połączenie niebanalnego wnętrza, świetnie wyselekcjonowanych piw
kraftowych oraz pysznego menu, w którym znajdują się m.in. własne wędzonki i dania wege.

Zbliża się impreza firmowa, spotkanie biznesowe lub wydarzenie prywatne?
Zarezerwuj stolik lub wynajmij całe nasze wnętrze!
Czerwony Ratusz, Plac Batorego 4 (Wejście od Ulicy Nowej) | 70-207 Szczecin
telefon: 607 477 091 | e-mail: craftbar@slody.com.pl | www.slodymultitap.pl
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NOWOŚCI W SŁODACH
Słody Multitap&Bistro może pochwalić się aż 15 kranami z alkoholem. Zjemy tutaj pyszne burgery, które uchodzą za jedne z najlepszych w Szczecinie. – Mamy też jedzenie wędzone oraz wege – opowiada Tomasz Skrocki, właściciel lokalu. – Warto przyjść i skosztować naszych specjałów. Można
to zrobić przy muzyce na żywo, czy nawet stand-upach.
W sieci trudno znaleźć negatywne opinie na temat lokalu Słody
Multitap&Bistro. W czym tkwi jego sukces?

Brak negatywnych opinii bardzo nas cieszy, ale również dodatkowo mobilizuje. Do każdego wyzwania podchodzimy z sercem. Nie boimy się
pracy. Ze swoich podróży przywozimy inspiracje, które można poczuć
i dostrzec w naszym lokalu. Nasi pracownicy starają się indywidualnie
podejść do każdego gościa. Z przyjemnością doradzają i opowiadają
o aktualnej ofercie lokalu, dzięki czemu nasi goście chętnie do nas wracają.

Ogromnym plusem, według klientów, jest bardzo duży wybór piwa.
Jesteście największym multitapem w Szczecinie. Ile macie kranów
i jakie gatunki można u was znaleźć?
Mamy 15 kranów, na jednym zawsze znajduje się prosecco. Nasze piwa
zadowolą nawet najbardziej wymagających gości. Stałe pozycje to pils
i lager. Miłośnicy zarówno pszenicy, jak i Indian Pale Ale, czy ciemnych
lub kwaśnych piw zawsze znajdą coś dla siebie. Rzadko pojawiają się
te same pozycje. Stawiamy na różnorodność i chcemy, aby nasza oferta zawsze była dla gości ciekawa. Posiadamy piwa kraftowe od najlepszych browarów rzemieślniczych z Polski, nieobce nam są też światowe
marki. Aktualną ofertę można zawsze sprawdzić na www.ontap.pl, a na
miejscu skusić się na zestaw testowy składający się z trzech wybranych
piw.
Do piwa można zamówić jedzenie, w tym jedne z najlepszych burgerów w mieście.

Nasze burgery to solidna porcja pysznej wołowiny od Specjały u Szymona, do tego wypiekana na miejscu bułka, autorski sos i chrupiące warzywa. Ta kombinacja to gwarancja pysznego jedzenia. Wegetarianom
proponujemy burgera Beyond Meat: jest to znakomity zamiennik mięsa,
który dostępny jest tylko u nas. Przykładamy dużą wagę do jakości na-

szych dań, wybieramy świeże, lokalne produkty i nie ograniczamy też
kreatywności naszej kucharskiej ekipy.
Macie również jedzenie wędzone oraz wege.

Wędzenie mięs i ryb pozwala nam na serwowanie klasycznych dań
w ciekawej odsłonie. Żebro wołowe, domowe kiełbasy i wędliny, pastrami do kanapki Reuben to tylko parę propozycji dla wielbicieli mięs.
Dla tych, którzy preferują coś lżejszego polecamy łososia jurajskiego
w postaci tatara lub w wersji z makaronem. Sami robimy paprykarz,
który wchodzi w skład przystawki: zestawu trzech past. Poza tym
w menu znajdują się takie pozycje jak kanapka Pulled Pork, czy sałatka
z szynką parmeńską. Wspomniane wcześniej burgery wege z pewnością
znajdą swoich amatorów. Oprócz nich w ofercie mamy sałatkę z serem
halloumi czy pyszne frytki. Jesteśmy pewni, że wegetarianie nie wyjdą
od nas głodni.
Ostatnio można zaobserwować u was pewne zmiany.

Czerwony Ratusz, w którym się mieścimy przechodzi właśnie remont.
My również pokusiliśmy się o drobne zmiany: odświeżone wnętrze,
urozmaicone menu, promocję lokalu, ciekawe wydarzenia. Chcemy rozpowszechniać ideę multitapu i dać się lepiej poznać szerszemu gronu.

Słody to nie tylko doskonałe piwo i jedzenie, ale również mnóstwo
różnych imprez. Można przy piwie pośmiać się przy stand-upie,
można obejrzeć mecze piłki nożnej itp. Co nas czeka w najbliższych
tygodniach oraz miesiącach?
Regularne koncerty muzyki na żywo, kranoprzyjęcia z udziałem piwowarów, inauguracja sezonu jesień/zima, wkładki do menu, stand-upy:
będzie się działo! Zaglądajcie na Facebook Słodów i przeglądajcie nasze
najnowsze promocje i wydarzenia.

rozmawiał: Andrzej Kus/ foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

15 lat
Restauracji Sake
Urodzinowa promocja!

rabat 30%

na jedzenie w lokalu i na wynos*
*Promocja obowiązuje do 15 października
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Uroczysta kolacja, spotkanie firmowe?
Tylko w Browarze Wyszak
Menu oparte na lokalnych produktach, polskiej kuchni i najczęściej nagradzane na Pomorzu Zachodnim piwo, historyczne, klimatyczne wnętrze
i unosząca się nad wszystkim legenda pirata Jana Wyszaka. Idealne miejsce nie tylko na obiad z rodziną, kolację z przyjaciółmi, ale także na udaną
imprezę firmową. Taki jest Browar Wyszak.
– Duża sala, w której śmiało zmieści się 250 osób, własny browar i specjalne menu, które jesteśmy dopasować do każdego klienta. To miejsce
jest wręcz stworzone pod organizację imprez firmowych – zapewnia
Joanna Różycka, współwłaścicielka restauracji i browaru.
Wyszak jest firmą rodzinną prowadzoną przez rodzeństwo, które doskonale zna się na kulinarnym fachu i wszystko co najlepsze wyniosło
z rodzinnego domu. Samo miejsce mieści się w piwnicy XV-wiecznego
Ratusza Miejskiego co jest dodatkową atrakcją. Gotycki styl, patronat
legendarnego pirata, historyczna okolica, a także piwo, a warzone na
miejscu przez piwowara Tomasza de Weyhera, których trzeba spróbować. Napój produkowany w Wyszaku wielokrotnie nagradzany i doceniony również w konkursach o zasięgu europejskim, prześcignęło nawet podobne browary z Niemiec, Anglii i Belgii, co w takim zestawieniu
jest dużym osiągnięciem.
Wyszak to również dobra kuchnia, której szefuje Sebastian Zglobiś.
– Sarnina, zupa rybna, steki, golonka, kaczka w pomarańczach – to

absolutne przeboje restauracji – wymienia Michał Jagła, współwłaściciel. – Każde z dań przechodziło przez nasze ręce i podniebienia. To są
smaki, które znamy z naszego domu. Najważniejsze, że wszystko jest
robione od początku do końca, czy będzie to biała kiełbasa, kiszonki
czy zakwas na żurek. Każdy element dania wychodzi spod naszych rąk,
nie stosujemy żadnych półproduktów. Tak jak sami warzymy piwo, tak
robimy wędliny, kiełbasy, przeróżnego rodzaju przetwory.
Wyszak to także atmosfera i świetna obsługa. Można zorganizować
tu kolację firmową, lub spotkać się z przyjaciółmi. Klimat starówki,
sąsiedztwo Zamku, migoczące nieopodal Bulwary. Historyczne wnetrze restauracji, dobra kuchnia, ktorą odczujemy na podniebieniach,
wszystko to sprzyja dobrej zabawie. – Otworzyliśmy z Michałem restaurację z miłości do jedzenia i gotowania, z pasji warzenia wybornego piwa. Serce, które wkładamy w naszą pracę ma później przełożenie
na to, co serwujemy naszym gościom – podsumowuje Joanna Różycka.

ad / foto: Tomasz Hanć

Browar Wyszak | Księcia Mściwoja II 8 | 70-535 Szczecin | tel.: +48 662 233 678 | www.browarwyszak.pl

5 Plus Salony oświetlenia i mebli | www.5plus.com.pl
ul. Jagiellońska 5 | 70-435 Szczecin | tel: 516 133 009 | tel: 513 103 062 | info@5plus.com.pl
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Magia lat 20.
W trzeci weekend września Cocktail Bar 17 Schodów świętował wejście w czwarty rok działalności. Miejsce słynie ze splendoru,
więc i urodzinowa feta była pełna doskonałej zabawy, czaru oraz przepychu lat dwudziestych.

Dwudniową celebrację rozpoczynały wymyślne koktajle powitalne wręczane wszystkim gościom. Różnorodność muzyki
w piątek (pierwszy dzień imprezy) zapewniła didżejka Ines Bloom, która mieszanką jazzu i „kokieteryjnego disco” wprowadziła gości w szampański nastrój. W sobotę natomiast gośćmi zawładnęła muzyka na żywo w wykonaniu zespołu Cafe Jazz Trio.
Niespodzianką i jednocześnie gwoździem programu drugiego
dnia imprezy był pokaz barmański w wykonaniu samego właściciela lokalu: Michała Łozińskiego.

Gospodarze na każdym kroku dbali o wspaniały nastrój, wręczając kobietom kieliszki Prosecco, a mężczyznom ekskluzywne cygara. – Wszystkim, którzy towarzyszyli nam w tym szczególnym
dniu bardzo dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji,
zamieszczonej w październikowych kronikach Prestiżu – podsumowuje Michał Łoziński.

kw / foto: Jarosław Gaszyński

reklama

NA MIEJSCU

DWIE FIRMY,
JEDNA JAKOŚĆ
/ 17schodowbar

/ EventBarCatering

NA WYNOS
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Z miłości
do gotowania

Jeśli ktoś ma ochotę skosztować najlepszej zupy rybnej w Szczecinie, świeżych dań z grzybami, czy ravioli z krewetkami i mlekiem kokosowym powinien udać się do kameralnej, rodzinnej restauracji „Plan B food&wine”. Znajduje się ona na Podzamczu, przy ulicy Osiek 1.

Właściciele restauracji Plan B food&wine zapewniają, że siłą ich lokalu
jest przede wszystkim doskonały szef kuchni. Zdzisław „Zenek” Jeziorski ma ponad 25-letnie doświadczenie. Jest w stanie ugotować niemal
wszystko. Nie używa do tego spulchniaczy, czy „chemicznych” przypraw.
– Nie uznaję żadnych półproduktów. Zależy mi na jakości. Na tym, by goście restauracji mogli zjeść u nas najlepsze dania – przyznaje szef kuchni. – Jest jesień. Postanowiłem, że warto skorzystać z pory roku i przygotować dania z grzybami. W restauracji znajdującej się na Podzamczu
od miesiąca dostępna jest nowa karta dań. Jest to zbiór autorskich smakołyków, które najbardziej przypadły do gustu gościom przez ostatnie
półtora roku, czyli od momentu powstania lokalu Plan B food&wine.
– Na naszych gości czekają jednak niespodzianki. Co najmniej raz
w tygodniu, najczęściej w weekendy, ale nie tylko, przygotowuję dania,
których nie znajdziemy w karcie. Coś oryginalnego, na co w danym momencie mam ochotę i wiem, że zasmakuje innym – opowiada kreatywny
szef kuchni. – Może być to przykładowo dorsz marynowany, domowy
pasztet lub placki ziemniaczane w formie tzw. przekładańca z polędwiczkami i grzybami, które dostarcza nam certyfikowana hurtownia
z Gorzowa. Są to kurki i borowiki. Oczywiście placki robimy sami. Niebawem będą serwował również dziczyznę. Będą pierogi z kaszą gryczaną,
dziczyzną i grzybami. Będzie też niespotykana zupa myśliwska. Na św.
Marcina, czyli 11 listopada, powinna być gęsina. I będzie! Mam też patent na przepyszną, białą zupę pomidorową. Zaserwuję ją niebawem.
Hasłem przewodnim restauracji jest „Z pasji do gotowania, chęci doskonalenia i ciągłego poszukiwania… nie tylko smaku!”. Potwierdza się to
w podejściu do prowadzenia tego miejsca. Szef kuchni każdego dnia

szuka inspiracji, nowych wyzwań, czy łączenia smaków. Nie ma oporów,
by zaskakiwać gości restauracji daniami, których nie zjedzą w innym
miejscu.
– Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że mamy najlepszą
zupę rybną w mieście – mówi „Zenek”. – Doskonale przyjęło się też risotto z grzybami i z piersią z kaczki.
W menu znajdziemy także alkohole. Są wina włoskie, hiszpańskie, jest
także Solaris pochodzący z Winnicy Turnaua. Jeszcze w październiku
będą wina z Pałacu Mierzęcin. Każde z nich bardzo wysokiej jakości.
Przed ich sprowadzeniem właściciele restauracji starannie je wybierali,
jeździli na degustacje.
Lokal czynny jest przez 6 dni w tygodniu, od wtorku do niedzieli.
W tygodniu można przychodzić do niego do godziny 21. W weekendy
czynny jest do ostatniego klienta. Organizowane są w nim również kameralne imprezy okolicznościowe. Były już chrzty, urodziny, a nawet
niewielkie przyjęcia weselne.
– Mieszczą się u nas 24 osoby. Menu zawsze ustalam z nimi indywidualnie. Dostosowuję je do wymagań gości. Jestem w stanie ugotować to,
co sobie zażyczą.
W restauracji organizowane są także kiermasze świąteczne. Przed świętami przygotowywanych jest kilka dań, m.in. barszcz czy faszerowane
ryby. Zamówić je może każdy. Oferowany jest nawet catering.
– Przede wszystkim zależy nam na jakości i gościach naszej restauracji.
Mamy też dania dla dzieci. Zapraszamy każdego, kto chce spróbować
niebanalnej kuchni tworzonej z prawdziwej pasji – podsumowuje Zdzisław „Zenek” Jeziorski.

autor: Andrzej Kus / foto: Jarosław Gaszyński
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UDANY DEBIUT FOLGI

Browar Folga tej jesieni ma niejedną okazję do świętowania. Właśnie mija pół roku od kiedy miejsce rozpoczęło swoją działalność. Browar cieszy
się niesłabnącą popularnością, a goście chwalą nie tylko smaczne piwo i kuchnię Folgi, ale też komfortowe pokoje hotelowe, zielony ogród oraz
salę bankietową, w której można organizować różne imprezy okolicznościowe. Z okazji udanego półrocza postanowiliśmy porozmawiać z Dawidem Parackim, managerem d.s. marketingu.
Co może Pan powiedzieć o pierwszym półroczu działalności Folgi?

Jesteśmy dumni z tego, że goście chcą nas odwiedzać, a ich opinie są
pozytywne. Interesuje się nami coraz więcej osób. Rośnie popularność
naszego piwa i kuchni. Odwiedzają nas goście z okolicy, Gryfic, Szczecina, ale też innych miast Polski oraz zagranicy. Z wieloma osobami spotkaliśmy się już kilkukrotnie. Pozytywny odbiór jest dla nas ogromną
pochwałą.

Folga jest wysoko oceniana w różnych internetowych rankingach.
Co więcej, mimo, że istnieje od niedawna, sporo osób pochlebnie
wypowiada się na temat tego miejsca, a jej popularność stale rośnie. Co składa się na sukces browaru?

Folga została stworzona przez ludzi z pasją. Na jej sukces pracuje zespół
profesjonalistów. Wszyscy starają się, by było to miejsce na wysokim
poziome. Właściciele obiektu współpracują z lokalnymi firmami. O projekt browaru oraz wystrój wnętrz i wyjątkowy klimat Folgi zadbali Beata Wolanin i Ryszard Długopolski. Projekt ogrodu stworzyła Patrycja
Tokarska ze Skwer & Cube Projektowanie Ogrodów, a jego wykonaniem
zajął się Marcin Binienda z Gryfic. Mamy też sympatyczną obsługę, która zna naszych gości i okolicę. Chętnie doradzają lub opowiadają turystom o lokalnych atrakcjach, naszych piwach oraz tajnikach kuchni.

która może pomieść ok. 170-200 osób, zaplecze noclegowe. Pojawia się
coraz więcej zapytań o organizację wesel. Można u nas też organizować
szkolenia. Mamy pełne zaplecze biznesowe, które zaspokoi najbardziej
wymagające konferencje.
Czy planujecie jakieś zmiany w najbliższej przyszłości? Czy w ofercie miejsca pojawi się coś nowego?

Ciągle się rozwijamy. Rozpoczęliśmy budowę drugiej części budynku
i przygotowujemy dodatkowe miejsca hotelowe. Pojawią się trzy duże
apartamenty, które pomieszczą do sześciu gości, będą dobrym rozwiązaniem dla rodzin. Latem oddamy do użytku nie tylko nową część hotelową, ale też spa z jacuzzi i basenem oraz dodatkową salę bankietową,
która pomieści 100 osób.
Na koniec rozmowy, nie sposób nie zapytać: czego można życzyć
wszystkim twórcom Folgi?

Zadowolenia naszych gości, aby wychodzili od nas z uśmiechem i już
planowali kolejną wizytę.
Dziękuję za rozmowę.

autor: Karolina Wysocka/ foto: materiały prasowe

Co jeszcze oferuje Folga?

Mamy szeroką ofertę dla gości. Wyróżniają nas również lunche tematyczne, które prezentują różne kuchnie świata, np. włoską lub azjatycką.
Organizujemy także kolacje degustacyjne na życzenie gości. To doskonała okazja, by spróbować różnych dań i poznać nowe smaki. Możemy
również zorganizować wycieczkę po browarze, podczas której goście
poznają proces warzenia piwa i porozmawiają z piwowarem. Organizujemy różne eventy oraz imprezy okolicznościowe, w tym: wesela, komunie, chrzciny, imprezy firmowe czy konferencje. Mamy salę bankietową,

Dawid Paracki

manager d.s. marketingu

email: d.paracki@browarfolga.pl

ul. Nowy Świat 8 | 72-300 Gryfice | tel. 505 464 234 | www.browarfolga.pl
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NAM
ZWYCZAJNIE
ZALEŻY
– tylko tyle i aż tyle

Jak postrzegają sytuację na rynku pracy przedstawiciele agencji doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy? Na co
zwracają uwagę kandydaci, którzy u nich szukają lepszej pracy? I jak z ich perspektywy, w tych coraz trudniejszych realiach, radzą sobie regionalni pracodawcy?
O tym wszystkim rozmawiają Katarzyna Opiekulska-Sozańska, dyrektor zarządzająca, Karolina Klucznik, operations manager i Marta Cichecka, lider działu rekrutacji stałych – reprezentantki LSJ HR Group.
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Marta Cichecka: Z moich obserwacji wynika, że sytuacja na rynku pracy jest dość zróżnicowana. Pracownicy niższego szczebla,
często niewykwalifikowani mogą przebierać w ofertach pracy,
a pracodawcy głowią się, jak do nich dotrzeć i jak ich zatrzymać.
Z kolei menadżerowie wyższego szczebla, wysoko wykwalifikowani specjaliści i inżynierowie twierdzą, że ofert pracy zwyczajnie nie ma.
Karolina Klucznik: Rzeczywiście, aktualnie najtrudniej jest
o pracownika niskiego szczebla, przede wszystkim o takiego,
który ma już pewne kwalifikacje zawodowe. Mówię tu o operatorach maszyn, monterach konstrukcji stalowych, spawaczach,
itp.
Katarzyna Opiekulska-Sozańska: A tak duże zapotrzebowanie
na pracowników bezpośrednio przekłada się na wzrost wynagrodzeń. Stawki stale rosną. Wśród naszych ofert pracy od dłuższego czasu nie ma już takich, które zakładałyby wynagrodzenie na
poziomie najniższej krajowej. Wynika to ze świadomej decyzji
o nieprzyjmowaniu zleceń od pracodawców, którzy takie wynagrodzenie pracownikom oferują. Nie chodzi bowiem o to, aby
pracownika pozyskać na chwilę, ale o to, aby został w organizacji
i ją z zaangażowaniem współtworzył.
Karolina Klucznik: Mam nieodparte wrażenie, że coraz ważniejszym aspektem naszej codziennej pracy stało się edukowanie
pracodawców, by oferowali kandydatom takie warunki współpracy, które nie tylko pozwolą na pozyskane wartościowego
kandydata, ale też na zatrzymanie go w organizacji.

Marta Cichecka: Dla większości kandydatów najważniejszym
argumentem przemawiającym za przyjęciem danej oferty pracy,
jest wysokość wynagrodzenia. Dodatkowe świadczenia pozapłacowe są na dalszym miejscu. Pracodawcy powinni pamiętać,
że nie dla wszystkich kandydatów, nie na wszystkich stanowiskach benefity są równie ważne. Wielu pracowników woli wydać zarobione środki według własnego uznania.

Karolina Klucznik: Kandydaci zwracają też uwagę na atmosferę
pracy i kulturę organizacji. Kolejnym ważnym aspektem dla wielu jest lokalizacja – coraz więcej osób nie chce tracić czasu na
dojazdy do pracy. Warto również wspomnieć o możliwościach
rozwoju, które są silnym argumentem dla ambitnych i aspirujących na wyższe stanowiska kandydatów. Często zdarza się tak,
że trafiają do nas osoby, które nie chcą aplikować na równorzędne stanowiska, a oczekują pracy z większą liczbą zadań i ciekawymi wyzwaniami.

Katarzyna Opiekulska-Sozańska: Pracodawcy, z którymi
współpracujemy starają się spełniać oczekiwania pracowników
i kandydatów. W wielu firmach pracownikom niskiego szczebla
zapewnia się bezpłatny transport lub symbolicznie płatne posiłki. Natomiast pracownikom wyższego szczebla coraz częściej
zapewniane są szkolenia podnoszące kompetencje, zarówno
twarde, jak i miękkie. Jest to teraz mniej kosztowne, gdyż szereg
firm może skorzystać z dofinansowania unijnego.
Marta Cichecka: Szczerze powiedziawszy, chęć skorzystania ze
szkoleń wynika z dość podstawowych działań HR-owych, czyli
badania satysfakcji i zaangażowania pracowników, czy też exit

interviews. Jeśli pracodawca po przeprowadzonym badaniu
widzi czarno na białym, że atmosfera w pracy, za którą odpowiadają liderzy i menadżerowie, jest słaba i powoduje rotację,
musi sprawić, by kadra zarządzająca lepiej radziła sobie z zespołem, komunikacją i motywowaniem pracowników. Przepisem na
sukces będzie podniesienie kompetencji miękkich tych liderów
i menadżerów.

Karolina Klucznik: Potrzeba szkolenia pracowników wynika też
bezpośrednio z trudności w pozyskaniu kadry zarządzającej.
Pracodawcy poszukujący liderów i menadżerów coraz chętniej
sięgają po wewnętrzne zasoby. Okazuje się bowiem, że przekazanie już zatrudnionym odpowiednich narzędzi i umiejętności
jest w obecnej sytuacji na rynku pracy zdecydowanie lepszym
rozwiązaniem niż długotrwały proces rekrutacyjny.

Marta Cichecka: Jedno jest pewne, każdego, kto ma w sobie
chęć lub potrzebę zmiany pracy, zachęcamy do zgłoszenia się
do agencji pracy, takiej jak LSJ. Niezależnie od tego, na jakim
stanowisku dotychczas pracowałeś czy pracowałaś, możesz liczyć na nasze wsparcie. Podpowiemy, jakie są twoje możliwości
zmiany pracy, na jakie wynagrodzenie możesz liczyć u nowego
pracodawcy, a także czy nie warto się przebranżowić, aby zdobyć lepszą pracę.
Katarzyna Opiekulska-Sozańska: Mamy oferty dla pracowników niewykwalifikowanych, dla specjalistów niskiego szczebla,
inżynierów, menadżerów… Część tych ofert znajdziecie tylko
w agencji pracy, gdyż szereg firm, zwłaszcza z zagranicznym
kapitałem, nie prowadzi samodzielnych, szeroko zakrojonych
działań rekrutacyjnych, a korzysta jedynie z HR-owego outsourcingu.
Karolina Klucznik: Podkreślenia wymaga też informacja, że oferujemy pracę nie tylko w Szczecinie, ale i w promieniu pięćdziesięciu kilometrów. Od wielu lat oferujemy też pracę za granicą –
w krajach skandynawskich, Wielkiej Brytanii, a ostatnio również
w słonecznej Hiszpanii.

Katarzyna Opiekulska-Sozańska: W naszej bazie jest kilkadziesiąt ofert pracy, a co miesiąc dzięki nam zatrudnienie znajduje
kilkaset osób, w tym blisko dziewięćdziesiąt tygodniowo na stanowiska najniższego szczebla. I uwaga, my nie tylko rekrutujemy, ale także zatrudniamy! Jesteśmy aktualnie jednym z większych pracodawców w regonie: zatrudniamy blisko 1500 osób,
które w ramach umowy o pracę tymczasową delegowane są do
realizowania zadań w regionalnych firmach.

Marta Cichecka: Nie bez powodu kandydaci wracają do nas, gdy
chcą zmienić pracę i szukają dla siebie nowych opcji na rynku
pracy. Jesteśmy dla nich agencją pierwszego wyboru, a ściślej
mówiąc, to do nas kierują swoje pierwsze kroki, gdy tylko pojawi
się myśl o zmianie. Cenią nas za wzorowo przeprowadzone procesy, wsparcie na każdym etapie i relację, którą z nimi budujemy.
Katarzyna Opiekulska-Sozańska: „Po prostu skuteczni” to nie
jest pusty slogan. Z takim argumentem przychodzą do nas klienci, tak też komentuje nasze działania konkurencja… a nam zwyczajnie zależy – tylko tyle i aż tyle.

rozmawiała Aleksandra Kowalczykowska /
foto: Aleksandra Medvey-Gruszka
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Anna Misztal, Starszy Menadżer ds. Citigold
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Bankowość
najwyższych lotów
w Szczecinie
Citi Handlowy od lat zdobywa najwyższe laury w kategorii bankowości prywatnej. W jaki sposób bank pracuje
na te wyróżnienia – co doceniają zamożni klienci?

W tym roku po raz kolejny Citi Handlowy zdobył prestiżowy tytuł „Best Private Bank in Poland”, przyznawany przez
brytyjski magazyn „Euromoney” oraz otrzymał najwyższą
ocenę bankowości prywatnej w rankingu magazynu Forbes,
w którym docenino szeroką gamę rozwiązań dla najbardziej zamożnych klientów i wykorzystanie nowoczesnych technologii
przy zarządzaniu majątkiem.
Przewagą banku pozostaje zróżnicowana paleta produktów
w postaci funduszy inwestycyjnych, produktów ubezpieczeniowych, jak i rozwiązań rynku walutowego. Jako bank działający
w globalnej sieci Citi, zapewniamy możliwość korzystania
z kompleksowej oferty inwestycyjnej w różnych walutach i na
różnych rynkach. Doceniana jest również najwyższa jakość obsługi, którą zapewnia nie tylko Osobisty Opiekun Klienta, ale
również dedykowany zespół ekspertów, dostępnych w każdym
oddziale Citigold. Niezaprzeczalnym atutem jest możliwość
skorzystania z bogatego programu korzyści Citi Specials dla posiadaczy kart Citi – wyjątkowych rabatów do -50% , nagród czy
możliwość „przedpremierowego” zakupu biletów na koncerty
największych gwiazd muzyki występujących w Polsce, takich jak
Metallica, Beyonce czy Sting.
Jakie rozwiązania w zakresie doradztwa inwestycyjnego można znaleźć w ramach tej oferty?

Anna Misztal, Starszy Menadżer ds. Citigold: Naszym celem jest przygotowanie takich rozwiązań finansowych, które z
jednej strony będą dopasowane do sytuacji rynkowej, z drugiej
natomiast będą odpowiadać konkretnym celom klienta w ustalonym horyzoncie czasu i podejściu do ryzyka. To oznacza, że
każdy klient Citigold otrzymuje indywidualną rekomendację inwestycyjną wzbogaconą o regularne komentarze rynkowe przygotowane przez profesjonalistów z Biuro Doradztwa i Funduszy
Inwestycyjnych. Rekomendacje inwestycyjne obejmują jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych, polskie
obligacje skarbowe i obligacje strukturyzowane znajdujące się
w ofercie banku i certyfikaty inwestycyjne funduszy zamkniętych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego oraz polskie
obligacje skarbowe znajdujące się w ofercie Domu Maklerskiego
Banku Handlowego. Klientowi rekomendacja prezentowana jest
w graficznie przystępny sposób na urządzeniu mobilnym, gdzie
klient może od razu złożyć podpis w wersji elektronicznej. Dzięki
bliskiej synergii z Domem Maklerskim Banku Handlowego klienci
mogą także skorzystać z doradztwa w inwestowaniu na rynkach
światowych: polskich i zagranicznych akcjach i obligacjach.
Wspomniała Pani, że Klienci zamożni mają do dyspozycji
nie tylko Osobistego Opiekuna, ale też grupę doradców zajmujących się różnymi dziedzinami. Jak wygląda współpraca
z takim zespołem?

Opiekun Klienta jest dla naszych klientów osobą "pierwszego
kontaktu" w sprawach dotyczących ich finansów. U jego boku
stoi jednak cały sztab ludzi, którzy pomagają w pełni odpowiedzieć na oczekiwania i potrzeby klienta. Taki zespół ekspertów

dostepny w określonych dziedzinach to unikalne rozwiązanie
bankowości prywatnej w Polsce. Tak więc klient może skorzystać z eksperta ds. inwestycji, który na bieżąco dokonuje analizy
rynków finansowych i przedstawia odpowiednie rekomendacje.
Ekspert ds. rynków walutowych dokonuje analizy rynku walutowego i zachowań kursów walut. Klienci mogą ustalić indywidalne
kursy wymiany walut lub inwestycji dwuwalutowych w rozmowie
telefonicznej bezpośrednio z ekspertem! Jeśli myślimy o zabezpieczeniu przyszłości bliskich, kwestii edukacji dzieci czy sukcesji
majątkowej to możemy poradzić się specjalisty ds. ubezpieczeń,
który bazując na potrzebach i sytuacji życiowej klienta, przedstawia odpowiednie rozwiązania. Klient może również skorzystać
z eskpertyzy specjalisty ds. kredytów hipotecznych czy maklera
papierów wartościowych.
Citi Handlowy należy do globanej grupy Citi, która działa
w ponad tysiącu miast, w ponad 160 krajach. Jak ten globalny
wymiar przekłada się na korzyści dla klientów zamożnych?
Globalność jest na pewno wartością unikatową na polskim rynku,
która wyróżnia Citi Handlowy. Nasza globalna ekspertyza i sieć
pozwala nam wspierać rozwój naszych klientów w wielu zakątkach świata, dostarczać rozwiązań finansowych nie tylko tych
dostępnych w Polsce, ale choćby tych z Singapuru. Nasi Klienci
mają dostęp do globalnych rozwiązań i jednej z najbogatszych
na polskim rynku oferty funduszy zagranicznych. Dzięki rozwiązaniom Domu Maklerskiego Citi Handlowy umożliwiamy naszym klientom korzystanie z kompleksowej oferty inwestycyjnej
w różnych walutach i na różnych rynkach. Mamy możliwość
przedstawienia rekomendacji z 20 najważniejszych parkietów
giełdowych na świecie. Oferujemy również pomoc w założeniu
konta za granicą i to bez opuszczenia naszego kraju. Dzięki usłudze Citi Global Transfers klient może dokonać natychmiastowego
przelewu pomiędzy rachunkami w Citi w różnych krajach. Dodatkowo oferujemy naszym klientom World Elite Debit Mastercard,
która daje między innymi nielimitowaną liczbę wejść do ponad
1200 saloników partnerskich na lotniskach oraz bezpłatne ubezpieczenie podróżne, zarówno dla posiadacza karty jak i jego bliskich.
Dlaczego najbardziej zamożni klienci powinni zaufać akurat
ofercie banku Citi Handlowy?

Ofeta Citi Handlowy jest rokrocznie wyróżniana w najważniejszych rankingach bankowości prywatnej i te zaszczytne wyróżnienia bardzo nas cieszą, gdyż świadczą, że nasi klienci doceniają ofertę banku. Zdobyte zaufanie to jednak przede wszystkim
zasługa naszego doświadczonego zespołu opiekunów, z którymi
pracują klienci zamożni. Na zaufanie pracujemy latami, często
budując przy tym osobiste relacje. Ich podstawą jest uczciwość
wobec klienta i fachowość. Czy to w czasie spotkań oddziale, czy
w czasie mniej oficjalnych wydarzeń związanych ze stylem życia
i pasjami naszych klientów – na przykład turniejów golfowych
i tenisowych, koncertów i konferencji. Cały czas staramy się być
blisko naszyh klientów, aby jak najlepiej odpowiadać na ich potrzeby.

foto: materiały prasowe

Bank Handlowy w Warszawie S.A
ul. Malczewskiego 26 | 71-612 Szczecin | Tel. + 48 693 891 088
www.citihandlowy.pl

prezentacja

O gospodarce morskiej w Szczecinie
Kolejna, siódma edycja Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie tradycyjnie już cieszyła się dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu
uczestniczyło ponad 600 uczestników, w tym przedstawiciele polskiego rządu oraz krajów Trójmorza i Formatu 17+1. Pojawili się menadżerowie
najważniejszych firm, organizacji i instytucji z branży morskiej, a także wielu ekspertów i naukowców z kraju i zagranicy.
Dwudniowy cykl konferencji obejmował wystąpienia i debaty, które odbyły się w siedzibie Opery na Zamku oraz hotelu Radisson BLU Szczecin.
Nadrzędnym celem każdej edycji Kongresu jest stymulowanie rozwoju
gospodarki morskiej. Podczas tegorocznego wydarzenia szczególny nacisk położono na inicjatywę Trójmorza jako impulsu do rozwoju gospodarczego Europy. Bardzo istotnym momentem pierwszego dnia Kongresu było podpisanie umowy o współpracy portów Szczecin i Świnoujście
z włoskim portem w Trieście. Porozumienie zakłada poszerzenie dwustronnej współpracy pomiędzy portami Triest i Szczecin-Świnoujście
w takich obszarach, jak transport morski, ze szczególnym uwzględnieniem transportu intermodalnego. Porozumienie obejmuje też kwestie
z obszaru przemysłu portowego oraz promocji i wymiany informacji.
Debatowano również o bieżących problemach portów i branży stoczniowej. Uczestnikom przybliżono m.in. rządową strategię rozwoju przemysłu stoczniowego w Polsce. Nie zabrakło też nawiązań do kwestii
ekologicznych (np. ograniczania emisji gazów cieplarnianych) oraz paneli dyskusyjnych dotyczących edukacji morskiej i innowacji. Ważnym

tematem rozmów był rozwój polskich portów, kwestie synergii ich działalności, plany inwestycyjne i projekty, jak chociażby: budowa terminalu głębokowodnego czy modernizacja terminalu promowego w Świnoujściu, pogłębienie toru wodnego ze Świnoujścia do Szczecina, budowa
portu zewnętrznego w Gdyni, czy portu centralnego w Gdańsku. Obecny w Szczecinie Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej,
Marek Gróbarczyk, podsumowując Kongres podkreślił jego merytorykę,
ważkość debat dotyczących konkretnych rozwiązań w branży, nakreślenie nowych trendów w gospodarce morskiej.
Organizatorami 7. Międzynarodowego Kongresu Morskiego były Fundacja Kongres Morski oraz Publico Mare - Fundacja, a współorganizatorem
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Patronat honorowy
nad tym wydarzeniem objął Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej, dodatkowo resort sprawował nad Kongresem nadzór merytoryczny.

kt / foto: Jarosław Gaszyński

INDUSTRIAL BRIDGE 2019
– tam znajdziesz nowych klientów
MOST PRZEMYSŁOWY w Szczecinie

Ta inwestycja powraca do Szczecina co dwa lata. Nie zakłóca ruchu w mieście, nie powoduje korków, nie wywołuje fali protestów żadnych środowisk. Łączy. Jest budowana na coraz mocniejszych fundamentach, a przy
jej powstawaniu pracuje grono ekspertów z Polski i Niemiec. Ich zadanie
jest proste: zrobić wszystko, by usprawnić komunikację… między przedsiębiorcami. Spokojnie, to nie jest rzecz o przeprawie drogowej w mieście,
choć w pewnym sensie chodzi o skomunikowanie obu brzegów Odry, w jej
transgranicznym aspekcie.

prezentacja

Zawiera on informacje o tym, czym zajmuje się firma, czego poszukuje
i co oferuje. Każdy z zarejestrowanych przedsiębiorców ma możliwość
wysłania zaproszenia do spotkania, jak i bycia zaproszonym jeszcze przed
wydarzeniem. Dzięki temu przygotowywany jest plan indywidualnych
20-minutowych spotkań dla każdego uczestnika. Warunkiem jest akceptacja takiego spotkania przez obie strony: zapraszającego i zaproszonego. Otrzymują oni informację z kim, o której godzinie i przy którym stoliku mają spotkanie z potencjalnym partnerem biznesowym. W myśl idei,
RCIiTT daje przedsiębiorcom przysłowiową wędkę w postaci czasu na indywidualne rozmowy biznesowe, dzięki której mogą oni pozyskać nowego
odbiorcę swoich usług lub produktów. Pomysł budowania sieci kontaktów,
czyli networking, sprawdza się na całym świecie.

INDUSTRIAL BRIDGE 2019 – bo o nim mowa – odbędzie się 27 listopada
2019 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT)
w Szczecinie. To już trzecia edycja międzynarodowych spotkań biznesowych. Wydarzenie dedykowane firmom z Polski i zagranicy przyciąga W jednym dniu i miejscu spotykają się przedsiębiorcy, którzy zamiast ponoprzedsiębiorców związanych z branżą morską, metalową, transportem szenia kosztów związanych np. z wyjazdem na targi, budowaniem stoiska
i logistyką, a w tym roku również z energią odnawialną. Spotkania te śmia- i opuszczeniem swej firmy na kilka dni, cały swój czas przeznaczają na umóło można nazwać inwestycją, bo przedstawiciele firm inwestują swój naj- wione wcześniej bezpośrednie rozmowy z nowymi potencjalnymi partnecenniejszy i nieodnawialny zasób – czas – po to, by nawiązać współpracę rami biznesowymi. W ciągu 4 godzin w ramach INDUSTRIAL BRIDGE 2019
firma może odbyć maksymalnie 12 dwudziestominutowych spotkań. W raPOLSKA
z partnerami biznesowymi, co w dłuższej perspektywie może POLSKA
przynieść
zie potrzeby, w komunikacji z zagranicznym partnerem pomogą obecni na
wymierne korzyści.
miejscu tłumacze. Jeśli to konieczne, pracownicy RCIiTT również pomagają
Po co komu most?
w rozmowach, gdyż zespół odpowiedzialny za realizację INDUSTRIAL BRIDIdea międzynarodowych spotkań biznesowych zrodziła się z potrzeby śro- GE bez problemu komunikuje się w językach angielskim czy niemieckim.
dowiska przedsiębiorców Pomorza Zachodniego. RCIiTT idealnie nadawał
Dobór branż, wokół których zbudowane są spotkania biznesowe, odzwiersię na ich organizatora, bowiem od lat jest partnerem w projekcie Komisji
ciedla potrzeby i strukturę regionów, z których pochodzą uczestnicy mięEuropejskiej pod nazwą Enterprise Europe Network (EEN). To największa
dzynarodowych spotkań biznesowych. Uwzględnia też współpracę różna świecie sieć biznesowa. Skupia ponad 3 tys. specjalistów z ponad 50 kranych sektorów przemysłu między sobą – np. wiele firm z branży metalowej
jów na całym świecie. Ma swoje struktury, bazy danych, kanały komunikacji
produkuje elementy używane w produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
i środki, z których finansuje szereg usług (w znakomitej części bezpłatnych)
a część branży morskiej pokrywa się z transportem i logistyką.
głównie dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
Są to m.in. usługi konsultingowe, prawne, z zakresu praw własności intelek- Nowoczesny i mądry biznes
tualnej, audyty technologiczne, audyty innowacyjności, szkolenia, usługi INDUSTRIAL BRIDGE 2019 jest miejscem dedykowanych spotkań nie tylko
marketingowe, raporty rynkowe, mające na celu wsparcie dla przedsiębior- przedsiębiorców, ale też naukowców z Zachodniopomorskiego Uniwersyców w pozyskiwaniu zagranicznych partnerów biznesowych oraz zwięk- tetu Technologicznego (ZUT) w Szczecinie. Termin „innowacyjność”, który
szenia konkurencyjności ich firm na rynku. Sieć EEN organizuje także misje każda nowoczesna i chcąca się rozwijać firma stara się przełożyć na swoje
gospodarcze dla przedsiębiorców oraz tzw. brokery, czyli właśnie między- praktyczne działania, skłania przedsiębiorców do poszukiwania nowych,
narodowe spotkania branżowe dla firm. INDUSTRIAL BRIGDE jest jedynym lepszych rozwiązań dla swoich produktów i usług. Niewiele firm ma własne
z takich wydarzeń organizowanych cyklicznie na Pomorzu Zachodnim.
działy badań i rozwoju, ale wiele chciałoby korzystać z takich usług. I tu
W RCIiTT doradcami firm z Pomorza Zachodniego są specjaliści w swo- z pomocą przychodzi największa w regionie uczelnia techniczna, jaką jest
ich dziedzinach. W ramach projektu EEN, Regionalne Centrum Innowacji ZUT. Doskonale wyszkolona kadra naukowców z wielu dziedzin, od budowi Transferu Technologii w Szczecinie współtworzy konsorcjum WEST PO- nictwa po inżynierię chemiczną, nanotechnologię, informatykę, mechanikę
LAND, skupiające podobne do RCIiTT ośrodki z Poznania, Konina, Zielonej i mechatronikę, budowę maszyn, biotechnologie i wiele innych świadczy
Góry, Wrocławia, Wałbrzycha i Opola. Wszystkie ośrodki współpracują usługi badawcze dla przedsiębiorców. Współpraca ta ma różne formy: od
ze sobą w zakresie poszukiwania optymalnych rozwiązań dla problemów, wykonania badań, poprzez wydawanie opinii o innowacyjności dla produkz którymi borykają się przedsiębiorcy w procesie nawiązywania kontaktów tów i usług przedsiębiorców (niezwykle ważne i pomocne przy staraniu się
międzynarodowych. Dzięki udziałowi w sieci EEN RCIiTT ma szerokie kon- m.in. o dofinansowanie ze środków publicznych dla rozwoju firm lub wprotakty i możliwość wymiany informacji z dziesiątkami krajów z Europy, Azji, wadzania nowych produktów, budowania nowych linii technologicznych
Afryki, obu Ameryk czy Australii. Daje to ogromne możliwości tworzenia ect.), po tworzenie konsorcjum z udziałem biznesu i nauki, wspólnych pro018
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Z PASJI DO GOTOWANIA, CHĘCI DOSKONALENIA
I CIĄGŁEGO POSZUKIWANIA... NIE TYLKO SMAKU!
POLECAMY NASZE NOWE MENU
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prezentacja

Relaks
w Międzyzdrojach

Międzyzdroje to miejsce, gdzie można odpocząć. To również doskonała lokalizacja na organizację imprezy integracyjnej czy szkolenia dla pracowników – pozwala połączyć przyjemne z pożytecznym. Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje to hotel, na który warto zwrócić uwagę.

Długie spacery po piaszczystej plaży czy przez gęsty las Wolińskiego
Parku Narodowego, kolacja z widokiem na morze, szum fal za oknem,
relaks w gorącej saunie czy podczas masażu gorącymi kamieniami.
A może wizyta w multimedialnym Oceanarium i spotkanie z Bogusławem Lindą w Muzeum Figur Woskowych i klubowe szaleństwo w Disco
Amber?
Międzyzdroje są tak różnorodne, jak jego bywalcy. O każdej porze roku
oferują inne atrakcje. Wigilia służbowa w Vienna House Amber Baltic
Miedzyzdroje, którego przeszklona restauracja wygląda na morze i oferuje widok na molo, będzie z pewnością atrakcją dla wszystkich pracowników.

88

Biznes

Wszystko w jednym miejscu

Integracja w hotelu usytuowanym w samym centrum nadmorskiego
resortu, z bezpośrednim zejściem na plażę, to doskonały pomysł, gdy
chcemy mieć wszystko na miejscu i zapewnić współpracownikom komfort i rozrywkę niezależnie od pogody. Jak może wyglądać przykładowy
dzień na spotkaniu integracyjnym w Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje? Zaczynamy od kulinarnej uczty podczas hotelowego śniadania.
Vienna House słynie z porannych posiłków niczym w lokalnej piekarni,
gdzie można znaleźć śniadaniowe klasyki, jak też regionalne, nadmorskie propozycje. Kawy i zimnych napojów z pewnością nie zabraknie.
Po takiej dawce energii wszyscy spotykają się na szkoleniu w jednej

z 5 sal konferencyjnych hotelu, które łącznie mogą pomieścić do 750
osób – do wyboru Vasco da Gamma, Ferdinand Magellan, Christopher
Columbus, Hernando Cortez, Marco Polo. Nazwy sal nie są przypadkowe. Po tegorocznej modernizacji Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje nawiązuje do morskiej przygody. W przerwie spotkania hotel zaserwuje kreatywną przerwę kawową, która będzie lekka i zdrowa albo
pożywna i słodka. Wszystko zależy od przewodniej idei integracji, którą
może być na przykład rejs na pokładzie Titanica czy piracka wyprawda
w nieznane.
Po formalnym przedpołudniu przychodzi czas na wyśmienity lunch
w Restauracji On Deck. Szef kuchni Sebastian Sikorski to młody talent,
który tworzy kartę menu w oparciu o najnowsze tredny kulinarne i własny talent. W menu znajdziecie m.in. krem z topinamburu, śledzia po
międzyzdrojsku, smażony comber jagnięcy marynowany w chrzanówce
czy wegetariańską sałatę z kiszoną kapustą i serem kozim. Po takiej kulinarnej uczcie przydałby się czas wolny. Jeżeli pogoda dopisze warto
wybrać się na wspólny spacer wzdłuż morza – do plaży jest tylko... 50
m od wyjścia z hotelu. A jak aura nie sprzyja można zostać w hotelu
i zmierzyć się podczas gry w kręgle albo zrelaksować na basenie, w saunie czy na masażu.
A wieczorem? Nieformalna integracja w hotelowym barze, gdzie barmani serwują autorskie drinki, jakie dusza zapragnie, lub też w klubowym
klimacie w Disco Amber. To tylko jeden ze scenariuszy. Same Międzyzdroje oferują wiele atrakcji in- oraz outdoorowych, więc jest w czym
wybierać.
Magia świąt w Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje

Poczuj się jak gwiazda

Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje to kultowy hotel w nowoczesnej odsłonie. To tutaj każdego roku bawią się gwiazdy w czasie Festiwalu Gwiazd oraz sportowcy podczas Summer Kite Festival. Tutaj odbywały się wystawy VIVA! Photo Awards i romantyczne śluby na plaży lub
pod namiotem, aby deszcz nie zepsuł zabawy.
Hotel czerpie inspirację z nadmorskich historii, co widać zarówno
w wystroju wnętrz, jak i ofercie gastronomicznej oraz usługowej. Architektura budynku nawiązuje do statku stojącego na brzegu, dlatego
z każdego pokoju widać Bałtyk. Wystrój wszystkich 192 pokoi jest również inspirowany morzem – drewniany zagłówek, okrągłe lustro niczym
bulaj, koło ratunkowe na morskich ścianach, a do tego fale za oknem
daje wrażenie bycia w kajucie na jachcie. W wystroju lobby oraz restauracji również widać wiele morskich motywów: kotwice, stery czy
żagle są widoczne na pierwszy rzut oka. Z charakteru ekskluzywnego
jachtu hotel zaczerpnął nie tylko wnętrza, ale również sposób podejścia
do gościa, który jest tu najważniejszy. Gościnność w najwyższym stylu
wpisana jest w DNA pracowników hotelu, którzy służą pomocą i uśmiechem nawet w środku nocy. Mobilny concierge daje możliwość przeczytania najświeższych wiadomości w prasie w wersji elektronicznej albo
zamówienia śniadania do pokoju. W ciągu dnia Vienna Cafe zaprasza na
wyborne ciasta domowej roboty i austriacką kawę, a punkty usługowe,
m.in. fryzjer czy salon kosmetyczny, dają możliwość przygotowania się
do wieczornego balu bez wychodzenia z hotelu.

foto: materiały prasowe

Zorganizuj wigilię firmową w Międzyzdrojach. Kolacja bufetowa już od 110 PLN za os. Sala gratis. Konsultacja i rezerwacja: Aleksandra Brzozowska, aleksandra.brzozowska@viennahouse.com. +48 799 061 616.

LEXUS
NUMEREM 1
Magazyn „Autor Świat” po raz kolejny przeprowadził Wielki Test Salonów. Tajemniczy klienci sprawdzili 359 autoryzowanych salonów, 22 firmy, 5 marek premium i 17 popularnych. Czarnym koniem tegorocznej motoryzacyjnej rozgrywki
okazał się Lexus. Firma po raz pierwszy wzięła udział w badaniu i od razu zajęła najwyższe miejsce na podium marek
premium.
Czarny koń marek premium

Lexus uzyskał wynik 94,9%, pozostawiając daleko w tyle
konkurencję. Wysoko oceniono szczególnie obsługę klienta, jazdę testową i organizację salonu. Nic w tym dziwnego, w końcu firma od lat znana jest z wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom klientów. Co dokładnie złożyło się
na sukces marki w badaniu magazynu „Auto Świat”? Duży
wpływ na wysokie oceny miał m.in. dogodny dojazd i parking dla klientów, ułatwienia dla osób niepełnosprawnych,
możliwość wszechstronnego obejrzenia pojazdów, satysfakcjonujące warunki finansowe czy obsługa serwisowa.
Prócz tego, warto zaznaczyć, że dla Lexusa bardzo ważna
jest jazda próbna, a dilerzy dokładają wszelkich starań, by
goście salonu mogli testować modele samochodów spełniające najwyższe standardy.
Szczeciński akcent

Test magazynu „Auto Świat” to największe na polskim
rynku tego typu badanie, dlatego też trzeba wspomnieć
o lokalnym akcencie. Wśród testowanych salonów Lexusa
bardzo dobre noty otrzymał szczeciński punkt, uzyskując
aż 96%. Wpływ miało na to wiele czynników. Szczeciński
salon jest doceniany nawet poza regionem. Korzystają
z niego klienci z całej Polski, wśród których znajdują się

znani artyści i sportowcy. Wielkim atutem salonu jest
na pewno wspomniana jakość obsługi klientów.
– Lexus działa według japońskiej filozofii Omotenashi, czyli ich kultury gościnności i uprzejmości.
W skrócie oznacza to „przyjmij klienta jak gościa we własnym domu”. Omotenashi to znacznie więcej niż doskonała obsługa, to od dawna zakorzeniona w japońskiej kulturze idea przewidywania potrzeb innych – mówił Krzysztof
Dranikowski, dyrektor Lexus Szczecin, w ostatnim wywiadzie dla Prestiżu („Filozofia doskonałej obsługi”, wrzesień
2019 r.).
Ta idea jest bardzo ważna dla szczecińskiego salonu, jak
i całej grupy Lexusa. Filozofia Omentanashi sprawia,
że każda wizyta klienta w salonie marki jest unikalnym
doświadczeniem. Zakup samochodu, wizyta serwisowa,
przegląd pojazdu, czy dobór akcesoriów są w Lexusie pretekstem do spotkania i rozmowy w serdecznej atmosferze. Celem marki jest, aby każdy klient wyszedł z salonu
zadowolony, niezależnie od celu wizyty. Takie podejście
zdecydowanie wyróżnia Lexusa na tle innych marek i miało ogromny wpływ na wysoką notę w Wielkim Teście Salonów. Gratulujemy!

kw/ foto: materiały prasowe
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Zdrowie i uroda

Klinika Zawodny Estetic
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin
tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460
recepcja@estetic.pl
www.klinikazawodny.pl

C u t e r a E n l i g h t e n I I I Tr i p l e x :
- skutecznie usuwa powierzchniowe i głębokie zmiany barwnikowe
- usuwa trudne zmiany typu melasma / ostuda
- redukuje blizny
- leczy rozstępy
- leczy fotostarzenie skóry
- głęboko rewitalizuje i przebudowuje skórę
- usuwa tatuaże we wszystkich kolorach
- usuwa tatuaże pourazowe
- usuwa makijaże permanentne
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin

tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460

w w w. k linikaz awodny. pl

recepcja@estetic.pl

Kobieto
– badaj piersi
i żyj
Rak piersi dziesiątkuje Polki. Wielu tragedii dałoby się uniknąć, dlatego tak ważne jest mówienia o profilaktyce ratującej
życie. Nowotwór ten wykryty we wczesnym stadium jest niemal całkowicie uleczalny – mówi dr n. med. Artur Śliwiński,
szef AMC Art Medical Center, który jako jedyny chirurg-plastyk w Polsce, pracuje w Centrum Onkologii i zajmuje się
rekonstrukcjami piersi po mastektomii.

Wyobraźmy sobie damską imprezę. Modna restauracja, kilkanaście atrakcyjnych, zadbanych kobiet. Doskonale się bawią, jedzą
dobrą kolację, piją wino, cieszą się swoim towarzystwem. Wszystko pięknie, tylko statystycznie, dwie z nich mają, bądź będą miały
nowotwór piersi. Przesadzam?

Nie przesadza pani. Statystyki są nieubłagane. Ryzyko dla Polki, że zachoruje na raka piersi to około 8%. Wydaje się wysokie, ale i tak jest
dwa razy mniejsze niż na Zachodzie. Z jednej strony genetyka, z drugiej styl życia powodują, że chorób onkologicznych jest i wykrywa się
coraz więcej.
Przy raku czas jest ważny?

Bardzo. Im wcześniej zmiana jest wykryta, tym większe prawdopodobieństwo wyleczenia. Niestety kobiety boją się, zostawiają takie
zmiany i nie chcą wiedzieć, co to może być. Często same odpuszczają
diagnostykę, a to najgorsze, co można zrobić. Nastawienie się zmienia
dopiero, kiedy słyszy się, że choruje ktoś bliski lub znany. Obawy, że jak
się pójdzie do szpitala to nasz stan się pogorszy, to niczym nieuzasadnione, zabobonne myślenie.

Całe to mówienie – badaj się, bo umrzesz – tak naprawdę niewiele
nas obchodzi. I tylko zaraz okazuje się, że choruje koleżanka, sąsiadka, mama przyjaciółki. Wtedy dopiero przeżywamy wstrząs.
Jak zmienić takie nastawienie?
Kobiety wiedzą, że powinny wykonywać co roku USG piersi. Jednak
zdecydowana większość tego nie robi, co jest niestety tragedią. Drogie
panie – pamiętacie o spłacie raty kredytowej, terminie u kosmetyczki,
dlaczego zapominacie o badaniu, które może uratować wam życie?
Badanie USG nie boli, nie jest ryzykowne, nie obciąża, natomiast daje
nam bardzo ważną informację. Badanie to nie wymaga specjalnego
przygotowania, a jego wynik dostępny jest od razu. Z doświadczenia
wiem, że panie, które przełamały lęk przed badaniem, bezpośrednio
po nim odczuwają ogromną satysfakcję.
To strach tak paraliżuje?

Wiele czynników ma wpływ na to, że kobiety wypierają myśl o chorobie. Pacjentki mają nadzieję, że to przejdzie samo. Myślą, że lepiej
nie dotykać, bo może coś złego się tam znajdzie. Jest też strach przed
tym, co może się wydarzyć później. Przed skutkami raka. Pamiętajmy
jednak, że w przypadkach mastektomii chodzi o ratowanie życia i jeśli
nie ma innego rozwiązania: usuwamy pierś. Na szczęście mamy znakomite metody rekonstrukcji, efekt kosmetyczny jest potem doskonały.
Jeszcze raz powtórzę: rak to nie wyrok, a szybka diagnoza, to lepsze
rokowania do wyleczenia. Pragnę jeszcze podkreślić: w Polsce standardy terapii raka piersi są bardzo dobre i nie odbiegają niczym od zachodnich.

Nie chcę przerzucać odpowiedzialności na lekarzy, ale może warto
byłoby nam przypominać, przy każdej – nie tylko ginekologicznej
wizycie o badaniach?
Osobiście tak właśnie robię. Przy wywiadzie medycznym zawsze pytam pacjentki, czy i kiedy robiły USG piersi. Gdy są zdziwione, mówię
im, że zależy mi na ich zdrowiu, a nie tylko na pięknym wyglądzie. Je-

stem przede wszystkim lekarzem. Czasem kiedy słyszę, że 40-letnia matka
dwójki dzieci nigdy nie robiła USG (nie
są to niestety odosobnione przypadki)
to je karcę, oczywiście w sposób delikatny i wyważony. Pytania o USG mamy
w kwestionariuszu dla pacjentek. Często
pojawia się dziwienie. „Czy ja to muszę
wypełniać?” Odpowiadam – oczywiście!
To jest ankieta dotycząca pani zdrowia
i podejścia do życia… Jeżeli pani się nie bada,
to może ja wcale nie chcę pani operować,
bo nie mam pewności, czy pani będzie przestrzegała zaleceń pooperacyjnych. Moim pacjentkom rekomenduję lekarzy
diagnostów, którzy mają ogromne doświadczenie w USG piersi i namawiam do jak najszybszego badania.

Dostałam ostatnio SMS-a od mojej przyjaciółki, po zdiagnozowanym nowotworze: „Dwa miesiące po pierwszej diagnozie, jestem
po zabiegu, mam 2-centymetrową bliznę na piersi. Za kilka dni
będę mieć zdjęte szwy. Wracam do biegania, planuje triathlon
w przyszłym roku!”

To są cudowne przykłady, wcześnie zdiagnozowanych kobiet, które
szybko wracają do życia – i to cieszy. Podkreślę, że my, chirurdzy-plastycy możemy różne rzeczy poprawiać, ale musi być po co i dla kogo.
Piersi muszą być przede wszystkim zdrowe – dopiero mając tę pewność możemy zadbać o to, aby były kształtne i jędrne. W moim zawodzie istotne jest, czy wykonuję rekonstrukcję piersi u pacjentki onkologicznej, u której została tylko mała blizna po usunięciu niewielkiego
nowotworu wykrytego we wczesnej fazie, czy po zaawansowanym
stadium nowotworu. Wtedy jest najtrudniej. Onkolodzy ratują życie
takiej pacjentki, ale niestety odbywa się to wówczas dużym kosztem
dla organizmu, a rekonstrukcja piersi po tak rozległej operacji jest
dużo trudniejsza technicznie. Zmierzam do tego, że regularne badania profilaktyczne dają nam nie tylko lepsze rokowania zdrowotne, ale
także dużo lepszy efekt rekonstrukcji. A proszę mi wierzyć, pacjentki
onkologiczne w niczym nie różnią się od zdrowych kobiet i chcą wyglądać równie atrakcyjnie.
Czy w Pana opinii – dbałość o wygląd przekłada się na dbałość
o zdrowie?

Dokładnie. Są badania, które mówią, że kobiety po operacjach estetycznych mają wcześniej wykrywane nowotwory piersi. Dlaczego?
Dlatego, że bardziej tego pilnują. Zainwestowały w swoje ciało i chcą
by było nie tylko ładne, ale przede wszystkim zdrowe. A to właśnie
piersi najczęściej chorują…
Dlaczego po mastektomii rekonstrukcja piersi jest taka ważna?

Rekonstrukcja zawsze musi być nieodłączną częścią terapii raka piersi. Każda kobieta na to zasługuje. Nie można dopuścić do tego, że kobiecie usuwa się pierś i pozostawia tak przez dalszą część jej życia.
Kobieta ma prawo odzyskać nieodłączny atrybut kobiecości, jakim są
piersi. Niezależnie od tego czy ma lat dwadzieścia, czy siedemdziesiąt.

autor: Izabela Marecka / foto: Miguel Gaudencio

Dr n. med. Artur Śliwiński jest specjalistą chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej, specjalistą chirurgii ogólnej, współtwórcą i szefem centrum medycznego AMC Art Medical Center w Szczecinie. Jest także jedynym chirurgiem
plastykiem w Polsce, pracującym w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie, zajmującym się rekonstrukcjami piersi po mastektomii oraz wykonującym mastektomie profilaktyczne z jednoczesną rekonstrukcją piersi.
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Czas
na regenerację
Skóra po lecie wymaga specjalnej troski. Zmęczona nadmierną ekspozycją na słońce, wodę i wiatr, niczego nie potrzebuje bardziej
niż regeneracji. Medycyna estetyczna oferuje cały wachlarz zabiegów, które mogą być w tej sytuacji pomocne. O ich dobór poprosiliśmy dr Ewelinę Dymkowską, lekarza medycyny estetycznej, właścicielkę Dymkowska Clinic.
Pani doktor, jak odnaleźć się w gąszczu zabiegów i czym się
kierować?

Rzeczywiście, zabiegów regeneracyjnych jest cała gama: od peelingów po stymulatory tkankowe. Warto zaufać specjaliście. Przede
wszystkim należy udać się do gabinetu medycyny estetycznej, aby
lekarz zbadał stan naszej skóry i dobrał zabieg odpowiedni dla jej
kondycji i wieku. Młodej dziewczynie zaproponuję inną terapię, niż
dojrzałej kobiecie, bo ich skóry mają inne problemy i wymagania.
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No właśnie, co w takim razie zaproponuje Pani młodej dziewczynie, która chciałaby profesjonalnie zadbać o stan swojej
skóry?

Dobrze wiemy, że po 25 roku życia w naszej skórze zmniejsza się
poziom kwasu hialuronowego, a co za tym idzie skóra traci jędrność, staje się sucha i cienka. Wtedy też do akcji wkracza nasz
największy wróg – na skórze zaczynają się tworzyć pierwsze
zmarszczki. Jest to najlepszy moment, aby rozpocząć profilaktykę
anti-aging. Zabiegami, które w tej sytuacji najczęściej proponuję
moim pacjentkom, są mezoterapia nieusieciowanym i usieciowanym kwasem hialuronowym oraz osocze bogatopłytkowe.

Na jakie efekty można liczyć po mezoterapii?

Kwas hialuronowy sprawia, że nasza skóra jest spektakularnie nawilżona, co ma olbrzymie znaczenie dla jej kondycji. Zmarszczki są
mniej widoczne, znika uczucie napięcia i suchości skóry, która staje
się też lepiej zabezpieczona przed szkodliwym wpływem czynników
zewnętrznych.
A jak działa osocze?

Osocze bogatopłytkowe jest koncentratem płytek krwi, które otrzymujemy w wyniku odwirowania i wyizolowania z krwi pełnej pacjenta.
Tak pozyskane osocze w sposób naturalny wykorzystywane jest do
procesów naprawczych tkanek naszego organizmu.
Dzieje się to za sprawą uwalnianych z płytek krwi czynników wzrostu,
które stymulują namnażanie się komórek i tworzenie nowych naczyń
krwionośnych, pobudzają fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny, a także aktywują mezenchymalne, multipotencjalne komórki macierzyste.

oraz atelokolagenu Linerase. Bardzo też lubię i polecam zabieg Profhilo zwany molekułą młodości. Biostymulator Ellansé działa dwukierunkowo. Bezpośrednio po iniekcji widoczny jest natychmiastowy
efekt wypełnienia oraz odbudowy kształtu i konturu twarzy. Jednocześnie rozpoczyna się stymulacja syntezy kolagenu i elastyny. Skóra staje się zagęszczona, jędrna i wygląda zdecydowanie młodziej.
Z kolei Linerese nie daje efektu wypełnienia i nie powoduje zwiększenia objętości tkanek. Natomiast silnie stymuluje fibroblasty do
produkcji kolagenu oraz bioregeneracji, czyli powoduje gwałtowne
namnażanie się nowych fibroblastów, które również będą syntetyzowały nowe włókna kolagenowe. Co ważne, zarówno Ellansé, jak i Linerase można stosować na twarz, szyję, dekolt i grzbiety rąk.
Komu poleca Pani zabieg Profhilo?

Przede wszystkim są to małoinwazyjne zabiegi, a zdecydowanie poprawiają jakość naszej cery. Następuje znaczna poprawa gęstości
i napięcia skóry, wyrównanie kolorytu, a drobne zmarszczki ulegają
wyraźnemu spłyceniu. Nasza skóra odzyskuje młodość i witalność.

Profhilo to absolutny prekursor w remodelingu zwiotczałych tkanek
skórnych. Charakteryzuje się bardzo wysokim stężeniem (aż 64 mg)
kwasu hialuronowego. Działa stymulująco na produkcję kolagenu,
elastyny i kwasu hialuronowego zawartego w skórze. Zalecam go
wszystkim, którzy zauważają u siebie wiotkość skóry, powstawanie
tzw. chomików. To doskonały sposób na poprawę konturów w obrębie
policzków i linii żuchwy. Profhilo zadziała w naszej skórze jak mikroskopijne sprężynki, przywracające skórze utracone napięcie i pierwotny profil twarzy.

Dojrzała skóra ma inne potrzeby, dlatego musimy ją „zachęcić”
do pracy i w tym celu idealnie sprawdzają się stymulatory tkankowe.
To jedna z najdynamiczniej rozwijających się kategorii preparatów,
które odbudowują strukturę skóry dzięki stymulacji produkcji jej komórek, kolagenu i elastyny.

Używam, ależ oczywiście! Nie wyobrażam sobie bez tego medycyny
estetycznej. Zawsze jednak w pierwszej kolejności rekomenduję poprawę jakości skóry moich pacjentek, a dopiero później możemy poprawiać to i owo... Pamiętajmy – wszystko z umiarem.

Co zyskujemy dzięki zabiegom regeneracyjnym?

Pani doktor, co zatem poleca Pani dojrzałym kobietom, aby polepszyć jakość ich skóry?

Jakie preparaty stosuje Pani w klinice?

Używam przede wszystkim rewelacyjnego biostymulatora Ellansé

Stawia Pani na regenerację. Czy w takim razie nie używa Pani
w swojej praktyce powszechnie stosowanego botoksu i wypełniaczy z kwasem hialuronowym?

Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Karina Tessar / foto: materiały prasowe
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Laparoskopowa
rewolucja
Zabiegi laparoskopowe to alternatywa dla klasycznych operacji. Oczywiście, nie w każdym przypadku mogą je zastąpić, ale obecnie w ten
sposób usuwa się nie tylko małe zmiany nowotworowe, ale nawet duże
organy wewnętrzne. Coraz częściej znajdują zastosowanie w ginekologii. Na czym polega ta rewolucja – o tym rozmawiamy z dr Dorotą
Gródecką, specjalistą ginekologii i położnictwa.
Mniejsze blizny, minimalne dolegliwości bólowe i mniej powikłań – to
oczywiste korzyści dla pacjentów. Nie bez znaczenia jest też krótszy
pobyt w szpitalu, a jeszcze większą nowością jest możliwość poddania
się zabiegom laparoskopowym poza szpitalem.
Na czym polega laparoskopia i dlaczego jest tak wyjątkowa?

To minimalnie inwazyjna procedura, która wykonywana jest z powodzeniem od ponad 25 lat. Jej wyjątkowość polega na tym, że cały zabieg
można przeprowadzić używając jedynie kilku (3-4) drobnych nacięć
skóry pozwalających na wprowadzenie kamery oraz specjalnych chirurgicznych narzędzi do jamy brzusznej wypełnionej obojętnym gazem,
który daje lekarzom odpowiednie pole widzenia. Niewielkie narzędzia
oraz kamera pozwalające na pracę w odpowiednim zbliżeniu pozwalają
wprawnemu specjaliście na precyzyjne usunięcie zmian chorobowych
czy korektę stwierdzanych nieprawidłowości. Podobnie jak w przypadku klasycznych operacji brzusznych czy z dostępu pochwowego,
miejsca, od których odcina się zmienione chorobowo zmiany (np. guzy,
torbiele, mięśniaki, macicę) chroni się przed krwawieniem stosując
koagulację tkanek (zamykanie naczyń krwionośnych wysoką temperaturą), specjalne klipsy lub szwy chirurgiczne. Wszystkie podejrzane
zmiany usuwane są w specjalnych woreczkach wprowadzanych do jamy
brzusznej przez jedno z nacięć skóry, a w razie całkowitego wycięcia
narządu rodnego jego usunięcie odbywa się przez pochwę. Taki sposób
operowania pozwala na szybki powrót do zdrowia, pełnej aktywności
fizycznej i zawodowej. Z reguły pacjentki operowane w laparoskopii wypisywane są do domu następnego, a często nawet tego samego dnia. Po
około tygodniu zdejmuje się szwy i w tym czasie w większości sytuacji
następuje powrót do pełnej sprawności.

Jakie mogą być wskazania do wykonania zabiegu laparoskopowego?
Doskonałe wyniki leczenia, minimalna inwazyjność oraz niewielki odsetek powikłań sprawiają, że lista wskazań do laparoskopii jest coraz
dłuższa. Do kwalifikacji operacyjnej każdej pacjentki podchodzę indywidualnie, co zapewnia większe bezpieczeństwo oraz jest gwarancją
satysfakcji z przeprowadzonego leczenia. Najczęściej jednak wykonuje się laparoskopie diagnostyczne, aby stwierdzić lub wykluczyć takie
problemy, jak zespół bólowy miednicy mniejszej, niepłodność, podejrzenie niedrożności jajowodów, endometrioza, torbiele jajnika, zmiany
chorobowe jajowodów lub podejrzenie ciąży pozamacicznej. Usuwa się
też przydatki (jajniki i jajowody) w ramach profilaktyki onkologicznej
u pacjentek z wysokim ryzykiem zachorowania na raka sutka i jajnika,
mięśniaki macicy czy cały narząd rodny (w przypadku np. poważnych
zmian chorobowych macicy), a coraz częściej leczy się w ten sposób
zaburzenia statyki narządu rodnego.
Dlaczego zabiegi laparoskopowe są lepsze od operacji klasycznych?
Aktualnie jedynie niektóre zabiegi o charakterze onkologicznym nie
powinny być wykonywane tą drogą. Zabiegi laparoskopowe przebiegają ze znacznie mniejszym uszkodzeniem tkanek – niewielkie nacięcia
skóry oraz stosowane przez nas szwy używane w chirurgii plastycznej
nie pozostawią dużych, często widocznych blizn i wyglądają estetycz-

nie. Zabieg laparoskopem to szybsze gojenie, mniejsze ryzyko choroby zrostowej oraz minimalizacja dolegliwości bólowych, a tym samym
konieczności stosowania leków. Dla doświadczonego specjalisty czas
trwania operacji laparoskopowych jest krótszy niż porównywalny czas
operacji drogą klasyczną, w pozostałych przypadkach porównywalny
do klasycznych operacji brzusznych. To pozwala skrócić czas znieczulenia oraz przebywania pacjentki na bloku operacyjnym. Zabiegi laparoskopowe pozwalają zatem na znacznie szybszy powrót do codziennej
aktywności.
Jak długi jest okres rekonwalescencji po zabiegu?

Z reguły okres rekonwalescencji ogranicza się do 7-14 dni po zabiegu
i umożliwia szybki powrót do normalnej pracy, aktywności fizycznej czy
seksualnej. W przypadku większości wykonywanych zabiegów pacjentki otrzymują posiłek tego samego dnia i mogą samodzielnie wrócić do
domu. Panie, które bezpieczniej będą się czuły pod opieką fachowego
personelu w pierwszej dobie po operacji, mogą być wypisane następnego dnia. Wypis jest jednak zawsze poprzedzony badaniem prawidłowości przebiegu pooperacyjnego. Szwy, którymi zaopatrujemy nacięcia
skóry, zdejmujemy po około tygodniu i w tym czasie konsultacja pooperacyjna pozwala na kontrolę prawidłowości gojenia ran. Możliwe jest
także zastosowanie szwów rozpuszczalnych niewymagających zdejmowania.
Czy do laparoskopii warto się jakoś specjalnie przygotować?

Standardowo zalecamy, aby nasze pacjentki unikały przed zabiegiem
czynników powodujących wzdęcia. Tydzień przed operacją nie należy
spożywać słodyczy oraz napojów gazowanych. W niektórych przypadkach 2 dni przed przyjęciem do zabiegu trzeba zażyć środek przeczyszczający, a w dniu poprzedzającym zabieg wskazana jest dieta
lekkostrawna – bez potraw smażonych i wzdymających – optymalnym
obiadem będzie zupa i przyjmowanie samych płynów wieczorem przed
operacją. W dniu zabiegu należy pozostać na czczo – to znaczy nie
przyjmujemy posiłków i płynów doustnie. Stosowane leki powinny zostać rano przyjęte o standardowej porze i popite niewielką ilością płynu. Podobnie jak w przypadku wszystkich zabiegów, pacjentki zostaną
poproszone o zdjęcie wszelkiej biżuterii, wyjmowanych protez stomatologicznych oraz usunięcie makijażu. Warto pamiętać, aby usunąć lakier
przynajmniej z jednego paznokcia, co ułatwi pracę aparatury medycznej kontrolującej ważne parametry w czasie zabiegu. O szczegółach
poinformuje lekarz anestezjolog.

rozmawiała: Karina Tessar / foto: Paweł Smoliński
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Dr Paweł Perzanowski

Zniżka 10%
na zabiegi
dla mężczyzn
na hasło
Prestiż

Dr Paweł Perzanowski:

Panowie nie bójcie się medycyny estetycznej
Mężczyźni coraz częściej odwiedzają gabinety medycyny estetycznej. Chcą wyglądać młodziej, poprawić swój wygląd i samopoczucie.
– Chęć wyglądania atrakcyjnie jak najdłużej i późne ojcostwo sprawiają, że coraz więcej panów trafia do mojego gabinetu. Nareszcie
dbanie o siebie jest w modzie – mówi dr Paweł Perzanowski.
Dziś medycyna estetyczna u mężczyzn nie jest już tematem
tabu, prawda?

Dokładnie. Widok mężczyzny w gabinecie nikogo już nie dziwi.
Co więcej, budzi podziw, gdyż jest przejawem troski o swoje ciało
i chęci bycia zadbanym oraz pociągającym. Panowie coraz częściej
proszą mnie o pomoc. Mniej więcej 10-20% moich pacjentów to
mężczyźni i ten procent rośnie.
Czy skóra panów różni od kobiecej i czy wymaga innego typu
pielęgnacji?

Zdecydowanie. Skóra mężczyzn różni się od skóry kobiet i ma na
to wpływ szereg czynników. W związku z tym dla panów są dedykowane nieco inne zabiegi. Poza tym, mężczyźni bardziej boją się
bólu i silnej go odczuwają niż kobiety. Dla panów bardzo ważna jest
pielęgnacja, utrzymywanie witalnego, muskularnego konturu twarzy. W moim gabinecie wychodzimy na przeciw męskim potrzebom
i mamy w ofercie zabiegi dedykowane wyłącznie mężczyznom.
Jak panowie dbają o urodę? Na jakie zabiegi najchętniej się decydują?

Do najpopularniejszych zabiegów medycyny estetycznej wśród
panów należy zaliczyć botoks. Toksyna botulinowa wygładza
zmarszczki mimiczne i rozluźnia mięśnie odpowiedzialne za ich
powstawanie. Dodatkowe plusy jej zastosowania to uzyskanie wypoczętej, łagodniejszej, zrelaksowanej twarzy. Innym, popularnym
rozwiązaniem na zmarszczki jest wypełnienie kwasem hialuronowym. Dzięki działaniu kwasu skóra panów zostaje wygładzona,
znikają zmarszczki i bruzdy, a jednocześnie nie pojawia się efekt
przerysowania czy sztuczności. Co więcej, rysy nie ulegną zatarciu, lecz zostaną podkreślone. Kolejny lubiany przez panów zabieg
to użycie osocza bogatopłytkowego. Współcześni mężczyźni żyją
w ciągłym biegu. Stres, niewyspanie, zła dieta, to wszystko odbija

się na wyglądzie. Pojawiają się zmarszczki, poszarzała cera i problemy skórne. Dlatego w przypadku panów doskonale sprawdza
się też osocze bogatopłytkowe, zwane „wampirzym liftingiem”.
To zabieg naturalny, silnie stymulujący procesy regeneracyjne skóry i odmładzający jej wygląd. Nie tylko odświeża wygląd, ale też
naprawia uszkodzenia, np. blizny czy rozstępy.
Co jeszcze jest popularne wśród panów?

Hitem jest leczenie nadpotliwości. Nie ingerując w termoregulację ciała, możemy zahamować nadmierne działanie gruczołów
potowych w problematycznych okolicach. Osiągam świetne efekty w redukowaniu nadpotliwości pach, dłoni, stóp oraz czoła. Panowie często wybierają u nas także leczenie wypadania włosów.
Mężczyźni z reguły łysieją częściej i szybciej od kobiet. Jednym
z najczęściej polecanych przeze mnie zabiegów w przypadku tego
typu problemów jest mezoterapia specjalistycznymi koktajlami,
osoczem bogatopłytkowym lub odpowiednim preparatem. Pozwala ona między innymi na odbudowanie tkanek oraz odżywienie
mieszków włosowych. Tym samym stymuluje wzrost włosa, podnosi jakość jego struktury, a także poprawia jego wygląd.

Na koniec: Co poradziłby pan mężczyznom, którzy zastanawiają się nad konkretnym zabiegiem, ale krępują się wybrać do
gabinetu?
Nie ma się czego bać. Medycyna estetyczna daje szereg możliwości, poprawia pewność siebie, jakość życia i leczy. Współczesny
ideał mężczyzny to osoba zadbana, atrakcyjna oraz męska. Zabiegi w gabinecie wykonywane przez profesjonalistów pozwalają
to osiągnąć.
Dziękuję za rozmowę.

autor: Karolina Wysocka/ foto: materiały prasowe
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Akademia Fryzjerska
Gawęcki
zaprasza na szkolenia w sezonie 2019/20.
Wakacje się skończyły i wspólnie z Wami zaczynamy nowe edycje szkoleń

NOWY
SEZON!

Psychologia fryzjerstwa | Techniki koloryzacji | Strzyżenie damskie
Strzyżenie męskie | Upięcia i koki

Szkolenia na najwyższym poziomie czekają na Ciebie. Nieważne czy jesteś początkującym, czy doświadczonym fryzjerem.
Istnieje możliwość dofinansowania dla uczestników szkoleń.

W sprawie szczegółów i zapisów zapraszamy do kontaktu

Akademia Fryzjerska Gawęcki | Szczecin, al. Wojska Polskiego 20
(wejście od ul. Bogusława) | tel. 726 601 813
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Więcej Strefy, więcej zdrowia
– to już trzeci klub!

Kolejność to podstawa
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Aby rozciąganie było bezpieczne i jednocześnie efektywne, należy
wszystkie ruchy wykonywać powoli i spokojnie. W każdej pozycji należy wytrzymać około 30 sekund. W trakcie rozciągania ważne jest
równomierne oddychanie. Ostry ból lub drżenie mięśnia to oznaka,
że za mocno rozciągamy daną część ciała. Nie warto więc przesadzać.
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Barwniki z Certyfikatem Medycznym

Jakość od 12 lat
Higiena, indywidualność makijażu
Marta Czerkawska-Burgs Permanent Make Up
martaczerkawska_beautyexpert
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Brwi
idealne
Brwi są niezwykle ważnym elementem twarzy. Bez nich wyglądalibyśmy co najmniej dziwnie, jednak wzrok przykuwa nie tylko ich brak, ale
także zbyt mocny makijaż permanentny. Obecnie istnieją techniki, które pozwalają wykonać go tak, aby brwi wyglądały całkiem naturalnie.

Magdalena Majewska rozpoczęła swoją przygodę z makijażem permanentnym sześć lat temu, gdy w modzie były mocne i bardzo wyraziste
brwi. Podpytaliśmy ją, co się zmieniło od tamtej pory.
Panie coraz rzadziej decydują się na mocno zaznaczony makijaż
permanentny. To kolejna moda?

Nawet jeśli tak, to miejmy nadzieję, że się utrzyma. Z biegiem lat wszyscy pokochali lekkie i naturalnie wyglądające pigmentacje. Poprawił się
też znacznie poziom szkoleń, dzięki którym osoby wykonujące makijaż
nauczyły się nowych technik. Pierwszą pigmentację brwi pudrowych
wykonałam trzy lata temu i technika ta od razu bardzo przypadła mi
do gustu. To była miłość od pierwszego szkolenia i tak zostało do tej
pory. Przez te kilka lat doskonaliłam warsztat i dopracowywałam każdy
szczegół pigmentacji.
Na czym polega technika pudrowa?

Jest to maszynowa metoda, która daje delikatny efekt pudru z jaśniejszą nasadą, rozproszonym pigmentem na łuku brwiowym
i przyciemnieniem końca brwi. Łuk brwiowy
wypełniany jest ruchami wymiatającymi,
przy bardzo delikatnym nacisku igły, co daje
efekt lekkiego przypudrowania. Intensywność pigmentacji powinna być uwarunkowana nie tylko barwą pigmentu czy głębokością pigmentacji, ale także cyklicznością
powtórzeń odpowiednich ruchów. Efekt płynnego cieniowania uzyskuję dzięki odpowiedniej technice pigmentacji, ilości powtórzeń, wysokości obrotów, kącie nachylenia i wysuwie igły.
Czy każdy może skorzystać z tej metody?

Tak, technika pudrowa sprawdza się doskonale zarówno u osób młodszych, jak i starszych. Najlepiej pigmentuje się przy tej technice skóra
sucha. Trochę trudniej rzecz się ma ze skórą porowatą i tłustą, ponieważ jest ona bardzo odporna na wprowadzenie pigmentu. W tym wypadku efekt pudru może wydawać się bardziej rozmyty. Praca na skórze
dojrzałej wymaga z kolei więcej cierpliwości, lekkiej ręki i kontrolowania nasycenia pigmentu.
Kobiety są w stanie wiele znieść dla wymarzonego wyglądu, ale czy
taki zabieg w ogóle boli?

Prawidłowo wykonany makijaż permanentny nie powinien być uciążliwy czy bolesny dla klientki, jednak warto pamiętać, że dla pięknego

efektu końcowego niezwykle ważna jest także prawidłowa pielęgnacja po zabiegu. Dzięki niej po wygojeniu uzyskujemy delikatny,
miękki i naturalny wygląd.
Czego mogą oczekiwać kobiety, które
zgłoszą się do Pani jako nowe klientki?

Przede wszystkim wykonania dyskretnego
makijażu permanentnego na najwyższym
poziomie, dostosowanego zarówno do oczekiwań i rysów twarzy. Posiadam bogate doświadczenie w pigmentacji
metodą pudrową. To nie tylko brak konieczności ciągłego tworzenia
makijażu klasycznego, ale także pewność, że nic nam się nie rozmaże.
Makijaż permanentny daje też możliwość dokonania korekty niedoskonałości, np. asymetrii brwi. To
również doskonałe rozwiązaprzed
nie dla osób, którym ze względów na drżenie rąk czy słaby
wzrok trudno jest pomalować
się samodzielnie. Zapewniam
paniom komfort i bezpieczeństwo, ale także miłą atmosferę, co dla mnie osobiście jest
po
nie mniej ważnym aspektem.
Zachęcam do kontaktu i zapraszam na bezpłatną konsultację.

kt / foto: materiały prasowe
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Program

in vitro

w Szczecinie – pierwsze dzieci przyjdą
na świat w przyszłym roku
Szczeciński program in vitro, który ruszył w 2019 roku, jest realizowany m.in. przez Centrum Ginekologii i Leczenia Niepłodności Vitrolive, będącego częścią The Fertility Partnership, międzynarodowej sieci klinik leczenia niepłodności. Klinika zapewnia swoim pacjentom
dostęp do najnowocześniejszych procedur biotechnologicznych i już może się pochwalić sukcesem: pierwsze dzieci z miejskiego in vitro
przyjdą na świat na początku 2020 roku.

1.

Program polega na dofinansowaniu procedury zapłodnienia pozaustrojowego u par, u których nie można już zastosować innej
terapii medycznej. Dotyczy kobiet w wieku do 40 lat i mężczyzn
w wieku do 55 lat. Kwota dofinansowania to maksymalnie 5 tysięcy złotych za jeden cykl, a refundacja dotyczy dwóch procedur.
W trakcie 2,5 lat trwania programu środków wystarczy na minimum 114 procedur.
– W Polsce dzięki metodzie in vitro rocznie rodzi się około 1,5 procent dzieci, czyli około sześciu tysięcy – informuje profesor Rafał
Kurzawa – W Danii 6 procent, w Izraelu 9 procent. Inne kraje Unii
Europejskiej mają wskaźnik na poziomie 0,5-3 procent. Oznacza to,
że Polska znajduje się obecnie w średniej europejskiej.
Opieka na światowym poziomie

Vitrolive działa już od 2007 roku. Mieści się w nowocześnie urządzonej willi u zbiegu ul. Piotra Skargi z al. Wojska Polskiego. Przeprowadzona ostatnio rozbudowa pozwoliła na jeszcze lepsze urządzenie

106

Zdrowie i uroda

przestrzeni dla potrzeb pacjentów i najwyższego poziomu bezpieczeństwa procedur medycznych. Centrum zajmuje się diagnostyką
niepłodności oraz leczeniem z zakresu ginekologii i położnictwa,
ze szczególnym naciskiem na wyspecjalizowane działanie w kierunku leczenia niepłodności partnerskiej. Doskonale wyposażona
i posiadająca świetnie wyszkoloną kadrę klinika, jako jedna
z dwóch w Polsce, została włączona do elitarnej i największej grupy
klinik leczenia niepłodności w Europie, The Fertlility Partnership,
zrzeszającej także ośrodki z Wielkiej Brytanii, Austrii, Danii, Niemiec i Holandii. Współpraca w ramach porozumienia skutkuje wymianą doświadczeń i, co za tym idzie, nieustannym podnoszeniem
kwalifikacji oraz jakości usług. Dla pacjentów jest gwarancją wiarygodności, dostępu do najnowocześniejszych ekspertyz i technologii, ale także stosowania ugruntowanego kodeksu etycznego. Najwięcej pacjentów Vitrolive to mieszkańcy Szczecina i okolic, ale są
to także Niemcy, Francuzi, Anglicy, Brazylijczycy czy Amerykanie.

Liczby mówią za siebie

– Jako zespół, który pracował wcześniej razem także w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 PUM, pomogliśmy przyjść
na świat już ok. 2 tysiącom dzieci po technikach wspomaganego
rozrodu – mówi profesor Rafał Kurzawa. W ramach ogólnopolskiego programu ministerialnych dofinansowań in vitro w całym kraju
urodziło się już ponad 22 tysiące dzieci. Jak to wygląda w Szczecinie?
W samym Vitrolive przystąpiło do niego na razie 47 par. Spośród 25

kt / foto: Lucjola Runiewicz
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1. Od lewej: prof. Rafał Kurzawa (Współzałożyciel Centrum Leczenia Niepłodności Vitrolive w Szczecinie), Andrew Came (CEO, The
Fertilit Partnership)

2. Od lewej: Leszek Wójcik (Kurier Szczeciński), Anna Folkman
(Głos Szczeciński), Wioletta Perzyńska (Główny Specjalista Wydziału Spraw Społecznych, Urząd Miasta Szczecin), Marcin Kowalski
(Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych, Urząd Miasta
Szczecin), Robert Sutarczyk (Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego), Sebastian Wierciak (TOK FM), z tyłu od lewej: Joanna Wolff
(Dyrektor Finansowy, Centrum Medyczne Macierzyństwo), dr Anna
Petri (Kierownik ds. embriologii, Vitrolive), Dorota Wróblewska (Położna Koordynująca, Vitrolive)
3. Dr Anna Petri (Kierownik ds. embriologii, Vitrolive)

pacjentek, 10 jest w ciąży klinicznej i usłyszało już bicie serca swojego maleństwa, a 4 pary czekają jeszcze na wynik testu ciążowego.
Pierwsze dzieci ze szczecińskiego programu urodzą się w styczniu
2020 r. – Owszem, liczby mówią same za siebie, ale nawet najlepsze
statystyki nie oddadzą radości przyszłych rodziców, której nie byłoby bez tak ważnego dla nich programu – podsumowuje profesor
Kurzawa.

4. Od lewej: Wioletta Perzyńska (Główny Specjalista Wydziału
Spraw Społecznych, Urząd Miasta Szczecin), Marcin Kowalski
(Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych, Urząd Miasta Szczecin), dr Anna Petri (Kierownik ds. embriologii, Vitrolive),

dr Anna Janicka (Dyrektor ds. jakości i rozwoju Vitrolive), Dorota
Wróblewska (Położna Koordynująca, Vitrolive), Maria Konieczna
(Specjalista ds. promocji, Vitrolive), prof. Tomasz Grodzki (Senator
Rzeczypospolitej Polskiej), dr Maria Ilnicka-Mądry (Pełnomocnik
Prezydenta Miasta ds. zdrowia, Urząd Miasta Szczecin), Robert
Sutarczyk (Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego), prof. Andrzej
Torbé (Klinika Położnictwa i Ginekologii, Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie), Anna Folkman (Głos Szczeciński)
5. Od lewej: prof. Rafał Kurzawa (Współzałożyciel Centrum Leczenia Niepłodności Vitrolive w Szczecinie), dr Anna Janicka (Dyrektor
ds. jakości i rozwoju Vitrolive), dr Anna Petri (Kierownik ds. embriologii Vitrolive), prof. Andrzej Torbé (Klinika Położnictwa i Ginekologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie),
dr Maria Ilnicka-Mądry (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. zdrowia, Urząd Miasta Szczecin), prof. Tomasz Grodzki (Senator Rzeczypospolitej Polskiej), Andrew Came (CEO, The Fertility Partnership)
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WYGLĄD JEST RÓWNIE
WAŻNY JAK FUNKCJA
Ginekologia plastyczna jest dziedziną, która cały czas się rozwija. Jej rola w życiu kobiet jest nie do przecenienia, gdy chodzi o wygląd i właściwe
funkcjonowanie najdelikatniejszego obszaru ciała kobiety. O jej przyszłości, technologiach i trendach rozmawiamy z dr Piotrem Kolczewskim,
ginekologiem plastycznym.
Panie doktorze, co nowego u Pana i w ginekologii plastycznej?

Od 2 lat jestem aktywnym uczestnikiem większości światowych kongresów z zakresu ginekologii plastycznej. W tym roku miałem wykłady na kongresach w Edynburgu, Kairze, Paryżu, lipsku, a w listopadzie
kończę rok trzema wykładami na kongresie w Dubaju. Aktualne trendy,
to poza doskonaleniem technik chirurgicznych kładziony jest nacisk na
urządzenia oparte o energię (EBD energy based devices), czyli lasery
oraz urządzenia oparte o radiofrekwencję RF i HIFU, czyli zogniskowane
ultradźwięki o dużym natężeniu.
Która z tych metod jest najlepsza?

Końcowym efektem każdej z tych metod jest uzyskanie zwiększonej
ilości kolagenu w tkance. Jak wiemy starzenie się to również utrata kolagenu, a każda z tych metod w dużym uproszczeniu na swój sposób
zwiększa jego ilość. HIFU robi to najgłębiej, laser płycej, a RF jeżeli chodzi o głębokość oddziaływania znajduje się pośrodku. Jestem w trakcie
badań nad technologią HIFU i RF, i nie tylko ja, ale też wiele publikacji
potwierdza skuteczność tych technologii w szeroko pojętej medycynie
estetycznej.
Na czym dokładnie polega RF?

W technologii tej wykorzystuje się falę radiową, która rozchodząc się
w tkance, podgrzewa ją do temperatury około 54 stopni. W tym mechaniźmie dochodzi do pobudzenia komórek produkujących kolagen
i elastynę, czyli fibroblastów. Końcowym efektem działania jest w przypadku twarzy redukcja płytkich zmarszczek, a w przypadku pochwy
zwiększenie napięcia i niewielkie zwężenie.
Pana ulubiona metoda?

To zależy od problemu pacjentki. W przypadku nietrzymania moczu,
z uwagi na głębokość penetracji najlepsze efekty daje HIFU. Należy jednak podkreślić, iż działa u wybranych pacjentek, u których nietrzymanie moczu ma charakter incydentalny. Ponadto HIFU bardzo efektywnie obkurcza pochwę, w mojej opinii lepiej niż laser. Natomiast laser,
zarówno CO2 jak i erbowo-jagowy jest idealny dla pacjentek po 50 roku
życia, które cierpią na atrofię urogenitalną. Szczególnie sprawdza się
u kobiet, które chorują na raka piersi albo są po przebyciu tej choroby
i nie mogą stosować estrogenów, więc laser jest w tym przypadku najlepszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem. Lasery też, podobnie jak
na twarzy stosować można do poprawy jakości skóry okolic intymnych.
Jaka jest przyszłość ginekologii plastycznej?

Ginekologia plastyczna można powiedzieć wykluła się z ogólnie pojętej

ginekologii, chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej. Podobnie jak
medycyna estetyczna nie jest oddzielną specjalizacją, ale żyje własnym
życiem. To coraz bardziej istotna dziedzina ginekologii, która, co należy
podkreślić, nie tylko zwraca uwagę na wygląd, ale także na funkcję. Na
przykład zabieg labioplastyki. Dla przeciętnego odbiorcy kobieta obcina sobie wargi sromowe, ponieważ są za duże i jej się po prostu nie
podobają. Jednak gdy spojrzymy na to głębiej to głównym motywem
labioplastyki potwierdzonym licznymi doniesieniami naukowymi nie
jest wygląd tylko funkcja. Za duże wargi sromowe mniejsze mogą stanowić problem w kategoriach seksualnych, aktywności fizycznej, czy
też mogą utrudniać higienę. Innym przykładem jest zastosowanie osocza bogatopłytkowego, które możemy podawać do pochwy czy nawet
łechtaczki. U pacjentek z zespołem zaburzeń seksualnych (Female sexual disfunction FSD) podanie osocza jest bardzo efektywne, 80% pacjentek z tym rozpoznaniem doświadcza poprawy, gdy tradycyjne metody
są nieskuteczne. Ginekologia plastyczna mocno dotyka seksualności,
ociera się wręcz o seksuologię. Powiększanie punktu G, obkurczanie
pochwy czy wspomniane osocze poprawiają jakość życia seksualnego,
które jest istotnym elementem szeroko pojętego zdrowia.
Co w takim razie z poprawianiem wyglądu intymnych okolic naszego ciała? Czy z labioplastyki korzystają głównie młode kobiety?

Świat uległ fetyszyzacji. Ludzie oglądają innych ludzi, porównują się
i dochodzą do wniosku, że chcieliby wyglądać tak samo lub podobnie,
także w sferze budowy narządu płciowego. W temacie poprawy wyglądu miejsc intymnych istnieją pewne trendy. I tak w USA oraz na Wyspach Brytyjskich popularny jest w kategoriach wyglądu po labioplastyce tzw. Barbie look. Polega on na znaczącym zmniejszaniu mniejszych
warg sromowych na granicy ich amputacji tak, żeby były całkowicie
ukryte. Z mojego punktu widzenia tego rodzaju zabieg, podejście czy
trend być może zaspakaja wyobrażenia pacjentki, ale jest daleki od
funkcjonalności. Kiedyś ta młoda dziewczyna będzie miała 40-50 lat
i okaże się, że nie ma w ogóle warg sromowych mniejszych, a ta część
ciała pełni przecież bardzo ważne funkcje. Trzeba zachować w tym
wszystkim zdrowy rozsądek i patrzeć na pacjentkę wielowymiarowo,
nie tylko w kategoriach aktualnej estetyki, ale też funkcji i możliwego
wyglądu za kilkanaście lat.
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Aneta Dolega / foto: materiały prasowe
dr n. med. Piotr Kolczewski

Szczecin, ul. Mazurska 7 | Dom Lekarski, Piastów Office Center, al Piastów 30
Rejestracja: tel. 91 488 22 01, w godz. 9.00 -14.30

Diagnostyka i leczenie
chorób przewodu pokarmowego
Jesienią problemy gastryczne narastają. Przyczyny chorób układu pokarmowego to m.in. niezdrowe i szybkie jedzenie, niekontrolowane przyjmowanie leków, nadużywanie alkoholu. Powodem chorób może być również bakteria helicobacter pylori.

Lekarze specjaliści w Spółdzielni Medicus zajmują się diagnostyką i leczeniem chorób i dolegliwości przewodu pokarmowego. Dzięki współpracy lekarzy różnych specjalności: gastrologów, internistów, chirurgów, radiologów
i proktologów zapewniamy kompleksową pomoc w wielu chorobach.

Diagnostyka przewodu pokarmowego prowadzona jest przy
użyciu wysokiej klasy sprzętu endoskopowego (wideo-endoskop, kolonoskop, rektoskop).
Sprzęt umożliwia również dokumentacje fotograficzną i archiwizację stwierdzonych patologii.
Istnieje możliwość, aby podczas badania kolonoskopowego
obecny był zespół anestezjologiczny – pacjent otrzymuje leki
znieczulające lub narkozę. Gastroskopia również może być wykonania w znieczuleniu.

Wykonujemy:

• GASTROSKOPIĘ

Badania górnego odcinka przewodu pokarmowego (przełyku,
żołądka i dwunastnicy)
• KOLONOSKOPIĘ

Diagnostyka dolnego odcinka przewodu pokarmowego (jelito
grube, odbytnica, odbyt)
.
• VIDEOREKTOSKOPIĘ

Dokładna ocena kanału odbytu, odbytnicy i końcowego odcinka esicy; przydatna w diagnostyce i leczeniu chorób proktologicznych takich jak guzki krwawnicze (żylaki odbytu), szczeliny,
przetoki, polipy i nowotwory

Lekarze specjaliści przyjmują codziennie
w godzinach: 8.30-19.00, w sobotę 8.30-13.00.
Rejestracja codziennie pod nr telefonów:
91-433-99-80, 91-484-65-66, 91-484-65-67.
Szczecin Plac Zwycięstwa 1
www.medicus.szczecin.pl

MODELOWANIE
SYLWETKI
I REGENERACJA
SKÓRY
Reology2 to nowoczesna technologia, która wykorzystuje medyczny dwutlenek węgla (CO2) do przyspieszenia naturalnych procesów
metabolizmu. Zabieg określany jako Karboksyterapia polega na
wprowadzaniu dwutlenku węgla pod skórę, co skutkuje rozszerzeniem naczyń krwionośnych i przyspieszeniem przepływu krwi. Dzięki temu możliwe jest rozbicie nagromadzonej tkanki tłuszczowej
i uzyskanie zauważalnej poprawy wyglądu skóry. Zniszczone komórki skóry są odnawiane i rozpoczyna się produkcja nowych włókien kolagenowych.
Zabiegi Reology2 charakteryzują się wysoką skutecznością m.in.
w usuwaniu cellulitu i zmniejszaniu obwodu brzucha, ud i pośladków.
Ponadto zauważalnie odmładzają i ujędrniają skórę dłoni i ramion,
a także przynoszą zadowalające efekty w likwidacji blizn, rozstępów i zmarszczek.

TAJ
S
Y
Z
SKOR NNYCH
IE
Z JES MOCJI!
PRO

Klinika L.A. BEAUTY
ul. Raginisa 7/U3, Szczecin
tel.: +48 608 628 701
www.klinikaLA.pl

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek- piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 10:00 – 20:00
Niedziela: 11:00 – 17:00
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Odczarować

konopie

Wokół konopi narosło wiele mitów, dlatego sprzedaż produktów, które je zawierają, może budzić kontrowersje. Tymczasem szwajcarska marka Swiss Cannabis, która właśnie otwiera swoje punkty w Szczecinie, opiera produkty wyłącznie na konopiach, które są
w pełni legalne i dostępne w Polsce.
Dodatkowym atutem jest fakt, że laboratoria Swiss Cannabis
korzystają z konopi pochodzących z upraw ekologicznych.
Gatunek Cannabis Sativa ma ogromny i różnorodny potencjał.
Wszechstronne działanie

– Jesteśmy miłośnikami konopi. Na przestrzeni lat ta roślina
stała się naszą prawdziwą pasją. Tworzymy z niej ekologiczne
produkty dla osób, które w szczególny sposób pragną dbać
o zdrowie i dobre samopoczucie swoje oraz najbliższych
– mówi Piotr Jankowski, Prezes Zarządu Swiss Cannabis Polska.
Na stoiskach w Centrum Handlowym Galaxy i Outlet Parku
znajdziemy kosmetyki, olejki, suplementy diety i produkty
spożywcze, których najważniejszym składnikiem jest CBD
– naturalny olej roślinny, który występuje tylko w konopiach.
Jest to wszechstronny środek terapeutyczny, doskonale
tolerowany przez organizm. Przyspiesza regenerację
organizmu, wspomaga sen, działa odprężająco i wycisza,
łagodzi objawy alergii, pobudza odporność i spowalnia procesy
starzenia się komórek. Wkrótce w sprzedaży pojawi się także
całkowicie legalny susz do palenia z wysoką zawartością CBD, a
w planach jest wprowadzenie e-liquidów klasy farmaceutycznej
o najwyższej jakości CBD wraz z odpowiednio dobranym dla
nich e-papierosem. W produktach Swiss Cannabis stosowane
są dawne odmiany i tradycyjne surowce, takie jak konopie
włókniste, orkisz oraz woda źródlana z serca Alp, co wpisuje się
w filozofię, w której dobro człowieka, jego powrót do korzeni i
matki natury jest najwyższą wartością.

Jakość potwierdzona certyfikatem

O jakości surowców i produktów świadczy przyznany
firmie certyfikat GMP (Good Manufacturing Practice), który
potwierdza spełnienie szeregu standardów zapewniających
najwyższą jakość i czystość materiałów produkcyjnych.
– W naszej grupie cały proces przebiega pod jednym dachem
– od nasion do gotowego produktu, nasi klienci otrzymują
wszystko z jednego źródła – wyjaśnia prezes spółki. Dzięki
temu możemy mieć pewność, że stosowanie produktów tej
marki przyczynia się do poprawy zdrowia i jakości życia. Swiss
Cannabis była pierwszą firmą w Szwajcarii, która rozpoczęła
uprawę i przetwarzanie oraz wprowadziła na rynek legalne
produkty z konopi włóknistych. Od 5 lat specjalizuje się
w rozwoju genetycznym, uprawie i produkcji aktywnych
składników, ale w badaniach nie chodzi tylko o rozwój nowych

receptur i poszerzanie gamy produktów, ale także o ich kontrolę
pod kątem profilu kannabinoidalnego i zanieczyszczeń. Misją
marki, która w Polsce działa od początku 2019 r., jest również
dostarczanie wyczerpujących informacji na temat konopi
i zawierających je produktów, dlatego firma inwestuje środki
w badania nad ich wpływem na ludzki organizm.

kt / foto: materiały prasowe

Swiss Cannabis Galaxy Centrum | Szczecin, al. Wyzwolenia 18-20
Swiss Cannabis Outlet Park | Szczecin, ul. Struga 42
www.swiss-cannabis.pl

Cukrzyca:
fakty i mity
Według Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, co 11 dorosły na
świecie ma zdiagnozowaną cukrzycę, a co 6 sekund z jej powodu ktoś
umiera. Statystyki biją na alarm. W ciągu ostatnich lat notuje się systematyczny wzrost częstości występowania tej choroby. Cierpią na nią
setki milionów ludzi na całym świecie. Cukrzyca zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych, a do tego wszystkiego: to schorzenie, o którym
krąży wiele nieprawdziwych opowieści. Co jest faktem, a co mitem?
O tym porozmawialiśmy z doktorem Grzegorzem Skuzą, diabetologiem
i internistą.

Mit 1) Cukrzyca to jeden rodzaj schorzenia.

Cukrzyca to niejednolita grupa chorób o różnej patogenezie, w której
wspólnym mianownikiem jest przewlekle podwyższony poziom glukozy, który prowadzi do uszkodzenia wielu narządów w organizmie.
W cukrzycy typu 1 układ odpornościowy uszkadza komórki w trzustce
produkujące insulinę. W cukrzycy typu 2 mamy do czynienia z insulinoopornością, czyli nieefektywnym działaniem hormonu. W cukrzycy
typu 3 do choroby dochodzi w wyniku uszkodzenia trzustki, jako całego
narządu, w wyniku zaburzeń genetycznych, hormonalnych oraz po zastosowaniu niektórych leków np. glikokortykoidów.
Mit 2) Jeśli jesteś otyły lub masz nadwagę na pewno zachorujesz
na cukrzycę.
Otyłość jest bardzo silnym czynnikiem ryzyka, ale nie jedynym.
Nie każda otyła osoba zachoruje, zapadalność zwiększają dodatni wywiad rodzinny (z pokolenia na pokolenia w coraz młodszym wieku), podwyższony poziom trójglicerydów, mało aktywny tryb życia, stłuszczenie wątroby i trzustki w badaniu USG, stosowanie niektórych leków,
kamica żółciowa.
Mit 3) Osoby z cukrzycą są bardziej narażone na przeziębienia.

Niewyrównana cukrzyca w sposób istotny zwiększa ryzyko różnych
infekcji, zwłaszcza skórnych, miejsc intymnych, dróg moczowych, upośledza gojenie się ran. Dobre wyrównanie choroby minimalizuje ryzyko
powikłań.
Mit 4) Chory na cukrzycę może jeść owoce bez ograniczeń.

Niestety większość owoców zawiera cukry proste, które bardzo szybko
podnoszą poziom glukozy we krwi. Z pewnością są lepszą alternatywą
do słodyczy, ponieważ zawierają dużo witamin i potasu, ale powinniśmy je zastępować warzywami. Co do owoców sezonowych, którym
większość z nas nie potrafi się oprzeć, proponuję rozdzielenie ich na
mniejsze porcje, np. po 10 truskawek na II i III śniadanie oraz podwieczorek. Znacznie gorszym produktem od owoców są na pewno soki owocowe, nawet te niesłodzone i powinno się je skreślić z diety. Polecam
stosowanie soków tylko w przypadku niedocukrzeń.
Mit 5) Grapefruit jest bardzo zdrowym owocem.

W dużych ilościach na pewno podniesie poziom glukozy we krwi, dodatkowo w przypadku przyjmowania wielu tabletek może działać niekorzystnie ze względu na blokadę niektórych enzymów wątrobowych,
prowadząc do niebezpiecznego podwyższenia leków we krwi.
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Mit 6) Pacjent z cukrzycą nie powinien prowadzić aktywnego trybu
życia.

Wręcz przeciwnie. Treningi, zwłaszcza tlenowe, np. szybki spacer
z niewielką zadyszką, obniżają poziom glukozy we krwi, zmniejszają insulinooporność do kilkudziesięciu godzin, ułatwiają redukcję masy ciała, zmniejszają procentową zawartość tkanki tłuszczowej, poprawiają
ogóle samopoczucie, samoocenę, odporność. Jeśli dana osoba nie uprawiała nigdy sportu powinna przejść badanie lekarskie. W cukrzycy typu
1 aktywność fizyczna też powinna pozostać stałym elementem życia,
ale należy dokładnie kontrolować poziom glukozy przed, w trakcie i nawet wiele godzin po treningu oraz trzeba modyfikować dawki insuliny.
Mit 7) Osoby chore na cukrzycę nie mogą jeść słodyczy.

Faktycznie słodycze powinny zostać wyeliminowane z diety także
u osób zdrowych, ale jak to w życiu bywa trudno się oprzeć różnym pokusom. Jedzenie jest jedną z przyjemności życiowych, dlatego w razie
silnej potrzeby, polecam spożycie bezpośrednio przed wysiłkiem fizycznym lub w trakcie, ponieważ zostają natychmiast spalone, nigdy w przypadku braku aktywności fizycznej. Podobnie jak soki owocowe mogą
być bardzo przydane w przypadku hipoglikemii.

Mit 8) Jeśli zacznę przyjmować tabletki lub insulinę, to do końca
życia.
W cukrzycy typu 1 w chwili obecnej jedyną metodą leczenia jest niestety insulinoterapia. W cukrzycy typu 2, która występuje w prawie 90%
przypadków, przy dużej otyłości istnieje realna szansa na odstawienie
tabletek, a także insuliny. Pacjent musi wiedzieć, że w tej chorobie, to
on sam w dużej mierze decyduje, jakie będą jego dalsze losy i jakie będzie dalsze leczenie. Przy zmianie trybu życia, diety, nagle okazuje się,
że choroba ustępuje i możemy zmniejszyć lub odstawić leki. Jedynym
warunkiem jest duże zaangażowanie i silne postanowienie zmiany stylu
życia. Osiągnięty sukces zwiększa wiarę w swoje siły i możliwości, jest
dobrym przykładem dla innych osób z otoczenia oraz rodziny pacjenta.
Zapraszamy na konsultację: tel. 504-610-955

kw / foto: Lucjola Runiewicz

studia podyplomowe
miejsce spotkań praktyków
OND 60 KIEUNKÓW TUDIÓW ODYOOWYC, W TY .IN.:
• Lean Management
• Logopedia
• Matematyka
• Podatki i doradztwo podatkowe
• Przygotowanie pedagogiczne
• Psychodietetyka
• Psychologia kryzysu
i interwencji kryzysowej

• Rachunkowość i nanse
przedsiębiorstw
• SAP – zintegrowane systemy
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• Specjalista HR
• Studia menedżerskie z�modułami
• Zarządzanie jakością
• Zarządzanie projektami –
Akademia Project Managera

Programy kierunków
pedagogicznych
są zgodne
z�rozporządzeniem MiS
z dnia 25 lipca 219 r.
w�sprawie standardu
kształcenia przygotowującego
do wykonywania zawodu
nauczyciela.

www.wsb.pl

YASUMI - sieć instytutów kosmetycznych inspirowanych Japonią, zajmująca się profesjonalną
pielęgnacją twarzy i ciała. W języku japońskim
„yasumi” oznacza relaks, odpoczynek, wakacje
i właśnie dlatego w naszej sieci szereg oferowanych zabiegów ma charakter rytuałów, podczas
których kosmetolodzy i fizjoterapeuci skutecznie dbają o ciało, stan duszy oraz ukojenie zmysłów.
Wszystkie zabiegi wykonywane są w oparciu
o najwyższej jakości preparaty YASUMI produkowane w czołowych francuskich i hiszpańskich laboratoriach.
Oferujemy szeroki wachlarz zabiegów pielęgnacyjnych twarzy oraz modelujących i pielęgnujących sylwetkę, a także zabiegi relaksacyjne.

24K GOLD MASK TREATMENT

FOTOEPILACJA LASER DIODOWY DIOSHIRO

OKSYBRAZJA

- to tlenowo wodny peeling, który delikatnie,
ale skutecznie usuwa martwy naskórek, sebum
i zanieczyszczenia z powierzchni skóry. Wykonywany jest bezdotykowo, będzie zatem idealną formą terapii dla cer wrażliwych i naczynkowych. Pozostawia skórę gładką, świeżą i pełną
naturalnego blasku.

BODY MASTER SYSTEM

- luksusowy zabieg z wykorzystaniem 24 karatowych płatków złota, przeznaczony dla
każdego rodzaju cery. Ma działanie odżywcze,
antybakteryjne i regenerujące. Niweluje oznaki
starzenia i poprawia koloryt skóry. Jest idealną
formą na ekspresową poprawę wyglądu skóry,
na przykład przed „wielkim wyjściem”.

- to najskuteczniejsza metoda depilacji laserowej. Dzięki odpowiednio dobranym parametrom i serii zabiegów permanentnie pozbędziesz się niechcianego owłosienia z wybranej
części ciała a skóra pozostanie gładka i bez
podrażnień.

- to endermomasaż, który wspomaga odchudzanie, redukuje cellulit, modeluje sylwetkę,
a dzięki funkcji drenażu, usuwa toksyny z organizmu. Dodatkowo wspomaga proces przemiany materii i wyraźnie ujędrnia skórę.

KRIOLIPOLIZA

HIFU MED LIFT

MASAŻE o charakterze relaksacyjnym pozwalają pozbyć się napięcia na całym ciele i są
szczególnie zalecane po długotrwałym wysiłku
fizycznym oraz psychicznym. Sprzyjają regeneracji i likwidują negatywne efekty stresu. Masaże wykonywane są na ciepłym naturalnym olejku YASUMI. Masaże lecznicze zalecamy przede
wszystkim w bólach spowodowanych wadami
postawy, siedzącym trybem życia, zmianami
zwyrodnieniowymi oraz przy napięciach mięśniowych

- Freeze Sculptor jest najnowocześniejszą i najskuteczniejszą metodą redukcji tkanki tłuszczowej. Polega na bezpiecznym i kontrolowanym, miejscowym silnym schładzaniu tkanki
tłuszczowej doprowadzając do jej całkowitej
destrukcji. Zastosowano w niej działanie wymrażania, podciśnienia oraz lasera diodowego
(niebieska emisja światła), co znacznie zwiększa
efektywność zabiegów.

- totalna przebudowa i lifting skóry twarzy oraz
wybranych partii ciała. Najnowocześniejsza
technologia w salonach Yasumi. Perfekcyjnie
skoncentrowane i zognioskowane ultradzwięki
powodują całkowitą przebudowę tkanek skóry
w głębokich warstwach powodując pełną regenerację. Spektakularne efekty odmłodzenia
i konturowania owalu twarzy i ciała utrzymują
się do 18 miesięcy.

prezentacja

KOSMETYKI pochodzą z najlepszych europejskich laboratoriów kosmetycznych, głównie
z Francji, Hiszpanii i Kanady. Produkty YASUMI
są całkowicie bezpieczne i bogate w składniki aktywne. Kosmetyki zarówno detaliczne jak i profesjonalne posiadają ten sam skład, co umożliwia
kontynuowanie pielęgnacji w domowym zaciszu
i przedłuża efekt wykonanego zabiegu.

BONY PODARUNKOWE to niewątpliwie ekskluzywny i nietuzinkowy prezent. Przygotowujemy
na miejscu elegancko opakowane i gotowe do
wręczenia prezenty.

AQUACLEN H2 PLUS - WODOROWANIE

PLATFORMA DREAM HEALTHER

MANICURE I PEDICURE HYBRYDOWY

WYPEŁNIANIE KWASEM HIALURONOWYM

THERMOLIFTING PLUS

LASER CARBON PEEL

LASER TATOO & PERMANENT

- Jeśli nie lubisz lub nie masz czasu trenować,
Twoja kondycja nie pozwala Ci na tradycyjną
aktywność fizyczną to Platforma Dream Healther pomoże Ci wysmuklić ciało, wzmocnić
mięśnie. Pozbędziesz się cellulitu, zliftingujesz
skórę i pobudzisz wszystkie patrie mieśniowe.
Dzięki dodatkowej dawce endorfin, poczujesz
się odprężony i szczęśliwy.

- RF Lavatron to najnowocześniejsza metoda liftingu bez użycia skalpela. Zabiegi umożliwiają
pozbycie się drugiego podbródka, poprawę sprężystości i gęstości skóry oraz zminimalizowaniu
zmarszczek. Fala radiowa doskonale ujędrnia
ciało i spala tkankę tłuszczową, dodatkowo likwiduje cellulit, rozstępy i relaksuje mięśnie.

- czy nie zdarzyło Ci się chodzić z odpryśniętym lakierem na paznokciach? A przecież każda
z nas wie, że zadbane stopy, dłonie i piękne paznokcie to wizytówka każdej kobiety. Manicure
i pedicure hybrydowy są jednymi z najnowszych
trendów w stylizacji paznokci, skierowanym
głównie do kobiet ceniących sobie naturalność
oraz długotrwały efekt. Jego największą zaletą
jest między innymi trwałość utrzymująca się do
3 tygodni.

- to zabieg oczyszczenia i odnowy skóry za pomocą najnowocześniejszego lasera Q SWITCH
o długości fal 1320nm oraz aktywnej maski węglowej. Po zabiegu skóra jest głęboko oczyszczona, pobudzona do regeneracji i wzmocniona. Doskonale pozbawiamy się wszelakich
zaskórników, krost i grudek.

- aktywny wodór, bezpieczeństwo terapi i brak
inwazyjności sprawiają, że oczyszczanie wodorowe jest najbardziej oczekiwanym zabiegiem.
Dzięki określonym procesom chemicznym możemy oczekiwać długotrwałych efektów, szczególnie prawidłowego nawilżenia skóry, poprawy
sprężystości i wyrównaniu kolorytu.

- preparaty do wypełniania zmarszczek kwasem
hialuronowym mają postać krystalicznego, bardzo plastycznego i elastycznego żelu, który po
wprowadzeniu do skóry wypełnia zmarszczkę, dając bardzo naturalne efekty. Podawane są bardzo
cienkimi igłami co zmniejsza doznania bólowe.
Po wstrzyknięciu żelu w linię zmarszczki preparat
wiąże wodę i powiększa objętość danej okolicy
wygładzając zmarszczki. Zabieg trwa zazwyczaj
do 30 minut. Rezultat można obejrzeć natychmiast
w lusterku. W naszym gabinecie zabiegi medycyny
estetycznej wykonuje wykwalifikowany lekarz.

- najefektywniejszy sposób na usunięcie niechcianego już tatuażu lub makijażu permenentnego. Zastosowanie odpowiednich filtrów skutecznie rozbija zastosowany barwnik w skórze
o kolorze ciemnym lub czerwonym. Możliwe jest
również pozbycie się kolorów mieszanych takich
jak fiolet czy brąz.

Szczecin, ul. Staromłyńska 19, tel: 733-338-675, e-mail: szczecin@yasumi.pl, www.szczecin.yasumi.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8-20, sobota 9-17
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Idź drogą
SWOICH MARZEŃ
Każdy ma marzenia, których nigdy nie realizuje. Miewamy też świetne pomysły na biznes, których nigdy nie wdrażamy, bo… no właśnie, dlaczego?
Agata Surdy, właścicielka Strefy Jogi, zaufała sobie i teraz namawia do tego wszystkich.
Pani Agata jest przykładem, że chcieć to móc. Od jej zainteresowania
jogą do utworzenia własnego studia minęło aż 12 lat, ale nie żałuje ani
chwili. Wbrew przeciwnościom i początkowym trudnościom robi obecnie to, co kocha i uważa to za swoją największą wygraną. Jej historia
może być inspiracją dla wszystkich, którzy się wahają i są o włos od
odłożenia swojego pomysłu na biznes do szufladki z napisem „niezrealizowane marzenia”.
Znajdź coś, co pokochasz

Zawsze była osobą aktywną, a sport stanowił ważny element jej życia.
Najpierw doświadczała go bardziej aktywnie, później pojawiła się joga.
Od razu przyniosła jej tyle korzyści dla ciała i ducha, że postanowiła
praktykować ją regularnie. Po kilku latach zgłębiania wiedzy, poznawania filozofii i praktykowania jogi pojawiła się możliwość prowadzenia
zajęć. Początki nie były łatwe – czasem na sale, wynajmowane w różnych miejscach Szczecina, przychodziły tylko 1-2 osoby, a bliscy przesądzali, że jej pomysł nie wypali. Była w niej jednak silna determinacja.
Powoli, z każdym kolejnym kursem, dojrzewała do wdrożenia swojego
planu w życie, a grupa zaczęła się rozrastać – zadowolone panie polecały ją swoim koleżankom i tak, dzień po dniu, umacniała swoją markę.
– Było dla mnie jasne, że chcę zebrać wszystkie moje klientki w jedno
miejsce i zapewnić im dogodne warunki do pracy na ciele. Mam wrażenie, że wiedziały wcześniej niż ja, jak szybko to nastąpi. Wierzyły we
mnie, a ich wiara dodawała mi skrzydeł – tłumaczy pani Agata. I rzeczywiście, to był idealny czas na rezygnację z pracy w korporacjach
firmach
na rzecz
realizacji marzenia – od decyzji do utworzenia właLOGO /iWERSJA
PODSTAWOWA/FULL
COLOR

snego studia jogi minęły tylko 2 miesiące. Od razu poczuła, że to jest to,
a obecnie wszyscy zgodnie twierdzą, że czuć w nim dobrą energię, dzięki której oczyszczają się z emocji i napięć. Przez cały ten czas wiedziała,
że cokolwiek by się stało, jogi nikt jej nie zabierze. – Miałam ją w sercu,
to ona daje mi szczęście, a ja chcę je przekazywać innym.
Możesz tylko zyskać

Warto się zastanowić, czy marzenie, które chcemy zrealizować, jest
naszym własnym, czy może kogoś z boku, kto twierdzi, że to będzie
dobry biznes. Trzeba to czuć, bo w przeciwnym razie zabraknie nam
determinacji, gdy przyjdą ciężkie momenty. – Dwa lata praktycznie nie
zarabiałam i gdybym z tego powodu zrezygnowała, nie byłabym teraz
tu, gdzie jestem. Niektórzy podcinali mi skrzydła, ale po dwóch latach
wszystko się ułożyło. Poza tym, świat się nie załamie, jeśli nam nie
wyjdzie i to też będzie dla nas dobra lekcja – trzeba wyciągnąć wnioski
i iść dalej – twierdzi pani Agata. – Nie przekładajmy wszystkiego tylko
na finanse. Przygotujmy się i dajmy sobie czas – w końcu pojawi się to
wewnętrzne poczucie, które – jak to bywa z wielką miłością – sprawi,
że dla wyznaczonego celu zrobimy wszystko i ostatecznie osiągniemy
satysfakcję – opowiada. Na drodze właścicielki Strefy Jogi pojawiło
się wiele życzliwych osób i w końcu popłynęła na fali pozytywnych
zdarzeń, która dała jej energetycznego kopa i odwagę, by robić swoje
– z rozsądkiem, ale przede wszystkim z sercem.

autor: Karina Tessar / foto: materiały prasowe

Strefa Jogi | ul. Santocka 18/16 | 71-113 Szczecin | tel. 793 606 809 | e-mail: info@strefajogi.net.pl
www.strefajogi.net.pl
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Przepracowanie,
zmęczenie,
niedospanie,
permanentny stres.
Znasz te stany?
No, dalej, ruszaj spełniać oczekiwania! Dzień po dniu pracuj nad
sobą, stawaj się coraz bardziej idealną szefową, menedżerką, pracowniczką, żoną, matką, kochanką, sprzątaczką, praczką. Już, teraz, wykaż się, świat chce, byś był wspaniałym, idealnym mężem,
ojcem, dyrektorem, pracownikiem, przyjacielem czy majsterkowiczem. W każdej z ról perfekcja! Masz na to siłę? Masz energię?
Wreszcie: masz jeszcze ochotę? Autorka szkolenia także pewnego
dnia poczuła, że poświęcanie się i spełnianie cudzych oczekiwań
to droga donikąd. Miała odwagę, by przyjrzeć się temu, co czuje,
co myśli i czego chce — serce, umysł, ciało. Kierunkowskazem w jej
poszukiwaniach były i są balans, bycie wystarczającym i po prostu
radość życia.
To jest Twój czas! I to jest Twoja decyzja!!!

My, zwykli ludzie, jesteśmy tu w końcu po to, by po prostu żyć pełnią życia, ale na własnych zasadach. Na sto albo tyle procent, ile
my zechcemy. Praca, rozwój, pasja w odpowiedniej proporcji, tak
aby uzyskać równowagę. Możemy przy okazji realizować swoje pasje, możemy się rozwijać, możemy pracować, kochać, przyjaźnić się
z innymi. Warunek: w tym wszystkim powinniśmy wyluzować. Nic
na siłę, nic do oporu, zero niepotrzebnej spiny. Szkolenie na które
Ciebie zapraszam, to zbiór własnych doświadczeń, od coachingu,
psychologii i psychoterapii po NLP, hipnozę, reiki, ho’oponopono,
thetahealing itp. To siedem kroków odpuszczania, które powstały

właśnie po przetestowaniu na sobie przeróżnych sposobów, jak
naprawdę sobie samemu odpuścić i złapać upragniony dystans. Bo
gdy masz wyje...ane, to jest Ci dane. Sprawdź sam!
Dr Katarzyna Czyż — doktor nauk prawnych, absolwentka MBAoraz studiów podyplomowych Akademia Trenera, akredytowany
coach ICF, studentka psychologii w pięcioletnim systemie dziennym. Psychoterapeutka w trakcie akredytacji WIP oraz praktykująca od dziesięciu lat joginka. Prywatnie szczęśliwa żona, matka bliźniaków i generalnie fajna, uśmiechnięta kobitka z błyskiem w oku!

DERMATOLOGIA
MEDYCYNA
ESTETYCZNA
ul. Jagiellońska 87 | 70-435 Szczecin | tel. 535 350 055 | www.klinikadrstachura.pl
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lek. dent. Marek Tawakol, dr n. med. Edyta
Wejt-Tawakol, lek. dent. Adrian Borawski

DBAMY O TWÓJ
ZDROWY UŚMIECH
Usługi w Dental Center realizowane są przez doświadczonych, kompetentnych lekarzy stomatologów, w tym specjalistów, przy udziale wysoko wykwalifikowanego
personelu asystentek stomatologicznych, w oparciu o nowoczesną infrastrukturę
i sprzęt stomatologiczny.
Szczególną uwagę przywiązuje się do profesjonalnego i indywidualnego podejścia
do każdego Pacjenta oraz do wysokiej jakości usług, które realizujemy w oparciu
o najwyższe standardy leczenia, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w dziedzinie
stomatologii. Kluczowym aspektem leczenia jakie proponujemy jest interdyscyplinarne postępowanie u pacjentów z problemami natury estetycznej.
Szybki rozwój medycyny, wdrażanie nowych technologii sprawia, że dzisiejsza stomatologia opiera się na diagnostyce rentgenowskiej dwu i trójwymiarowej, obrazowaniu kamerami wewnątrzustnymi, codziennej pracy w dużym powiększeniu przy
użyciu lup zabiegowych i mikroskopu, laseroterapii, komputerowych znieczuleń,
chirurgii laserowej i ultradźwiękowej, sedacji wziewnej dla bardzo wymagających
i wrażliwych pacjentów.

Szczecin, ul. Mariacka 6/U | tel. 91 423 57 57
kontakt@dentalcenter.pl |

/ klinika.edentist

www.dentalcenter.pl

25 lat doświadczeń,
ciągłego rozwoju, pogłębiania
i certyfikowania zdobytej
wiedzy dało wymierny efekt
w postaci tysięcy wyleczonych
i zadowolonych pacjentów.
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BIEG
po zdrowie

Bieg SANPROBI UroRun jak co roku zainaugurował obchody Europejskiego Tygodnia Urologii, mającego zwiększyć świadomość i profilaktykę chorób urologicznych.
Celem imprezy było zwiększenie świadomości społecznej w zakresie wczesnych objawów, sposobów wykrywania i badań przesiewowych w kierunku najczęstszych schorzeń układu moczowego.
Nie bez znaczenia była też popularyzacja zdrowego, aktywnego stylu życia oraz profilaktyki chorób nowotworowych.
Park Kasprowicza zapełnił się miłośnikami biegania – zgłosiło się
prawie 600 osób, każdy, kto dotarł do mety, został uhonorowany
pamiątkowym medalem, a specjalne nagrody czekały na najlepsze
trójki w różnych konkurencjach: nordic walking, biegu na 5 lub 10 km
oraz w kategorii dodatkowej „służba zdrowia”. Oprócz samego biegu
były także inne atrakcje. Na uczestników i kibiców wydarzenia czekał punkt krwiodawstwa, swoje stoiska miała też policja oraz straż
pożarna. Dużą popularnością cieszyły się biegi dzieci (ponad 150
zgłoszonych!), z którymi biegła triathlonistka Małgorzata Otworowska. Sportsmenka zagrzewała do walki oraz wręczała najmłodszym
medale, podobnie jak znany szczeciński paraolimpijczyk Arkadiusz
Skrzypiński, który kibicował dzieciom z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji i wręczał medale także wszystkim uczestnikom w biegach
głównych.

kt / foto: materiały prasowe
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DOM
DLA SENIORA

Każda decyzja o powierzeniu najbliższej osoby domowi opiece jest trudna. Rodzi oczywiste pytania: jaki dom wybrać, na co zwrócić uwagę
przy takim wyborze, a przede wszystkim – jak odnaleźć się w tej nowej
sytuacji. Nierzadko pojawia się lęk, a nawet wyrzut sumienia, bo przecież „oddajemy” kogoś, kogo kochamy.
– W Senior Parku decyzji za opiekuna nie podejmiemy – mówi Arkadiusz
Kośla, prezes Senior Parku. – Jesteśmy po to, by taką decyzję ułatwić.
Zapewniamy należytą, troskliwą opiekę i wsparcie w każdej godzinie
pobytu.
Warto podkreślić wyjątkowe położenie domu – w lesie, wśród drzew
i zieleni, zaledwie 25 km od centrum Szczecina. Mieszkańcy mają do
dyspozycji dwukondygnacyjny budynek z 2- i 3-osobowymi pokojami,
każdy z łazienką i tv oraz systemem alarmowym, niemal 200-metrowy
pokój dzienny z jadalnią, klimatyczną salę z kominkiem, przeznaczoną do spotkań, salkę rehabilitacyjną, kaplicę, dużą windę oraz zielony
ogród-park.
– Wszyscy w Senior Parku posiadamy niezbędna kwalifikacje i doświadczenie (lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni ze Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, opiekunowie medyczni z praktyką w hospicjum,
szpitalach i domach opieki) – wyjaśnia Łukasz Parol, dyrektor domu

opieki. – Co jednak najważniejsze – lubimy swoją pracę, lubimy ludzi,
lubimy seniorów!
Co oferuje Senior Park?

– Oferujemy pobyty długoterminowe i jednodniowe dla wszystkich,
którzy wymagają pomocy opiekuńczo-pielęgnacyjnej – mówi A. Kośla.
– Zapewniamy stałe wsparcie opiekunów medycznych i nadzór pielęgniarek lub ratowników medycznych, wizyty lekarza co najmniej dwa
razy w tygodniu, rehabilitację pod okiem specjalisty, pięć posiłków
dziennie (także specjalne diety oraz możliwość spożywania posiłków
w pokojach) przygotowywanych na miejscu, w naszej kuchni, pomoc
w czynnościach życia codziennego, pomoc w zakupie odzieży oraz
w załatwianiu niezbędnych spraw osobistych, a także – na życzenie pensjonariusza, opiekę duszpasterską.
Do dyspozycji seniorów pozostaje też bezpłatny internet, dla odwiedzających duży parking, a w razie potrzeby także pokoje gościnne,
co pozwala na stały kontakt ze swoimi bliskim.
– Organizujemy codzienne życie tak, by pobyt we własnym pokoju był
wyborem pensjonariuszy, nie koniecznością – dodaje Łukasz Parol.
– Nie brakuje nam pomysłów na radosne i dobre spędzanie wspólnie
tego czasu.

ad / foto: materiały prasowe

Opieka wytchnieniowa: Senior Park oferuje także pobyty jednodniowe, 10-godzinne, z pełną opieką,
wyżywieniem, zajęciami terapeutycznymi, podstawową rehabilitacją w cenie 80 zł za dzień (liczba
miejsc ograniczona)!

Senior Park | Pucie 2, 72-123 Kliniska Wielkie | tel. 507 957 003 | kontakt@senior-park.pl
www.senior-park.pl

KROPLÓWKI WITAMINOWE
KONSULTACJE LEKARSKIE
DIETETYKA OGÓLNA, KLINICZNA I SPORTOWA
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
REHABILITACJA I MASAŻE
OZONOTERAPIA
WODOROWE TESTY ODDECHOWE
wzrost formy fizycznej, siły mięśniowej i wydajności umysłowej poprawa samopoczucia regeneracja organizmu
wzmocnienie odporności wsparcie w walce z chorobą troska o piękny wygląd i zdrowe ciało

ul. Mickiewicza 6/2, Szczecin, tel. 91 829 65 26, centrum@centrumvitacare.pl, centrumvitacare.pl

dr n. med. Piotr Zawodny

Specjalista chirurgii szczękowo twarzowej, certyfikowany lekarz
medycyny estetycznej

Ekspert radzi
Dzień dobry, moim problemem, niestety od lat są przebarwienia posłoneczne. Po każdym sezonie letnim wykonywałam zabiegi depigmentujące. Niestety plamy wciąż powracają. Moja skóra uwrażliwiła
się przez te wszystkie złuszczania chemiczne. Reaguje rumieniem
na zmianę temperatury, ostre potrawy czy nowe kosmetyki. Czy są
zabiegi, które usuną przebarwienia, ale nie uwrażliwią mojej skóry
jeszcze bardziej?
Niestety chemiczne usuwanie przebarwień jest skuteczne tylko
w przypadku, gdy przebarwienia są bez podłoża naczyniowego. Często
wykonując zbyt agresywne peelingi chemiczne powodujemy osłabienie
naczyń i bariery ochronnej skóry, dlatego przebarwienia wciąż wracają,
a skóra staje się coraz bardziej reaktywna. Z Pani opisu wynika, że wykonywane zabiegi spowodowały uwrażliwienie się skóry oraz zaostrzenie komponenty naczyniowej. Oznacza to, że przebarwienia nawracają,
ponieważ znajdują się pod nimi rozszerzone naczynia krwionośne, które
wytwarzają wewnątrz skóry przewlekły stan zapalny, oraz osłabienie
naturalnej bariery ochronnej skóry. Dlatego tak ważne jest holistyczne
podejście do tematyki przebarwień oraz umiejętne dobieranie zabiegów do potrzeb skóry. Pierwszym krokiem podejmowanym przez nas
w procesie leczenia tego typu przebarwień, jest badanie wizjograficzne. Pozwala ono określić nam rodzaj przebarwień oraz ocenić czy znajdują się one na podłożu naczyniowym. Gdy potwierdza się ta hipoteza,
kierujemy pacjenta na terapie skojarzone: jednocześnie w trakcie jednego spotkania wykonujemy zabieg laserem pikosekundowym Cutera
Enlighten Picogenesis, którego celem jest usuwanie przebarwień. Następnie wykonujemy zabieg likwidujący rumień oraz rozszerzone naczynia krwionośne: Cutera Excel V+ Genesis. Wielopoziomowe działanie
umożliwia nam skuteczniejszą walkę z przebarwieniami, zmniejsza rumień i reaktywność skóry. Dzięki takiemu skojarzeniu dwóch różnych
zabiegów działamy na poprawę kolorytu skóry, zarówno jeśli chodzi
o rumień, jak i przebarwienia. Zapraszam na konsultację połączoną
z badaniem wizjograficznym w celu omówienia najlepszej dla Pani terapii.

Dzień dobry. Kilka lat temu postanowiłem ulec modzie i zrobić tunele w uszach. Niestety moda się zmieniła, a ślady w postaci nadmiaru skóry i ogromnych dziur pozostały. Czy w Pańskiej Klinice
można przeprowadzić zabieg mający na celu „naprawienie” błędów
młodości? Pozdrawiam, Kamil.
Dzień dobry Panie Kamilu. Rzeczywiście, niejednokrotnie zgłaszają
się do nas pacjenci, którzy podobnie jak Pan, dokonali niewłaściwych
decyzji w przeszłości. Na szczęście wychodząc na przeciw potrzebom
naszych pacjentów, poszerzamy swoją ofertę o zabiegi, dzięki którym
możemy pozbyć się defektów powstałych na skutek zabiegów takich
jak piercing. W Pańskim przypadku właściwym rozwiązaniem byłaby
rekonstrukcja płatków uszu, która polega na usunięciu nadmiaru skóry powstałego w wyniku rozciągnięcia, a następnie zszyciu pozostałej
części płatka.
Zabieg rekonstrukcji płatka ucha trwa około 30 minut i jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Okres rekonwalescencji jest niedługi,
a niewielkie blizny powstałe w trakcie zabiegu ulegają rozjaśnieniu i są
niemal niewidoczne. Przy stosowaniu się do zaleceń po zabiegu, efekt
ostateczny jest widoczny już po 3-4 miesiącach. Pozdrawiam i zachęcam do umówienia się na konsultacje.

Zdrowie i uroda
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Zemsta
Jane

foto: materiały prasowe

Podwójne życie, zemsta i piękna kobieta. Książka Victorii Helen Stone
„Dziewczyna zwana Jane Doe” to literacki debiut amerykańskiej autorki na
polskim rynku. Pisarka tworzy bestsellerowe kryminały i thrillery, a w 2016
roku została uhonorowana prestiżową nagrodą Reading List Award. Jej powieść opowiada o Jane, która pracuje w firmie ubezpieczeniowej. Uprzejma
i sumienna dziewczyna starannie wykonuje swoje obowiązki. Wkrótce staje
się idealnym celem dla Stevena, kolegi z firmy. Sęk w tym, że nikt naprawdę
nie wiem kim jest ta dziewczyna, ani czego pragnie. A już najmniejsze pojęcie
ma o niej Steven. Książka już zdobyła dużą popularność, a pozytywne opinie recenzentów zachęcają do jej przeczytania coraz większe grono fanów
literatury. „Autorka umiejętnie prowadzi czytelników do oszałamiającego
finału” napisał New York Journal of Books, a Kirkus Reviews dodał „Wspaniale skonstruowany thriller”. Książka została wydana przez wydawnictwo
Czwarta Strona.

Jubileuszowy
Alosza

Aleksy „Alosza” Awdiejew to prawdziwy człowiek-orkiestra: aktor, językoznawca, piosenkarz i muzyk. Śpiewa solowo oraz gra na gitarze klasycznej,
jest też pianistą jazzowym. To wyjątkowy artysta estradowy, jak również
wybitny naukowiec, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pochodzi z Rosji. Mówi, że jest Polakiem z wyboru, dodając, że to bardziej komfortowe niż
być kimkolwiek z przymusu. Do naszego kraju przyjechał w ramach stypendium w latach 60. ubiegłego wieku. Wtedy zaczęła się jego przygoda z Polską, która z czasem przemieniła się w niezwykłą drogę życia, trwają do dziś.
Alosza nagrywa płyty oraz programy telewizyjne i radiowe, pisze felietony,
jest także twórcą wielu publikacji naukowych oraz popularnonaukowych.
Muzyka i śpiew towarzyszyły mu od dzieciństwa, dlatego też Aleksy jak nikt
inny budzi emocje, odkrywając przed publicznością wszelkie możliwe barwy
duszy. Od 45 lat wraz z zespołem czaruje słuchaczy wyjątkowymi melodiami
i z tej okazji odwiedzi Szczecin. 				
kw

kw Scena na Łasztowni, 10 października, godz. 19.00
reklama
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Muzyka,
która leczy

reklama
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Pikantne
spotkanie

Maya Youssef występowała w wielu prestiżowych salach koncertowych.
Jej debiutancki album „Syrian Dreams” był nagradzany i wysoko oceniany w prasie muzycznej na całym świecie. Muzyka Mayi jest zakorzeniona
w arabskiej tradycji klasycznej. Artystka gra na quanun. Instrument to
syryjska cytra, słynąca z urzekającego i melodramatycznego dźwięku.
Co ciekawe, w świecie arabskim na quanun grają niemal wyłącznie mężczyźni. Maya jest nie tylko jedną z nielicznych kobiet, ale też prawdziwym
wirtuozem tego niezwykłego instrumentu. Artystka w przekonujący sposób łączy tradycyjną grę na bliskowschodniej cytrze ze współczesną, pełną nowych inspiracji rzeczywistością. Maya nieustannie przesuwa granice
możliwości tego instrumentu, a dzięki temu buduje bogate, oryginalne,
wielowymiarowe muzyczne światy. Dodatkowo, docenia lecznicze właściwości muzyki. Według artystki to najlepsza recepta na smutek i ból, a żeby
się o tym przekonać wystarczy pójść na jej koncert.		
kw

Dwie znudzone sobą pary małżeńskie, Alex i Doris, a także Bea oraz
Christoph, szukają wrażeń, by podnieść temperaturę swoich związków.
Poznają się na portalu randkowym i postanawiają urządzić wspólną, intymną schadzkę. Sytuacja komplikuje się już na samym początku wieczoru... Bohaterowie spektaklu „Pikantni”, choć podekscytowani pikantnym
pomysłem urozmaicenia pożycia małżeńskiego, nie wiedzą jednak, co
z tego wyniknie. Spotkanie staje się początkiem emocjonujących zmian
w życiu całej czwórki. Komedia Stefana Vögla z szybkim tempem oraz
humorem słownym i sytuacyjnym zaskakuje błyskotliwymi dialogami czy
inteligentnymi ripostami. Spektakl to fantastyczna zabawa, choć niepozbawiona refleksji na temat nowoczesnych małżeństw oraz manipulacji
uczuciami. W obsadzie m.in. Anna Mucha, Barbara Kurdej-Szatan i Mikołaj Krawczyk. Spektakl zobaczymy w Szczecinie dzięki Impresariatowi
Teatralnemu.					
kw

Filharmonia, 24 października, godz. 19.00

Pleciuga, 11 listopada, godz. 16.00
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Rodzinny
Wszystkie
komediodramat odcienie szarości

West&Art rozpoczyna nowy sezon premierą. „Pół na pół” to zabawna,
a jednocześnie trudna komedia o rodzinie, która skrywa więcej niż się
może wydawać. Sztuka opowiada o dwóch skłóconych przyrodnich braciach. Stają przed trudnym wyborem, kiedy ich matka przeżywa udar.
Gdy dni ich rodzicielki wydają się być policzone, na jaw wychodzą kolejne
tajemnice i kłamstwa. Co zrobią bracia? Kto jest winny trudnej sytuacji
w rodzinie? Dowiecie się, idąc na sztukę. Wyraziste postaci, błyskotliwe
dialogi, ciekawe zwroty akcji i mnóstwo czarnego humoru to zdecydowane atuty spektaklu. Kolejnym plusem jest doborowa obsada. Na scenie
zobaczymy Sławomira Kołakowskiego i Wiesława Orłowskiego. Za reżyserię oraz scenografię odpowiada zaś Tomasz Obara. Co więcej, hiszpańską
wersję sztuki obejrzały setki tysięcy widzów, jej tekst przetłumaczono na
portugalski i angielski. Spektakl zdobył także spore uznanie w Ameryce,
a twórcy sztuki, Jordi Sanchez i Pep Anton Gomez, udowodnili, że nie każdy
dramat rodzinny ma takie zakończenie, jakiego się wszyscy spodziewają. kw
CKE Stara Rzeźnia, Scena West&Art, 15 i 17 października, godz. 19.00
reklama

Ewa Siudowska urodziła się w Darłowie, ale od czasów studenckich mieszka w Szczecinie. Tworzy fakturowe, czasami przypominające reliefy, obrazy abstrakcyjne. W swojej twórczości stosuje różne gamy szarości, srebra
i spatynowanego złota, przetykane sporadycznie odcieniami subtelnego
różu. Artystka świadomie nie tytułuje swoich prac, unikając w ten sposób
ich jednoznacznej interpretacji – pozostawia odbiorcy otwartą ścieżkę do
domysłów, odczuć i wrażeń. Swoimi pracami przenosi odbiorcę w świat refleksji, spokoju oraz intymności. Talent artystyczny rozwijała, tworząc wysmakowaną biżuterię o wyrafinowanych formach i monochromatycznych
barwach. Malując obrazy, chce udowodnić, że szarość tak naprawdę kryje
w sobie więcej niż nam się wydaje. By się o tym przekonać warto wybrać się
na wstawę „Szarabajka”. Ewa Siudowska pokazuje w niej, że w szarości można odkryć nie tylko spokój i tajemniczość, ale też ciepło oraz… optymizm.
						
kw
Zamek, 4 października – 4 listopada
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Druga
szansa

foto: Aleksandra Gruszka

„Zacznijmy jeszcze raz” to sztuka bliska polskiemu widzowi, ciepła i mądra. Opowiada o tym, że zawsze warto podjąć walkę o kogoś, kto nas kocha z wzajemnością. Przyglądamy się w niej terapeutce, która uzdrawia
związki oraz pacjentowi, rujnującemu swoje małżeństwo. Ona jest opanowana, kompetentna i przewidywalna, on jest jej przeciwieństwem. Przyjdzie im rozegrać prawdziwy pojedynek. Zerwą wiele masek, odkryją sporo
grzechów i naprawią kilka błędów. Zagrają o najwyższą stawkę: miłość.
Komedię napisała Ola Wolf, autorka tekstów do telewizyjnego kabaretu
„Rozmowy w Tłoku” z programu „Szymon Majewski Show”. Na scenie grają Aldona Jankowska i Tomasz Sapryk, którzy doskonale czują się w komedii, uprawiają stand-up, parodię oraz improwizują. Oboje kochają kabarety.
Ta sztuka stwarza im zaś doskonałą okazję do żonglerki tymi wszystkimi
formami. Scenografią zajął się Witold Stefaniak, a kostiumami Joanna Małecka-Nowosielska. Spektakl zobaczymy w Szczecinie dzięki Intermedium.
						
Pleciuga, 25 stycznia, godz. 17.30 i 19.30
reklama

Tajemniczy
zegar

W latach sześćdziesiątych w USA wydawnictwo Random House wydało
serię książek kryminalnych dla młodzieży, sygnowaną nazwiskiem słynnego reżysera Alfreda Hitchcocka. W serii tej zatytułowanej „Przygody
trzech detektywów” znalazła się powieść Roberta Arthura „Tajemnica
krzyczącego zegara”. Trójka młodych bohaterów wchodzi w posiadanie
zegara, który zamiast dzwonić wydaje z siebie przeraźliwy krzyk. Próbując rozwikłać przyczynę zmiany dokonanej w urządzeniu Alma, Jupiter
i Bob trafiają na sprawę kradzieży cennych obrazów oraz zagadkowych
wskazówek pozostawionych przez poprzedniego właściciela zegara. Na
teatralne deski tekst ten zaadaptowała i wyreżyserowała Laura Sonik.
Akcję książki przeniosła do Hollywood lat 50. poprzedniego wieku. Premiera spektaklu miała miejsce pod koniec września w Teatrze Lalek Pleciuga. W głównych rolach możemy podziwiać: Maję Bartlewską, Macieja
Sikorskiego i Rafała Hajdukiewicza. Autorem scenografii jest Pavel Hukw bicka.						
ad
Pleciuga, sezon 20119/2020
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Muzyka, dramat,
miłość

Teatr i muzyka klasyczna razem. Festiwal Music Euro Drama, wspaniałe
dziecko Teatru Kameralnego łączy te dwie sfery sztuki w jedno. Po raz
czwarty będzie celebrować wspólnie z rewelacyjnymi artystami. W tym
roku w Teatrze Kameralnym zapanuje miłość. Festiwal rozpocznie spektakl oparty na motywach miłości Klary Shumann i Johannesa Brahmsa.
Na scenie wystąpią świetni aktorzy: Grażyna Barszczewska i Krzysztof
Wakuliński a także znakomici muzycy: Roman String Quartet (na zdjęciu),
Jean-Marc Fessard oraz Piotr Piechocki. Anna Segal wykona „Sonety Shakespeare’a”, w tle zabrzmi muzyka Brahmsa. Gościem specjalnym wieczoru będzie francuski kompozytor Dominique Probst z utworem „A night in
the rain forest”. Innym wartym uwagi punktem festiwalowego programu
będzie „Socreal Volta” – sztuka teatralno-muzyczna autorstwa Patrycji
Fessard opowiadająca o walce Witolda Lutosławskiego o wolną twórczość
podczas dyktatury socrealizmu w sztuce. Ponadto festiwal Euro Music
Drama to także Recital Piosenki Teatralnej i wykład nt. tego gatunku muzycznego. Szczegóły: www.teatrkameralny.lap.pl.		
ad
Teatr Kameralny, 25-27 października

Bal inny niż
wszystkie

Jesień to wspaniały czas dla sztuki z najwyższej półki. Swoje podwoje otwiera dla melomanów Opera na Zamku. W październiku warto tam obejrzeć
m.in. „Bal maskowy” Verdiego. To epickie dzieło, które wciąga i ekscytuje.
Ciekawostką związaną z fabułą opery jest to, że w jednej z najwcześniejszych jej wersji tytułowy bal odbywał się na… szczecińskim zamku. „Bal
maskowy” napisał Verdi dla neapolitańskiego Teatro San Carlo. Posłużył
się tu librettem opracowanym kilka lat wcześniej dla Aubera przez Scribe’a,
a osnutym wokół autentycznych wydarzeń - spisku szwedzkich możnowładców przeciwko panującemu w XVIII wieku królowi Gustawowi III, zakończonego zasztyletowaniem króla w czasie balu. Na skutek sprzeciwu cenzury
nie doszło jednak do premiery w Neapolu. Po dokonaniu pewnych przeróbek
(cofnięto akcję o 100 lat, przenosząc ją ze Szwecji do Ameryki, oraz zmieniono imiona głównych bohaterów) opera została wystawiona na scenie rzymskiego teatru Apollo, odnosząc ogromny sukces.
ad
Opera Na Zamku, 12 października, godz. 19.00 i 13 października, godz.18.00
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Nowość! Oczyszczanie
wodorowe
Zabezpiecz skórę przed
przedwczesnym starzeniem

Instytut Urody Be Beauty
Szczecin, ul. Łukasińskiego 40/12 • tel. 513 086 098 • www.bebeauty.szczecin.pl •

/ Instytut Urody Be Beauty
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Miłość
hrabiny

„Hrabina Marica” to drugi po „Księżniczce czardasza” sukces węgierskiego kompozytora Imre Kalmana. Operetka ta zapewniła mu trwałe miejsce
wśród najwybitniejszych twórców operetkowych XX wieku. Rzecz jest
o miłości prawdziwej, wolnej od zależności takich jak majątek, pozycja towarzyska czy hierarchia społeczna. Ona – hrabina, otoczona wianuszkiem
adoratorów, a jednak samotna. On – zubożały hrabia, udający rządcę, szukającego pracy. Historia o wielkiej miłości i przebierankach arystokratów,
gdzie ostatnie słowo musi mieć bogata ciotka, która ratuje zakochanych
od klęski miłosnej i… finansowej ruiny. Realizatorzy szczecińskiej „Hrabiny
Maricy” w tym reżyserka Natalia Babińska, inaczej spojrzeli na klasyczną
operetkę, nasycając ją groteską i surrealizmem. Kalman tym dziełem raz
jeszcze udowodnił, że znakomicie czuje się w węgierskich rytmach, imponując bogactwem efektownych i łatwych do zapamiętania melodii. Szereg
arii i duetów z „Maricy” do dziś cieszy się niesłabnącą popularnością, z nieśmiertelnym „Graj Cyganie” Tassila.

Jazz
z jagód

„Wilcze jagody” to nowa płyta za którą stoi fantastyczny duet jazzowy:
Agnieszka Wilczyńska i Andrzej Jagodziński. To kilkanaście lirycznych, mistrzowsko zaaranżowanych i zaśpiewanych utworów, do których teksty
napisali m.in. Wojciech Młynarski, Wiesława Sujkowska, Stanisław Tym
i Andrzej Poniedzielski. Na albumie znalazł się także pierwszy tekst samej
Agnieszki Wilczyńskiej, która w ten sposób literacko debiutuje. Pochodząca ze Szczecina wokalistka, uważana jest obecnie z najciekawszy jazzowy
głos w Polsce. Nagroda Fryderyka ale również płyty i koncerty potwierdzają klasę tej artystki. – Jazz to emocjonalna muzyka, pełna pasji, interakcji
między muzykami. To wolność, przestrzeń. Każdy koncert jest niepowtarzalny, czasem nie wiesz, co się wydarzy. Odpowiada mi to. Dobrze się
z tym czuje. To też wyjaśnia fenomen tego gatunku, który trwa niezmiennie od lat – mówi wokalistka.
ad

ad
Opera Na Zamku, 18 i 19 października i 20 października, godz. 18.00
reklama

Technopark Pomerania, 25 października

Szymon Kaczmarek

Dziennikarz, filozof robotniczo-chłopski.

Bądź jak Beata
Od dwóch miesięcy mam nowe stanowisko. Biuro z dostępem do
mediów wszelakich, widok na świat piękny nawet jesienią i przyzwoitą płacę. Trudno narzekać. Praca jest zmianowa: raz pracuję,
a raz nie. Na zmianę. Zaczynam o dziewiętnastej, kończę po dwunastu godzinach. Lubię samotność nocy z jej ciszą przerywaną tajemniczymi dźwiękami. Najbardziej dźwięczą dziki, ale one przestały już być dla mnie tajemnicą. Wyjdę na ganek, klasnę w dłonie
i patrzę jak obrażone wracają świńskim truchtem w swoje chaszcze. W mojej pracy mam czas na ten archaiczny sposób spędzania
czasu, jakim jest rozmyślanie. Fakt, czynność to nie popularna,
ale też nie mam zbyt licznej widowni, przed którą musiałbym się
czerwienić. Nie licząc dzików, lecz kto by tam się dzika wstydził?
No, jest też bóbr, ale on zajęty jest bardziej swoimi sprawami
i na wygłupy człowieka czasu nie marnuje. Siedzę więc w swojej
pracy i się wygłupiam, znaczy świruję… w sensie: rozmyślam. Raz
na czas jakiś, wyjdę z biura, połażę po terenie, w niebo popatrzę,
w ciemność i znów wracam do myślenia. Głowa nie boli. Czasem
kawę zrobię, czasem nie. Na ekranie mam monitoring. To taki
wynalazek dla leniwych. Patrzysz, leje, nie wychodzisz, a widać
co się dzieje, lub nie. Częściej się nie dzieje. To myślę sobie, bo
co tak bezmyślnie będę siedział? Jeszcze za bezmyślność w tym
kraju nikt nikomu nie płaci? Chociaż, gdy popatrzeć wokoło… Ale
ja nie z tych. Myślę więc. Siedzę i myślę. Taki Kozidrak bardziej ze
mnie ostatnio.
Tematów bez liku. Ot, gdzie byś nie rzucił szarą komórką, temat
jak złoto. Myślę sobie, czy wśród moich znajomych nie mam czasami jakiegoś kombatanta AK z kamieniczką niewielką? Albo,
dlaczego oglądam w państwowej tiwi za własne pieniądze Zenka
Martyniuka, choć zgoła wolałbym zapłacić za Możdżera? Myślę
też o graficznym symbolu największego przekleństwa ludzkości
od samego zarania jej dziejów.

Symbol ów prosty i powszechny jest. Idea w nim zawarta równie
powszechna, choć już nie tak wcale prosta. Symbol wygląda tak
„: „ A w zasadzie jeszcze prościej: No, nie bądź taki zdumiony Czytelniku. Dobrze myślisz, to dwukropek – znak dzielenia. Dzielenia
wpajanego nam od lat najmłodszych. Podział na dziewczynki
i chłopców, grzecznych i niegrzecznych, ładnych i mniej pięknych,
grubych i chudych, bogatych i biednych, ze wsi i z miasta…
Dwukropek dzieli ludzi i narody. Rasy i religie. Ideologie i ceny
benzyny na stacjach paliw. Gdzie okiem nie rzucić, dwukropek.
Były próby unieważnienia go, choćby w sferze ubioru. Niejaki Mao
zadysponował swojego czasu uniwersalny, jednorodny strój dla
wszystkich milionów swojego narodu. Dziś, także nie brak kontynuatorów tej wzniosłej myśli. W Korei Kima faceci mają mieś
takie same fryzury. Można? Można. Równo, identycznie, bez wymyślnych podziałów na przedziałek z lewej, albo z prawej. Ale co
tam daleko szukać? Popatrz przez okno. Jedyny słuszny obywatel,
to heteroseksualny katolik patriota, o prawicowych poglądach
i lewicowych oczekiwaniach socjalnych. Hop! Hop! kto z nami nie
skacze, ten po drugiej stronie dwukropka!
Tabliczka dzielenia. Nie musisz uczyć się jej na pamięć. To ona
wciąż pamięta o Tobie. Obecna w każdej chwili Twojego życia.
Od piosenki zespołu 2+1 „To co się da…” po hasła na akcji charytatywnej nawołujące do dzielenia się z innymi. Ano, waśnie! Dwukropek jednak ma i swoją jasną stronę mocy. Od tej powszechniejszej, ciemnej, odróżnia ją jedna literka. Zet. Dziel się z kimś,
kto podziału potrzebuje. Podziału serca, miłości, czasem i dóbr
materialnych.
Jak miło mi dzielić się z Czytelnikami Prestiżu, myślami, które
przychodzą do mojego siwiejącego łba, na nowym stanowisku
pracy. Kozidrakuję więc: siedzę i myślę…

reklama

Sprzedaż apartamentów blisko morza w Rewalu
Osiem apartamentów
o powierzchni 68,60 m2 każdy

Cena: 8500 zł netto z meblami
Koniec inwestycji: styczeń 2020

Biuro sprzedaży:
Szczecin, ul. Felczaka 31/9
Tel. 531 727 188, 501 527 359
kontakt@easy-apartamenty-rewal.pl
www.easy-apartamenty-rewal.pl

prezentacja
O.S.T.R.

Organek

Paweł Domagała

ZOSTAŃ CZĘŚCIĄ

festiwalu

Na scenie artyści tej miary co O.S.T.R., Organek czy Paweł Domagała, a wcześniej Daria Zawiałow, Fisz i Emade a także spora grupa dopiero
co debiutujących muzyków. Pod sceną blisko cztery tysiące osób. Tak wygląda festiwal Garaże, młoda impreza na szczecińskiej mapie kulturalnej, która konsekwentnie buduje swoją markę, opierając się na młodości, pasji i dobremu gustowi muzycznemu.
Wspomniana młodość to kultura studencka z której festiwal się wywodzi, to również szansa dla wielu stawiających pierwsze kroki w tym
biznesie muzyków, którzy w ten sposób mogą wystąpić przed ogromną publicznością, w towarzystwie gwiazd. – Pomysł na festiwal zrodził w miejscu, w którym pracuję czyli w Strefie Kultury Studenckiej
Uniwersytetu Szczecińskiego – mówi Paweł Cichecki, dyrektor artystyczny Garaży. – Początkowo miał to być festiwal stricte studencki,
ale w związku z procedurami, gdyż jesteśmy stowarzyszeniem, zmieniliśmy nieco jego profil i główną imprezę poprzedza Ogólnopolski
Przegląd Kapel Młodego Pokolenia. Ponadto studenci na nasz festiwal mają darmowy wstęp, niezależnie od tego z jakiej uczelni i z jakiego miasta pochodzą.
Garaże do tej pory odbywały w Amfiteatrze, jednak przyszłoroczna edycja wprowadzi się na Łasztownię. Z jednej strony bliskość
rzeki, malowniczość bulwarów, jak i samej Łasztowni doda imprezie dodatkowej atrakcyjności, z drugiej strony będzie wymagało to
większego nakładu pracy i finansów, gdyż na Łasztowni trzeba od
podstaw wybudować całą infrastrukturę festiwalową. Poza tym
impreza w związku z popularnością będzie się rozrastała, co ozna-

cza więcej gwiazd i więcej świetnych koncertów. – W związku z tym
szukamy sponsorów, partnerów ze Szczecina i z całego regionu, którzy chcieliby wesprzeć festiwal – wyznaje Paweł Cichecki. – W zamian za wsparcie jesteśmy w stanie przygotować przeróżne pakiety
sponsorskie. Począwszy od zamieszczania wszędzie swojego logo,
w tym w spotach radiowych, postawienia swojego stoiska, standu,
informowania przez konferansjera o firmie w trakcie festiwalu, po
organizację imprez firmowych w namiotach gastronomicznych, stojących na backstage’u. Mniej więcej wygląda to tak, że firma, która
wykupi taki pakiet ma do dyspozycji umeblowany namiot sferyczny, hostessy do obsługi, catering, napoje alkohole, bezalkoholowe,
w zależności od potrzeb. Do tego coś, co nie da się przełożyć na
żadne pieniądze, ale jest ogromną atrakcją – oglądanie koncertów
od zaplecza, bliskość gwiazd, które można spotkać na backstage’u
i których regularny widz raczej, w tych okolicznościach, nie pozna.
Ten trend jest dość popularny na świecie. Dobra muzyka i festiwalowy klimat sprzyja dobrej zabawie, a my chcemy, by nasz festiwal
ciągle się rozwijał, także pod tym względem, nie wspominając już
o nazwiskach, które chcielibyśmy zaprosić na przyszłoroczną edycję.

ad / foto: Hubert Grygielewicz
academia.szczecin@gmail.com
793 620 800
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Świetlana
przyszłość

Lubię wrzesień. Niby jeszcze lato, ale drzewa zaczynają już barwić się na
jesienne, piękne kolory. Pierwsze okazje na grzyby, których niestety nie
mam czasu zebrać, bo to w końcu od lat miesiąc, kiedy rozgrywany jest
nasz szczeciński challenger ATP Pekao Szczecin Open. Wiele nowego
na kortach i poza nimi, a w podsumowaniach oficjeli od lat niezmienne
„excellent”. To cieszy, ale jeszcze więcej powodów do radości dali w tym
roku polscy tenisiści. Walczyli jak nigdy i wreszcie wygrywali jak nigdy.
Pokonywali swoje słabości, „gryźli” kort i pokazywali tenis na poziomie nie gorszym niż ich, wyżej notowani, przeciwnicy. Organizując tę
imprezę już po raz dwudziesty siódmy mogę się na ten temat rzetelnie
wypowiedzieć. Wprawdzie były lepsze występy pojedynczych graczy,
półfinały Łukasza Kubota i Jurka Janowicza, to jednak tak licznej grupy
dobrze grających Polaków nie pamiętam. Zapewne na ten fakt wpływ
miało wiele czynników, ale jeden jest najważniejszy – kasa! Wreszcie po
latach posuchy, w mojej ukochanej dyscyplinie pojawiły się większe pieniądze. I co najważniejsze są to pieniądze systemowe. Wiele lat temu,
dzięki pieniądzom Ryszarda Krauze powstał Prokom Team, który przez
wiele lat, wspierał kariery naszych najlepszych, z Agnieszką Radwańską na czele. Niestety nie wykorzystano okazji i nie stworzono wtedy
żadnego systemu finansowania najzdolniejszych karier w przyszłości.
Członkowie zarządu Polskiego Związku Tenisowego bardziej zajmowali
się „bywaniem” na turnieju Prokom Open w Sopocie niż budową przyszłości polskiego tenisa. Źródełko pieniędzy od Prokomu w pewnym
momencie wyschło, a młodzi zdolni zostali bez szans na wsparcie rozwoju ich karier przez związek. I wreszcie. Po raz kolejny zmieniły się władze PZT, wybrano nowego prezesa. Ten okazał się wyjątkowo skuteczny. Nie myślał tylko o bywaniu na salonach, jak jego poprzednicy, ale
zakasał rękawy i ruszył na te salony, aby znaleźć wreszcie jakieś większe
pieniądze dla polskiego tenisa. Udało się. Lotos, jeden z potentatów na
rynku paliwowym, istniejący promocyjnie już w skokach narciarskich
i piłce nożnej, postanowił zainwestować też w „biały sport”. I to co najważniejsze: zainwestować systemowo. Swoją część Lotos-owego tortu
mają najmłodsi czyli Rakiety Lotosu, najzdolniejsi „Lotos Team”, organizatorzy zawodowych imprez: Lotos PZT Polish Tour i wreszcie tenisowa
reprezentacja naszego kraju. Zarząd firmy deklaruje wsparcie na najbliższe lata i to z tendencją zwyżkową, a wszyscy kochający tenis zacierają
ręce, bo pierwsze efekty widać, jak na dłoni, już dzisiaj. Bardzo dobre
występy Polek i Polaków w mniejszych turniejach typu Futures. Cudowna i niezwykle dojrzała gra młodej, 17-letniej, Mai Chwalińskiej, która
wygrała 19 meczy pod rząd i po zwycięstwie w trzech zawodowych
imprezach rozgrywanych latem w polskich miastach awansowała o 160
pozycji, pod koniec drugiej setki rankingu WTA. Dobre występy Filipa
Kolasińskiego, Janka Zielińskiego czy wreszcie Daniela Michalskiego.
Wszystkich bardzo pozytywnie zapamiętamy, także z najważniejszego
występu w ich dotychczasowej karierze, czyli grze w turnieju głównym
Pekao Szczecin Open. Trzymajmy kciuki, aby taka tendencja się utrzymała. Może już niebawem, wreszcie Polak wygra Pekao Szczecin Open.

Krzysztof Bobala
Współwłaściciel agencji reklamowej „BONO” i “Bene Sport Centrum”,
koordynator organizacji 15. Mistrzostw Europy w Pływaniu oraz turnieju Pekao Szczecin Open, wielki miłośnik tenisa i innych sportów
rakietowych.

Atrakcyjna
inwestycja
w Pobierowie!
Dobrze prosperujący pensjonat,
rok budowy 2011,
350 m. od morza.
OK. 10% STOPY ZWROTU!
Cena: 4.300.000 PLN (netto)
W celu uzyskania dalszych informacji
proszę o kontakt:
Telefon i fax: +49 30 863 072 84
Tel. komórkowy: +49 176 276 679 92,
+48 531 727 188
E-Mail: wiacek.immo@gmail.com

Komeda
i głos słowika

Tegoroczne Morze Muzyki rozpocznie wyjątkowy koncert. W tym roku
obchodzimy 50. rocznicę śmierci Krzysztofa Komedy, genialnego kompozytora i pianisty jazzowego, autora muzyki do znakomitych filmów,
współpracownika Andrzeja Wajdy i Romana Polańskiego. Z tej okazji
w Szczecinie wystąpi Wojtek Mazolewski wraz ze swoim kwintetem,
który zagra utwory Komedy w nowych aranżacjach.
Po tak nietuzinkowym muzyku, jakim jest Mazolewski, należy się spodziewać czegoś świeżego i nieoczywistego. Analogowe brzmienie kwintetu nawiązujące do mistrzów jazzu łączy się z elektroniką i współczesnymi inspiracjami. Mieszają się tu echa muzyki Milesa Davisa, Erika
Dolphy'ego, ale też Led Zeppelin, Nirvany czy Aphex Twina.
Wojtek Mazolewski i muzycy jego kwintetu: Joanna Duda, Marek Pospieszalski, Oskar Torok i Qba Janicki od lat inspirują się muzyką Krzysztofa
Komedy. Jednak impulsem do zagłębienia się w jego twórczość był koncert WMQ w Londynie w 2017 roku podczas prestiżowej serii „Church
of Sound”. Zespół oprócz autorskich kompozycji zaprezentował londyńskiej publiczności specjalny projekt pn. „Polish Jazz” poświęcony legendom polskiego jazzu, w tym w dużej części muzyce Komedy. – Nowy
program koncertowy z muzyką Komedy powstawał przez ostatnie dwa
lata – mówi Wojtek Mazolewski. – W naszych interpretacjach pokazujemy nie tylko sam potencjał jego kompozycji, który jest bezdyskusyjny
ale także dodajemy im taki nasz współczesny, kwintetowy pierwiastek.
Koncert odbędzie się 27 października (godz. 19) w Filharmonii.

Drugą gwiazdą festiwalu będzie Teresa Salgueiro, mistrzyni portugalskiego fado, współzałożycielka legendarnej i bardzo popularnej
na całym świecie grupy Madredeus. Po opuszczeniu zespołu artystka
w poszukiwaniu spokoju, weny i inspiracji wycofała się do klasztoru
Arrabida, gdzie nagrała swój pierwszy, solowy album – „O Misterio”.
Na jej drodze pojawiło się wielu wybitnych artystów, wśród nich Zbigniew Preisner. Ich wspólne kompozycje znalazły się na płycie „Silence,
Night, Dreams”. – Kiedy otrzymałam od Zbigniewa Preisnera wstępne
wersje nagrań, wiedziałam, że będę pracować z niezwykle inteligentnym kompozytorem, który napisał muzykę z myślą o mnie i moim głosie – powiedziała Salgueiro podczas pracy nad albumem. Płyta nie tylko przez tytuł ale również w warstwie muzycznej przenosi słuchacza
do krainy snów. Jest to jednak mroczny sen, pełen emocji i żalu.
Na najnowszym solowym albumie „O Horizonte” wokalistka zabiera
nas w jaśniejszą podróż, gdzie emocje są delikatniejsze. Artystka preferuje niekoniecznie oczywiste połączenia dźwięków, mistycyzm, etniczne brzmienia, ludowe wpływy muzyczne. W jej twórczości nie ma niepotrzebnych dźwięków czy elektronicznych udziwnień. Krytycy mówią
o głosie Teresy Salguiero, że przypomina słowika o promiennej barwie.
Wyjątkowy głos, delikatność i wrażliwość sprawia, że jej koncerty są
magiczne.
Wokalistka wraz z zespołem wystąpi 3 grudnia (godz. 19) w Filharmonii.

ad / foto: materiały organizatora

Wydarzenie dofinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
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Trzy lata szczecińskiej Marelli

Gabinet dr Wiśniowskiego

Trzecie urodziny salonu Marella w Szczecinie upłynęły w artystycznej atmosferze. Podczas wydarzenia odbyła się premiera kapsułowej kolekcji
stworzonej przez szwedzką ilustratorkę Liselotte Watkins. Goście mieli
także okazję uczestniczyć w warsztatach malowania ceramicznych talerzy.
Zaproszeni mogli również skosztować wyśmienitych koktajli inspirowanych
ilustracjami Watkins. To było spotkanie pełne miłych wrażeń.
kw

W sierpniu świętowano otwarcie gabinetu Dr Wiśniowski. Chirurgia i Medycyna Estetyczna. Wśród zaproszonych gości byli przyjaciele oraz długoletni
współpracownicy dr Marcina Wiśniowskiego. Pojawili się m.in. znany i lubiany pediatra Sebastian Woźniak, onkolog Rafał Becht, neurochirurg Łukasz
Madany, dr Sylwia Farfał-Kałucka z Laser-Medica, a także Lesław Siemaszko
z żoną oraz Mariusz Dziubiński z Revisage i Izabela Sidor z Beautymed. Gości przywitano lampką szampana, a później długo oglądano nowe wnętrza
i rozmawiano o zabiegach, które będą przeprowadzane w tym miejscu. kw

Adrian Fabian (uczestnik programu Stylowy Projekt), Joanna Szewczak (stylistka, właścicielka www.joannavi.com), Łukasz Czub (Galeria Orient)

Katarzyna Łukaszewicz, Małgorzata Lewandowska

Beata M (youtuberka), Monika Pyrek, (lekkoatletka)

Agnieszka Szeremeta (makijażystka/stylistka), Katarzyna
Gdaniec-Śmiłowska (właścicielka salonu Marella)

Pokaz kolekcji Liselotte Watkins dla Marelli

Zespół gabinetu, od lewej: lek. Szymon Korecki (rezydent okulistyki), Anna Tokarczyk (recepcjonistka), Magdalena Segełyn (recepcjonistka), dr n. med. Marcin Wiśniowski (specjalista
chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej, właściciel gabinetu)

Od lewej: Barbara Borys (fizjoterapeuta), Andrzej Jóźwik, Magdalena Segełyn, Wioletta Kołodziej (pielęgniarka), Anna Kupkowska-Matuszewska (fizjoterapeuta), dr Marcin Wiśniowski,
Szymon Korecki, Piotr Matuszewski (Inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru systemu
Państwowego Ratownictwa Medycznego)

Od lewej: Anna Tokarczyk, Mateusz Dobrzycki (właściciel firmy Diatech), Artur Gałęski (historyk), dr Łukasz Madany (specjalista neurochirurgii), dr Marcin Wiśniowski, dr Rafał Bech (specjalista onkologii i immunologii klinicznej), dr Sebastian Woźniak (specjalista pediatrii, onkologii
i hematologii dziecięcej), Joanna Niemczynowicz

Od lewej: Patrycja Zawierska (Laser Medica), lek. Zofia Polakowska (rezydent dermatologii),
lek. Szymon Korecki, Mariola Łokińska (kosmetolog), dr Marcin Wiśniowski, dr Sylwia
Farfał-Kałucka (specjalista dermatologii i wenerologii, właściciel Laser-Medica), Kamila
Świtakowska (kosmetolog)

Od lewej: Mariusz Dziubiński (właściciel Revisage), Izabela Sidor (dyrektor
Beautymed), dr Marcin Wiśniowski, Małgorzata Maśnicka (przedstawiciel
regionalny Beautymed)

foto: Lucjola Runiewicz

foto: Jarosław Gaszyński

Co trzy głowy, to nie jedna

Na zdrowie

Właśnie tyle pań było zaangażowanych w organizację hucznego otwarcia
Centrum Kosmetologii w nowej lokalizacji przy ul. Santockiej. Tworzą je
Agnieszka Sadziak (Kosmetologia Estetyczna), Agnieszka Iwasiuk (PMU Academy) i Aleksandra Siarkiewicz (studio depilacji Lubię Cukier). Właścicielki
uświetniły wydarzenie wernisażem prac młodych szczecińskich artystek,
Joanny Kępy i Klaudii Kopery. Dodatkowo goście mogli posłuchać utworów
muzycznych w wykonaniu Jana Zakrzewskiego, zdobywcy I nagrody Grechuta Festival Świnoujście 2019 oraz obejrzeć egzotyczne tańce w wykonaniu Eweliny Rutki z grupy tanecznej Sahiba Disy. 		
kt

We wrześniu przy deptaku Bogusława otworzył się nowy lokal ze zdrową
i smaczną kuchnią. Właściciel, Piotr Brejwo, przywitał i bawił gości oraz
– jak przystało na restauratora – wszystkich nakarmił do syta. Swobodna
atmosfera panująca podczas imprezy jest dobrą zapowiedzią – oby zadowolenie gości lokalu nigdy nie mijało.
						

Współwłaścicielki Centrum Kosmetologii z zaproszonymi gośćmi

Piotr Brejwo (właściciel Fitmiski) z Anetą i Krzysztofem Kosiarskimi

od lewej: Agnieszka Sadziak, Agnieszka Iwasiuk, Aleksandra Siarkiewicz
(współwłaścicielki Centrum Kosmetologii)

W menu same smakołyki

od lewej: Anna Borucińska, Agnieszka Sadziak, Małgorzata i Ola Szewczuk

Atmosfera była szampańska

Występ artysty - Jana Zakrzewskiego

Humory dopisywały

Pokaz tańca w wykonaniu Eweliny Rutki

kt

Jak widać, goście bawili się wyśmienicie
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Rewolucyjny Pekao Szczecin Open
Za nami 27. edycja Pekao Szczecin Open. W tym roku turniej upłynął pod
znakiem niespodzianek. Mistrzem został Jozef Kovalik ze Słowacji, Tennis
Music Festival wyszedł w miasto, Tenisowy Turniej Artystów skończył 20 lat,
podczas Players Party świętowano 28. urodziny Lorenzo Giustino, a zamiast
tradycyjnego bankietu odbył się Koktajl Turniejowy. Moc sportowych emocji, spotkania z VIP-ami, koncerty gwiazd i wspaniała atmosfera sprawiły,
że tegoroczna edycja imprezy na pewno na długo pozostanie w pamięci
wszystkich.					
kw

Jozef Kovalik (27. mistrz Pekao Szczecin Open)

Janusz Zaorski (reżyser, producent filmowy)

Adam Grochulski (dyrektor Tenisowego Turnieju Artystów)

Guido Andreozzi (finalista turnieju)

Albert Ramos-Vinolas (półfinalista turnieju)

Krzysztof Bobala z żoną Agnieszką

Włodek Pawlik (muzyk, kompozytor)

Henryk Sawka (rysownik) z żoną Ewą

Magdalena Kumorek (aktorka, wokalistka)
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Stefan Friedmann i Krzysztof Wakuliński (aktorzy)

Krzysztof Bobala i Karol Strasburger (aktor, prezenter telewizyjny)

Leszek i Beata Wodniccy (Kulinarne Atelier)

Tomasz Stockinger z synem Robertem

Norbert Obrycki, Barbara Bartkowiak

Kornelia Florkowska i Mariusz Łuszczewski (Exotic Restaurants)

Agnieszka Warchulska, Przemysław Sadowski, Anna Siergiej

Krzysztof Baranowski (Plus Music Festiwal), Magdalena Kumorek (aktorka)

Wojciech i Anastazja Patora (Rajski Ogród)

Grażyna Wódkiewicz (adwokat) z mężem Ryszardem Ostachiewiczem

Tenisista Lorenzo Giustino z kolegami z włoskiej ekipy

Krzysztof Bobala, Katarzyna Koroch (Bank Pekao), prezydent Piotr Krzystek, Kacper Bobala

Przemysław Sadowski i Agnieszka Warchulska (aktorzy)
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foto: Jarosław Gaszyński

Kongres Morski za nami
Ponad 600 osób, kilka paneli tematycznych, dziesiątki prelekcji, spotkań
i rozmów. O gospodarce morskiej dyskutowali w Szczecinie naukowcy, politycy, przedsiębiorcy i eksperci z kraju i zagranicy, poszerzając wiedzę, rozwiązując problemy czy podpisując ważne umowy. Wieczór wszyscy spędzili
na bankiecie, który odbył się w Operze na Zamku. Akompaniament muzyki
i pyszny catering były miłymi akcentami towarzyszącymi dalszemu nawiązywaniu relacji.
						

Uczestnicy kongresu

kt

Goście honorowi kongresu

Podpisanie porozumienia pomiędzy portem w Trieście a portami
Szczecin-Świnoujście, z lewej Sergio Nardini, z prawej Krzysztof Urbaś

Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Prelegenci i goście honorowi kongresu
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Podpisanie porozumienia

foto: Lucjola Runiewicz

foto: Sitepress Rafał Remont

Okrągły jubileusz

Samochód i kobiety

Szczeciński Oddział PKO BP wraz z klientami uroczyście świętował swoje
60-lecie. Jubileuszowe spotkanie odbyło się w Teatrze Kameralnym. Podczas wydarzenia zaproszeni goście obejrzeli kabaret „Od A do Z”, w którym
wystąpił m.in. znany i lubiany aktor Michał Janicki. Po spektaklu uczestnicy
imprezy długo prowadzili rozmowy przy smacznym poczęstunku oraz znakomitym winie, a na zakończenie spotkania każdy z nich otrzymał pamiątkowy upominek. 					
kw

Wymiana doświadczeń, rozmowy, prelekcje, ciekawe historie a także
taniec - tak było podczas drugiej edycji Volvo Car Cafe „Slow Life - Safe
Cars”. Zorganizowane po raz drugi przez szczecińskiego dealera oraz
Kobietowo.pl wydarzenie skierowane do pań cieszyło się dużym zainteresowaniem szczecinianek. Gościem specjalnym była Olga Michałkiewicz, wioślarka i sportowa ambasadorka Volvo Auto Bruno. Opowiedziała o swojej
przygodzie ze sportem, życiu sportowca i udziale w nadchodzących Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.				
ad

Goście przed wejściem do teatru

Olga Michałkiewicz - wioślarka, sportowa Ambasadorka Volvo Auto
Bruno Szczecin

Piotr Bruliński z żoną i Pawłem Kusidłem (dyrektor Oddziału 2 PKO Banku Polskiego)

Marcin Terlecki (Abballu Tance Studio) i uczestniczki wydarzenia

Małgorzata Topolewska z mężem

Od lewej: Aneta Liebelt-Gapińska (Volvo Auto Bruno Szczecin),
Anita Gałek (Kobietowo.pl), Nina Kaczmarek (Kobietowo.pl)

Elwira Sikorska-Rak i Władysław Rak

Piotr Huegel, Specjalista ds. Sprzedaży Flotowe Volvo Auto Bruno i Nina Kaczmarek

Od lewej: Alina Jarema i Alicja Jóźwiak

Uczestniczki wydarzenia

Kronika

143

foto: Jarosław Gaszyński

foto: Zdzisław Piotrowski

Wymyślne drinki, szalone tańce, muzyka na żywo, prosecco lejące się strumieniami i ekskluzywne cygara, a także pokaz barmański. Trzecie urodziny 17 Schodów upłynęły w szampańskiej atmosferze. Dwudniowa zabawa
przeniosła wszystkich w zaczarowane lata dwudzieste, a gospodarze zadbali o to, by gościom niczego nie zabrakło. Ciekawe, jak będą świętować za
rok!						
kw

Strefa 3L Longe Life Lounge trafiła na ulicę Sezamkową. Kolejne studio dla
miłośników zdrowego trybu życia otworzyło się na szczecińskim Mierzynie.
Było miło, mniej sportowo, a bardziej uroczyście. Dla gości zagrał zespół koszalińskiej Filharmonii. Strefa 3L to miejsce, które na co dzień nie jest tradycyjnym studiem fitness i siłownią. To kameralny klub gdzie każdy może oddać się w troskliwe ręce trenerów, fizjoterapeutów oraz dietetyków i wyjść
z tego w doskonałej formie i humorze.

Trzecie urodziny 17 Schodów

Nowe miejsce, nowa Strefa

ad

Paweł Różycki, Maciej Włosiński, Izabela Kowalska, Jarek Gaszyński

Anna Rosiak, kryzysowy coach

Cezary Zotka, Kuba Adamczyk, Julia Wójcik, Iwona Karaśkiewicz, Michał Łoziński

Przedstawiciele Północnej Izby Gospodarczej: Klaudia Bonarska, Kamil Dobek

Edyta Krzywicka, Małgorzata Listewnik, Marta Hamerska- Litwinowicz,
Agnieszka Borowiec-Rybkiewicz

Robert Bodendorf, prezes Zachodniopomorskiego ZPP

Zespół Filharmonii z Koszalina

Tancerze: Weronika Fedorczuk, Bartosz Tadrzyński
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Od lewej: Krzysztof Pakulec, doradca biznesowy, Aleksandra Zwolak, manager klubu w Koszalinie, Angelika Tomaszewska manager klubów w Szczecinie,
Kamila Żurek właścicielka Strefy 3L, Christian Bethmann, przedsiębiorca

SZUKAJCIE NAS W PRESTIŻOWYCH MIEJSCACH!
GABINETY LEKARSKIE
AMC, Art Medical Center ul. Langiewicza 28/U1
Aesthetic Med ul. Niedziałkowskiego 47
Centrum Rehabilitacji Duet al. Wojska Polskiego 70
Dental Implant Aesthetic Clinic ul. Panieńska 18
Dental Center ul. Mariacka 6/U1
Dentallica ul. Mickiewicza 48/U1
Dentus ul. Mickiewicza 116/1
DermaDent ul. Kazimierza Królewicza 2 L/1
Dr Wiśniowski Chirurgia i Medycyna Estetyczna
ul. Kusocińskiego 12/lu3
ESTETIC Klinika Zawodny ul. Ku słońcu 58
Fabryka Zdrowego Uśmiechu ul. Ostrawicka 18
Gabinet Okulistyczny Ewa Wojciechowska ul. 5 Lipca 3/1
Gabinet Terapii Manualnej ul. Kasprzaka 3A
Gajda ul. Narutowicza 16A
HAHS ul. Czwartaków 3
Hahs Protodens ul. Felczaka 10
Laser Medi Derm ul. Kasprzaka 2C
Laser Studio ul. Jagiellońska 85
Lighthouse Dental, ul. Arkońska 51/5
Lecznica Dentystyczna KULTYS ul. Bolesława Śmiałego 17/2
Marosz Gabinety Medycyny Estetycznej ul. Kazimierska 2G/2
(wejście od ulicy Ku Słońcu)
Medicus pl. Zwycięstwa 1
Mediklinika ul. Mickiewicza 55
Medimel ul. Nowowiejska 1E
Medycyna Estetyczna dr. Osadowska (Office Center) al.Piastów 30
Optegra ul. Mickiewicza 138
ORTO PERFEKT ul. Ogińskiego 12
Perładent - Gabinet Stomatologiczny
al. Powstańców Wielkopolskich 4C
Praktyka Lekarska Piotr Hajdasz ul. Partyzantów 3/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński ul. Śląska 5/2
Prywatna Praktyka Ginekologiczna ul. M.Skłodowskiej-Curie 5/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna
al. Wojska Polskiego 43/2
PP Estetyczna ul. Żupańskiego 6/1
Ra-dent. Gabinet Stomatologiczny ul. Krzywoustego 19/5
Stomatologia Kamienica 25 ul. Wielkopolska 25/10
Stomatologia Mikroskopowa ul. Żołnierska 13A/1
Stomatologia ul. Wielka Odrzańska 31
Vitrolive al. Wojska Polskiego 103
Vizmedica Clinic ul. Jagiellońska 85/14
HOTELE
Hotel Atrium al. Wojska Polskiego 75
Hotel Campanille ul. Wyszyńskiego
Hotel Dana al. Wyzwolenia 50
Hotel Grand Park ul. Słowackiego 18
Hotele Marina ul. Przestrzenna 13
Hotel Novotel ul. 3 Maja 31
Hotel Park ul. Plantowa 1
Hotel Plenty ul. Rynek Sienny 1
Hotel Radisson BLU pl. Rodła 10
Hotel Vulcan ul.Druckiego-Lubeckiego 6a
Willa Flora ul. Wielkopolska 18
KANCELARIE
Przemysław Manik – kancelaria adwokacka ul. Kr. Korony Polskiej 3
Lizak, Stankiewicz, Królikowski – kancelaria adwokacka
al. Boh.Getta Warszawskiego 1/4
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazur – kancelaria adwokacka
ul. Klonowica 30/1
Andrzej Marecki – kancelaria adwokacka ul. Kr.Jadwigi 13/12
Mikołaj Marecki – kancelaria adwokacka
ul. ks. Bogusława X 1/2 lokal 8
Gozdek, Kowalski, Łysakowski – adwokaci i radcowie
ul. Panieńska 16
Tomasz Kordus – kancelaria adwokacka ul. Felczaka 11
Andrzej Zajda i Monika Zajda-Pawlik – kancelaria adwokacka
ul. Monte Cassino 7/1
Dariusz Jan Babski – kancelaria adwokacka ul. Bogusława 5/3
Grzegorz Dutkiewicz – kancelaria adwokacka
ul. Monte Cassino 19c
Aleksandruk-Dutkiewicz – kancelaria adwokacka ul. Wyszyńskiego 14
Licht Przeworska – kancelaria adwokacka ul. Tuwima 27/1
Mariusz Chmielewski kancelaria adwokacka ul. Odzieżowa 5
Kancelaria Notarialna al. Jana Pawła II 22
Skotarczak, Dąbrowski, Olech – kancelaria adwokacka
ul. Narutowicza 12
Kancelaria Notarialna Daleszyńska - kancelaria notarialna
al. Jana Pawła II 17
Kancelaria Notarialna Małgorzata Węgłowska ul. 5 lipca 9/1
Waldemar Juszczak – kancelaria adwokatów i radców
al. Niepodległości 17
ZBROJA – adwokaci ul. Więckowskiego 1b/8
KAWIARNIE
Ale Ciacho! Zwycięstwa 1
Artetamina ul. Rayskiego 21
Biancafe ul.Ostrawica/róg Wojska Polskiego
Bajgle Króla Jana ul. Nowy Rynek 6
Cafe 22 pl. Rodła 8

Coffee Costa GK Kaskada
Coffee Costa CH Galaxy - parter
Coffee Costa CH Mollo
Coffee Costa CH Outlet Park
Columbus Coffe Bandurskiego 98 lok.u11
Columbus Coffe al. Wojska polskiego 50
Columbus Coffe ul. Rayskiego 23/2a
Columbus Coffe ul. Krzywoustego 16
Columbus Coffe ul. Przestrzenna 4
Columbus Coffe ul. Kopernika 1
Columbus Coffe ul. Malczewskiego 26
Columbus Coffe CH Turzyn
Duet Coffee CH Galaxy - 1 piętro
Fabryka Deptak Bogusława 4/1
Fanaberia Deptak Bogusława
Koch Cukiernia al. Wojska Polskiego 4
Lodziarnia Pogodna ul. Poniatowskiego 2
Przystań na kawę ul. Rayskiego 19
Quattro Cafe ul. Tkacka 64d
Sowa Cukiernia al. Wojska Polskiego 17
Sowa Cukiernia ul. Ku Słońcu 67
Sowa Cukiernia ul. Mieszka 1 73
Sowa Cukiernia ul. Struga 42
Sowa Cukiernia CH Galaxy
Solony Karmel ul. Rydla 52
Starbucks ul. Wyszyńskiego 1
Starbucks CH Galaxy

Paladin ul. Jana z Kolna
Paprykarz al. Jana Pawła II 42
Pepperoni Pizzeria ul. Poniatowskiego 2a
Porky ul. Wielka Odrzańska 20
Porto Grande Wały Chrobrego
Public Fontanny al. Jana Pawła II 43
Public Cafe ul. Wielka Odrzańska 18A/U
Plan B ul. Osiek 1
Restauracja Karkut ul. Bogurodzicy 1
Restauracja Stara Rzeźnia ul. Wendy 14
Ricoria al. Powstańców Wielkopolskich 20
Rybarex ul. Małopolska 45
Sake ul. Piastów 1
Shanghai Rynek Sienny 4
Spotkanie al. Jana Pawła II 45
Spiżarnia Szczecińska Hołdu Pruskiego 8
Stockholm Kitchen&Bar Bulwar Piastowski
Tokyo ul. Rynek Sienny 3
Towarzyska Deptak Bogusława
Trattoria Toscana pl. Orła Białego
Ukraineczka ul. Panieńska
Unagi al. Jana Pawła II 42
Willa Ogrody ul. Wielkopolska 19
Willa West Ende al. Wojska Polskiego 65
Wół i Krowa ul. Jagiellońska 11

MOTORYZACJA
Auto Club Hyundai, Mitsubishi, Suzuki Ustowo 56
BMW i MINI przy rondzie Hakena
Ford Bemo Ustowo 56
Ford ul. Pomorska 115B
Harley Davidson ul. Gdańska 22A
Honda ul. Białowieska 2
HTL ul. Lubieszyńska 20
Lexus Kozłowski ul. Mieszka I 25
Łopiński VW ul. Madalińskiego 7
Mazda Kozłowski ul. Struga 31B
Mercedes Bogacki ul. Mieszka I 30
Mercedes Mojsiuk ul. Pomorska 88
Moto 46 ul. Kurza 1
Moto 46 ul. Kurza 4
Opel Kozłowski ul. Struga 31B
Peugeot Drewnikowski ul. Bagienna 36D
Polmotor ul. Struga 31B
Polmotor ul. Szymborskiej 6
Polmotor Ustowo 52
Skoda ul. Struga 1A
Subaru ul. Struga 78A
Toyota Kozłowski ul. Mieszka I 25B
Toyota Kozłowski ul. Struga 17
Volvo ul. Pomorska 115B
VW ul. Struga 1B

5 Plus ul. Jagiellońska 5
Arkadia perfumeria ul. Krzywoustego 7
ART TOP ul. Chodkiewicza 6
Atelier Sylwia Majdan al. Wojska Polskiego 45/2
Atrium Molo ul. Mieszka I 73
B&M al. Wojska Polskiego 43
Batty Barcley CH Galaxy – parter
Bella Moda ul. Bogusława 13/1
Bokaro bulwar Gdański 11
Brancewicz al. Jana Pawła II 48
Centrum Mody Ślubnej ul. Krzywoustego 78
Desigual, CH Galaxy – parter
Velpa ul. Bogusława 12/2 i 11/1
Clochee ul. Bogusława 10/2
Escada al. Wojska Polskiego 22
Henry Lloyd ul. Przestrzenna 11
Hexeline CH Galaxy - parter
HiperGlazur - Salon Łazienek ul. Świerczewska 47
Icon ul. Jagiełły 6/5
Impresja ul. Śląska 9/2
Jubiler Kleist ul. Rayskiego 20
Kaskada Galeria (punkt informacyjny)
Kropka nad i ul. Jagiellońska 96
Patrizia Aryton ul. Jagiellońska 96
LKJ CH Galaxy
LKJ CH Kaskada
Madras Styl ul. Małopolska 9
Manufaktoria ul. Rayskiego 26/1
Marc Cain al. Wojska Polskiego 29
MaxMara ul. Bogusława 43/1
Moda Club ul. Wyzwolenia 1
MOOI ul. Bogusława 43
Olsen CH Kaskada
Portfolio (od ulicy Jagiellońskiej)
ul. Rayskiego 23/11
Prowansja kwiaciarnia ul. Szwedzka 28
Prowansja kwiaciarnia ul. Rostocka 15
Riviera Maison ul. Struga 23
Rosenthal ul. Bogusława 15/1A
Rosenthal CH Kaskada
Stoprocent ul.Krzywoustego 72
Studio Mebli VIP ul. Wrocławska 48
Strefa Koloru ul. Santocka 48-49
Terpiłowscy jubiler CH Galaxy - 1 piętro
Vin 28 ul. Rayskiego 28
VIP Collection al. Wojska Polskiego 22
Wineland al. Wojska Polskiego 70
Wine Center ul. Bogusława 37

NIERUCHOMOŚCI
Baszta Nieruchomości ul. Panieńska 47
Calbud, pokoj 15 parter ul. Kapitańska 2
Extra Invest al. Wojska Polskiego 45
HMI ul. Moczyńskiego 13B
Lider House ul. Modra 92/2
Litwiniuk Property (Oxygen) ul. Malczewskiego 26
SGI pl. Hołdu Pruskiego 10
Siemaszko al.Powstańców Wielkopolskich 91 A
Tomaszewicz ul. Kaszubska 20/4
Vastbouw al. Wojska Polskiego 125
WGN Nieruchomości Plac Lotników 7
RESTAURACJE
17 Schodów ul. Targ Rybny 1
Bachus - winiarnia ul. Sienna 6
Bananowa Szklarnia al. Jana Pawła II 45
Bistro na językach ul. Grodzka
Bohema al. Wojska Polskiego 67
Bollywood ul. Panieńska 20
Bombay ul. Partyzantów 1
Buddah ul. Rynek Sienny 2
Brasileirinho Brazylijska Kuchna&Bar ul. Sienna 10
Chałupa ul. Południowa 9
Colorado Wały Chrobrego
Columbus Wały Chrobrego
Dobre Rzeczy ul. Słowackiego 14
El Globo ul. Piłsudskiego 26
Emilio Restaurant al. Jana Pawła II 43
Food & wine ul. Nowy Rynek 3
Greckie Ouzeri (pod mostem Długim)
Jin Du al. Jana Pawła II 17
Karczma Polska Pod Kogutem pl. Lotników
Kisiel ul. Monte Cassino 35/2
Kitchen meet&eat Bulwar Piastowski 3
Mała Tumska ul. Mariacka 26
Marshal Food ul. Rayskiego 23/1
Między Wierszami ul. Moniuszki 6/1
Na Kuncu Korytarza ul. Korsarzy 34
Non Solo Pizza Pasta ul. Wielka Odrzańska 18U
NIEBO Wine Bar Cafe ul. Nowy Rynek 5

SKLEPY

SPORT I REKREACJA
Aquarium (basen dla dzieci) ul. Jemiołowa 4A
ASTRA szkoła tańca al. Wyzwolenia 85
Binowo Golf Park Binowo 62
Bloom ul. Koralowa 64X
Calypso Fitness Club Office Center ul. Piastów 30
EMS Studio al. Wojska Polskiego 31/4
EnergySports ul. Welecka 13
Eurofitness (Netto Arena) ul. Szafera 3
Fitness „Forma” ul. Szafera 196B
Fitness Club ul. Monte Cassino 24
Kids Arena, ul. Staszica 1
Marina Sport ul. Przestrzenna 11
PRIME Fitness Club, ul. 5 Lipca 46
PRIME Fitness Club, ul. Modra 80
RKF ul. Jagiellońska 67
Ski Park ul. Twardowskiego 5
Strefa H2O basen ul. Topolowa 2
Strefa 3L ul. Santocka 18/13/p.1

Strefa Jogi ul. Santocka 18/16
Szczeciński Klub Tenisowy
al. Wojska Polskiego 127
Universum al. Wojska Polskiego 39
ZDROWIE I URODA
Atelier Fryzjerstwa Małgorzata Dulęba-Niełacna
ul. Wielkopolska 32
Akademia Fryzjerska Gawęcki Al. Wojska Polskiego 20
Baltica Welness&Spa pl. Rodła
Be Beauty Instytut Urody, ul. Łukasińskiego 40/12
Belle Femme ul. Monte Cassino 37A
Beverly Barber Shop ul. Sienna 5A
Beverly Hills Akademia Urody (DT Kupiec parter)
ul. Krzywoustego
Beverly Hills Akademia Urody CH Galaxy - parter
Centrum Makrobiotyczne Wakame Pl. Żołnierza Polskiego 16
Centrum Kosmetologii ul. Santocka 18/18
CMC Klinika Urody ul. Jagiellońska 77
Cosmetica Rosa ul. Wielkopolska 27
Depi Lab ul. Kaszubska 52
Dr Irena Eris Kosmetyczny Instytut ul. Felczaka 20
Ella ul. Kaszubska 17/2
Enklawa Day Spa al. Wojska Polskiego 40/2
Estedent ul. Mickiewicza 49a
Ernest Kawa, ul. Jagiellońska 95
Euromedis ul. Powstańców Wielkopolskich 33a
Filozofia Piękna ul. Mała Odrzańska 21/5
Fizjopomoc Medical Center ul. Witkiewicza 61
Fryzjerskie Atelier Klim ul. Królowej Jadwigi 12/1
Hall No 1 ul. Wyszyńskiego 37
Imperium Wizażu ul. Jagiellońska 7
JK Studio (od Rajskiego) ul. Monte Cassino 1/14
Karmelove ul. Wilków Morskich 9
L.A. Beauty, ul. Raginisa 7/U3
La Fiori ul. Kwiatkowskiego 1A/6
Men Factor al. Jana Pawła II 17
Medestetic ul. Okulickiego 46
MOI Instytut Kobiecego Piękna ul. Wielka Odrzańska 28a
Odnowa al. Bohaterów Warszawy
Galeria Nowy Turzyn, I piętro
Od stóp do głów ul. Batalionów Chłopskich 39a
Olimedica, CH Kupiec
Optegra ul. Mickiewicza 140
Optic Center Ekspres al. Wyzwolenia 2
OXY Beauty ul. Felczaka 18/U1
Perfect Studio, ul. Rayskiego 20
Royal Clinic, al. Wojska Polskiego 2/U3
Royal Studio ul. Łokietka 7/10
Royal Thai Massage ul. Sienna 4
Saint Studio Fryzjerskie ul. Boh. Getta Warszawskiego 8
Salon Bailine ul. Żółkiewskiego 13
Salon Fryzjerski Keune ul. Małopolska 60
Salon Masażu Baliayu ul. Wielka Odrzańska 30
SPA Evita Przecław 96E
Studio Kosmetyki Profesjonalnej ul. 5-go Lipca 32D
Studio Urody Masumi Deptak Bogusława 3
Studio Monika Kołcz ul. Św. Wojciecha 1/9
Vessna ul. Królowej Jadwigo 46/1
Verabella ul. Jagiellońska 23
Vitamin Clinic al. Wojska Polskiego 215
Well Spring Tai massage ul. Kaszubska 13/4A
Wersal Spa al. Jana Pawła II 16
Yasumi ul. Staromłyńska 19
INNE
13 Muz pl. Żołnierza Polskiego 13
Centrum Informacji Turystycznej Aleja Kwiatowa
Filharmonia – sekretariat ul. Małopolska 48
Follow Me ul. Kolumba 1
Follow Me ul. Wendy 10A
Galeria Kierat 2 ul. Małopolska 5
Muzeum Narodowe ul. Staromłyńska 27
Neckermann al. Wojska Polskiego 11
Neckermann CH Galaxy – II piętro
Opera Na Zamku ul. Korsarzy 34
Pazim recepcja pl. Rodła 9
Piwnica Kany św. Piotra i Pawła 4/5
Pogoń Szczecin biuro marketingu ul. Karłowicza 28
Północna Izba Gospodarcza al. Wojska Polskiego
Radio Szczecin al. Wojska Polskiego 73
Stara Rzeźnia Kubryk literacki (łasztownia) ul. Wendy 14
Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny
ul. Niemierzyńska 17A
Teatr Polski ul. Swarożyca
Teatr Mały Deptak Bogusława
Teatr Współczesny Wały Chrobrego
Trafostacja Sztuki św. Ducha 4
Unity Line pl. Rodła
Urząd Marszałkowski ul. Korsarzy 34
Urząd Miejski pl. Armii Krajowej 1
Urząd Wojewódzki Wały Chrobrego
Vetico ul.Wita Stwosza 13
Władca Języków al. Wojska Polskiego 48/2
Zamek Punkt Informacyjny ul. Korsarzy 34
Zapol al. Piastów 42

