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Park Wodny 
Koszalin
Karnet - to się opłaca!







rudno jest mi się uwolnić od refleksji, że właśnie 
zmarnowaliśmy okazję do zrobienia wspólnie cze-
goś wielkiego, ważnego i wartościowego. 

Co prawda kulminacja obchodów 100-lecia od-
zyskania przez Polskę niepodległości nastąpi w dwóch pierwszych 
tygodniach listopada, ale już na podstawie tego co wydarzyło się do-
tychczas i co jest zapowiedziane, można ocenić, że znowu zamknie 
się to w jakimś akademijno-rytualnym klimacie, swoistej „patriotycz-
nej” tandecie.  

Tymczasem Stulecie powinno być upamiętnione wielkim Znakiem. 

Nie, nie łukiem triumfalnym, czy czymś w tym rodzaju, co przycho-
dzi do głowy niektórym w związku ze zbliżającym się stuleciem Bitwy 
Warszawskiej (choć i im nie odbierałbym prawa do takiego działania, 
o ile zrobią to za własne pieniądze). Powinna to być rzecz akcepto-
walna przez wszystkich, ponad codziennymi podziałami, służąca po-
tencjalnie wszystkim, teraz i przez kolejne dziesięciolecia. Czymś na 
wzór Centrum Zdrowia Matki Polki albo Pomnika Centrum Zdrowia 
Dziecka, albo wielką inwestycją drogową, na którą w  normalnym 
trybie od zawsze brakuje pieniędzy. Albo jeszcze lepiej niechby to 
był ośrodek badawczo-rozwojowy ukierunkowany na nowe techno-
logie, w którym młodzi utalentowani Polacy, w dużej liczbie opusz-
czający obecnie kraj w poszukiwaniu nie tylko wygodniejszego życia 
ale przede wszystkim warunków do rozwoju swojej kreatywności, 
mogliby się realizować. Ile korzyści może przyjść z takiego działania 
pokazuje przykład Korei Południowej, która stawiając na technologię 
potrafiła w ciągu 20 lat wykonać skok cywilizacyjny wprowadzający ją 
do grona najsilniejszych gospodarek świata.

Tak więc będą spotkania pod pomnikami, okolicznościowe mowy, 
koncerty i wieczornice. Zapomnimy o nich nazajutrz.

Szkoda, że nie będzie czegoś, co mądrze wprowadziłoby nas 
w kolejne stulecie.   

Andrzej Mielcarek

Foto: Agnieszka Orsa
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Salon firmowy GIZIA 

Ewa Krzymińska
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GIZIA to marka dla dynamicznych, odważnych kobiet,
które lubię bawić się modą, podążać za najnowszymi
trendami. Każda nowa kolekcja łączy kilka stylów
– od zwiewnego romantyzmu, przez klasyczną elegancję,
aż po sportowe szaleństwo - co czyni ofertę marki GIZIA
bardzo szeroką i odpowiednią dla każdej kobiety. Detale 
wzbogacone o oryginalne kamienie Swarovskiego 
sprawiają, że każda rzecz ma wyjątkowy charakter. 

Salon GIZIA od 2008 roku 
wzbogaca modową 

ofertę Koszalina.
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iotr Jedliński, w związku z pełnieniem obowiąz-
ków prezydenta miasta, a Przemysław Krzyża-
nowski w związku z pełnieniem obowiązków 
wiceprezydenta miasta, zrezygnują ze swoich 
mandatów. Ich miejsca w RM zajmą odpowied-

nio Marek Reinholz i Bożena Kaczmarek.

Większość radnych (17) pełniła tę funkcję w poprzedniej ka-
dencji. Po raz pierwszy w koszalińskiej RM zasiądzie tylko sześciu 
radnych, dwóch innych było wybranych we wcześniejszych ka-
dencjach (Andrzej Jakubowski i Jan Kuriata).

Najwięcej, bo 7 radnych, jest w przedziale wiekowym 40-49 lat, 
pięćdziesięciolatków jest sześciu, a sześćdziesięciolatków i trzy-
dziestolatków jest po czterech. Seniorami są Ryszard Tarnowski 
(77 lat) i Leopold Ostrowski (70 lat), a najmłodszymi Błażej Papier-
nik (25 lat) i Jakub Kowalik (28 lat).  

A oto szczegółowe wyniki prezydenckich w Koszalinie:
Piotr Jedliński – 58,81% (25 525 głosów) 
Andrzej Jakubowski – 21,2% (9 203 głosów) 
Wiktor Kamieniarz – 8,34% (3 620 głosów) 
Mariusz Krajczyński – 5,11% (2 220 głosów) 
Stefan Romecki – 3,93% (1 705 głosów) 
Jerzy Zaroda – 2,61% (1 131 głosów)

Radni Rady Miejskiej (imię, nazwisko, wiek, liczba głosów; pod-
kreśleni nie byli radnymi w poprzedniej kadencji).
Koalicja Obywatelska – 19 radnych: 
Tomasz Bernacki (44) – 814 
Dorota Chałat (53) - 1 304 
Katarzyna Czarkowska (56) – 149 
Barbara Grygorcewicz (55) - 1 934 

Bożena Kaczmarek (68) – 379 
Krystyna Kościnska (63) – 798 
Jakub Kowalik (28) – 840 
Jan Kuriata (59) - 1 523 
Żaneta Kwapisz (39) – 823 
Leopold Ostrowski (70) – 510 
Błażej Papiernik (25) – 831 
Marek Reinholz (66) – 393 
Łukasz Sendlewski (38) - 1 011 
Sebastian Tałaj (40) - 1 189 
Ryszard Tarnowski (77) – 418 
Bogumiła Tiece (43) – 629 
Anetta Urbaniak (46) – 571 
Marcin Waszkiewicz (41) - 1 212 
Izabela Wesołowska (46) – 506 

Prawo i Sprawiedliwość – 6 radnych: 
Andrzej Jakubowski (64) - 1 224 
Miłosz Janczewski (36) - 1 051 
Anna Mętlewicz (59) - 1 167 
Mariusz Nastarowski (38) – 318 
Oliwia Skórka (32) - 1 186 
Artur Wiśniewski (49) - 1 453

Z racji funkcji prezydenta miasta i zastępcy prezydenta miasta 
zrezygnują z mandatów Piotr Jedliński (51) - 2 072 i Przemysław 
Krzyżanowski (51) - 1 658                        

Wyniki głosowania na komitety wyborcze: Koalicja Obywatel-
ska ( 50,51% ogólnej liczby głosów; 21 651), Prawo i Sprawiedli-
wość  (22,90%; 9 814), Lepszy Koszalin (8,51%; 3 649), SLD Lewica 
Razem  (7,17%; 3 075), KWW Wiktora Kamieniarza (7,16%; 3 070), 
Kukiz’15 (3,74%; 1 605). 

p

Po wyborach – podsumowanie
Głosami 25 525 koszalinian ( 58,81% wszystkich głosujących) prezydentem miasta przez najbliższe pięć lat będzie ponownie Piotr 
Jedliński z Koalicji Obywatelskiej. W Radzie Miejskiej zasiądzie 25 radnych – 19 z Koalicji Obywatelskiej oraz 6 z Prawa i Sprawiedliwości 
(KO zebrała 50,51% poparcia, a PiS – 22.9%). Pozostałe komitety wyborcze zdobyły zbyt mało głosów, by wejść do RM. Frekwencja 
w Koszalinie wyniosła 51,46% (Polska: 54,76%; Zachodniopomorskie: 52,19%). 

Pamiątkowa fotografia koszalińskich radnych kadencji  2014-2018. Z tego grona ponownie radnymi zostało 17 osób.  
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kategorii pierwszej - mikroprzedsiębiorstwa 
(do 10 osób) zwycięzcą z tytułem Pracodawca 
Roku Pomorza 2018 została firma HAFTKOM 
S.C. Wyróżnienia zdobyli: Red Snake sp. z o.o., 
Catering Przymorze Sp. z o.o.

W kategorii drugiej -  przedsiębiorstwa małe (do 50 osób) zwy-
cięzcą została firma SBC Windows & Doors Sp. z o. o. , posiadają-
ca w 100% kapitał norweski i zajmująca się produkcją skandynaw-
skiej stolarki okiennej. Wyróżnienia zdobyli: PPHU "HEAN" Sp.J. 
oraz AirTransfer Sp. z o.o. 

W kategorii trzeciej -  przedsiębiorstwa średnie (do 250 osób) 
zwycięzcą z tytułem Pracodawca Roku Pomorza 2018 została firma 
Kongsberg Maritime Poland Sp. z o.o. (specjalizuje się w usługach 
oraz sprzedaży rozwiązań dla rynku elektroniki morskiej oraz tech-
nologii informacyjnych).  Wyróżnienia odebrali przedstawiciele 
Allfood Sp. z o.o. (dostawca mrożonek, lodów i artykułów spożyw-
czych dla gastronomii i sklepów detalicznych) oraz BG Production 
Sp. z o.o. (zajmuje się przetwórstwem łososia i dorsza na rynek 
międzynarodowy). 

W kategorii czwartej przedsiębiorstwa duże (powyżej 250 osób) 
zwycięzcą została firma GlobalLogic S.A. (informatyka i usługi pro-
gramistyczne). Wyróżnione zostały firmy Kospel S.A. (producent 
elektrycznych podgrzewaczy wody, kotłów c.o., pomp ciepła oraz 
kolektorów słonecznych) oraz Meden-Inmed Sp. z o.o.( producent 
i dystrybutor sprzętu rehabilitacyjnego). 

W kategorii „Społeczna odpowiedzialność biznesu – firma ak-
tywna lokalnie oraz wykazująca dbałość o środowisko” laur przy-
padł „Homanit Polska”. Firma bierze czynny udział w życiu lokalnej 
społeczności wspierając wiele przedsięwzięć takich jak np. dofi-
nansowanie budowy budynków mieszkalnych w  Mierzynie oraz 
Karlinie, wsparcie budowy hali sportowej. Homanit jest sponso-
rem KSW Róża – bokserskiego klubu sportowego. Cyklicznie 
wspiera Warsztaty Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie, szkoły 
i przedszkola, świetlice wiejskie oraz inicjatywy takie jak Sundays-

bikers Karlino Team a także współfinansuje pikniki i festyny oko-
licznych miejscowości. Homanit podpisał również list intencyjny 
zapewniając współpracę z  Politechniką Koszalińską oraz Zespo-
łem Szkół w Karlinie w celu utworzenia klas i kierunków technicz-
nych, zapewniając miejsca praktyk zawodowych oraz pierwszeń-
stwo w zatrudnieniu.

Wyróżnienia zdobyli: Troton Sp. z o.o. (produkcja lakierów) oraz 
Kospel S.A. 

W kategorii szóstej Nauka dla Biznesu zwycięzcą został Zespół 
Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie. Szkoła orga-
nizuje praktyki w regionie a także zagraniczne, m.in. czterotygo-
dniowe praktyki w Niemczech oraz w Hiszpanii. Staże zagraniczne 
odbywają również nauczyciele szkoły. Uczniowie szkoły współ-
pracują przy obsłudze festiwalu Integracja Ty i Ja, współpracują 
z Automobilklubem koszalińskim w organizacji imprez takich jak 
np. Rajd Monte Karlino oraz w zakresie rozwijania zainteresowań 
w Koszalińskim Motoparku i Pałacu Młodzieży.

Wyróżnienia odebrał Zespół Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta 
w Koszalinie oraz Przedszkole Niepubliczne MIŚ S.C.

w

Nagrody PIG 
dla najlepszych pracodawców
W drugiej edycji konkursu Pracodawca Roku Pomorza 2018 kapituła wyłoniła osiemnastu laureatów, z których sześcioro zostało 
wyróżnionych tym honorowym tytułem. Celem konkursu organizowanego przez koszaliński oddział Północnej Izby Gospodarczej 
jest promowanie Pomorza jako regionu oferującego miejsca pracy w konkretnych przedsiębiorstwach, gwarantujących pracownikom 
sukces zawodowy i rozwój kariery. 



W zależności od wersji samochodu średnie zużycie paliwa oraz emisja CO2 wynoszą odpowiednio: od 4,4 - 6,8 l/100 km oraz od 117 do 156 g/km. 
Samochód jest wyposażony w układ  klimatyzacji zawierający fl uorowany gaz cieplarniany [R1234YF] o współczynniku ocieplenia globalnego powyżej 150.

Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów wycofanych z eksploatacji znajdziesz na www.mazda.pl

Nowa Mazda6 zachwyca 
minimalistycznym designem wnętrza i fascynuje dynamiczną, drapieżną sylwetką. 

Dzięki najnowocześniejszym systemom bezpieczeństwa i-ACTIVSENSE oraz zaawansowanym technologiom SKYACTIV 
za kierownicą Nowej Mazdy 6 możesz jeszcze wyraźniej poczuć, na czym polega jedność kierowcy z samochodem. 
Dostępny w każdej wersji wyposażenia wyświetlacz head-up sprawia, że prowadzisz bez odrywania oczu od drogi, 

ponieważ wszystkie najważniejsze dane wyświetlane są na przedniej szybie. Aktywny tempomat pozwala 
w każdej sytuacji zachować bezpieczny dystans do poprzedzającego pojazdu.   

 
Zwieńczeniem wyrafi nowanego stylu Nowej Mazdy 6 jest ekskluzywna wersja SkyDREAM, której stylowe elementy 

wnętrza wykonane są ze szlachetnych materiałów, takich jak zamsz, skóra Nappa czy drewno Sen. 

Nowa Mazda6. Stworzona dla tych, którzy kochają prowadzić.

D R I V E  T O G E T H E R

W S Z E C H S T R O N N I E
Z A C H W Y C A

N O W A
M A Z D A 6

BMG GOWOROWSKI SP. Z O.O.

| | |GDYNIA, Łużycka 9
tel. +48 58 660 49 49
gdynia.mazda-dealer.pl

GDAŃSK, ul. Elbląska 81
tel. +48 58 322 22 22
gdansk.mazda-dealer.pl

BOLESŁAWICE, ul. Słupska 6
tel. +48 59 848 70 70 
slupsk.mazda-dealer.pl

BMG_NowaMazda6_Wrzesien2018_205x280_TOGETHER.indd   1 2018-08-22   15:00:10
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reklama

gromadzeni w  salonie goście jako pierwsi ko-
szalinianie mogli zapoznać się z  nowoczesną 
sylwetką auta oraz szeregiem zastosowanych 
w  nim nowinek technicznych. Podczas prezen-
tacji gość specjalny, którym był  Tomasz Kuchar 

(czołowy polski kierowca rajdowy) opisywał wrażenia z jazdy no-
wym modelem. Wcześniej na torze samochodowym MotoParku 
prezentował w praktyce możliwości nowego Peugeota 508. 

Tomasz Kuchar jest ogromnie doświadczonym rajdowcem. 
Uczestniczył w wielu zawodach poza granicami kraju, w  tym 21 
razy wziął udział w  rundach Rajdowych Samochodowych Mi-
strzostw Świata; był również trzykrotnym Rallycrossowym Mi-
strzem Polski (2016, 2017, 2018).

z
Dzień z nowym Peugeot 508
Koszaliński dealer Peugeot, firma Mojsiuk Motor z siedzibą w Starych Bielicach (ul. Koszalińska 89) zaprezentował 4 października 
br. zupełnie nowy model 508. 
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bieżącym roku do grona Profesorów Oświaty 
dołączyło dwadzieścia pięć osób z  różnych 
szkół w Polsce. Tytuł ten przyznawany jest na-
uczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali 
się osiągnięciami dydaktycznymi i  wycho-

wawczymi. Dzielili się swoją wiedzą i  doświadczeniem z  innymi 
nauczycielami, a  swoją postawą stworzyli wzorzec nauczyciela 
i wychowawcy. Tytuł honorowy Profesora Oświaty nadaje Minister 

Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do spraw Profesorów 
Oświaty.

Paweł Rudecki należy do najbardziej lubianych nauczycieli „Di-
bulca”, choć ma opinię matematyka wymagającego. Jego ucznio-
wie wielokrotnie występowali w olimpiadzie przedmiotowej, zaj-
mując w niej czołowe lokaty. 

esuscytacja – to trudne słowo oznacza przy-
wracanie czynności serca i krążenia. Europejski 
Dzień Przywracania Czynności Serca obcho-
dzony jest od 2013 r., zawsze 16 października. 

Podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świad-
ków zdarzenia może spowodować dwu-trzykrotny wzrost prze-
żywalności ofiar. Niestety obecnie tylko w trakcie co piątego po-
zaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia podejmowana jest 

resuscytacja.

Dlatego tak ważne jest szkolenie w  tym zakresie jak najwięk-
szej liczby osób i najlepiej w  jak najwcześniejszym wieku. Temu 
właśnie służyły wspomniane zajęcia w SP3. Szkolenie prowadzili 
ratownicy Zachodniopomorskiego WOPR przy wsparciu Grupy 
Mojsiuk. Firma współpracuje z WOPR od dawna – latem podaro-
wała ratownikom (na wyposażenie mobilnego punktu pomocy) 
nowoczesny defibrylator. 

w

r

Profesor Paweł Grzegorz Rudecki

Wiedza, która ratuje życie

Zwyczajowo nauczycieli szkół średnich tytułuje się profesorami. Niektórzy mogą jednak używać tego tytułu nie na zasadzie 
grzecznościowej, lecz w  pełnym znaczeniu. Dołączył do nich pan Paweł Rudecki, matematyk z  I  Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stanisława Dubois w Koszalinie, który w związku z Dniem Edukacji Narodowej został wyróżniony tytułem Profesora Oświaty.  

Grupa Mojsiuk konsekwentnie wspiera Zachodniopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w  jego działaniach 
upowszechniających wiedzę na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach i innych zdarzeniach 
losowych. Najnowszym przejawem tej współpracy były zajęcia szkoleniowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Koszalinie, które 
odbyły się w Międzynarodowym Dniu Resuscytacji.





Park Wodny 
Koszalin
Karnet - to się opłaca!

Park Wodny jest dostępny przez cały rok, ale jesienią, która właśnie się zaczęła, zaczyna 
naprawdę tętnić życiem. Nic dziwnego. Lato minęło, a z nim słońce i ciepło, które pozwala 
korzystać z naturalnych kąpielisk. Coraz niższa temperatura zachęca też do ogrzewania się 
i relaksu w saunach. Aquapark ma wszystko, czego można oczekiwać od centrum rekreacji 
z prawdziwego zdarzenia: jest nowoczesny, przyjazny, wygodny i z szeroką ofertą usług, 
karnetów i promocji zachęcających do odwiedzania tego miejsca systematycznie. Warto, 
bo to inwestycja w zdrowie, urodę, wartościowy wypoczynek i spokój ducha, a przy tym po 
prostu przyjemnie spędzony czas.
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ieszkańcy Koszalina i okolic na otwarcie Par-
ku Wodnego czekali z niecierpliwością. Kie-
dy nastąpiło trzy lata temu, od razu stał się 
jednym z obiektów najchętniej wybieranych 
do spędzania wolnego czasu solo, rodzin-

nie, z przyjaciółmi, dla sportu bądź relaksu, a często połączenia 
obu tych dziedzin. Trudno dziś znaleźć koszalinianina, który nie 
odwiedził aquaparku przynajmniej raz. Położony w malowniczym 
zakątku u podnóża Góry Chełmskiej, nieco na uboczu Koszalina, 
ale skomunikowany ze wszystkimi dzielnicami miasta, jest jednym 
z ulubionych adresów mieszkańców Koszalina i regionu.

Jest duży, przestronny, fantastycznie rozplanowany, co pozwala 
na wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi stre-
fami. Pomiędzy wybranymi aktywnościami można coś przekąsić, 
orzeźwić się sokiem, napić kawy, poplotkować. To wszystko spra-
wia, że jest chętnie wybierany na rodzinne i grupowe wypady, bo 
pozwala spędzić przyjemnie nawet kilka godzin, a każdy ten czas 
może indywidualnie wykorzystać 
na ulubione zajęcia.

Bezpieczne baseny, komforto-
we sauny

Jest w  czym wybierać. Do dys-
pozycji w koszalińskim aquaparku 
jest sześć basenów, saunarium, 
małe spa i centrum fitnessu – moż-
na tu zatem spędzić trochę lub tro-
chę więcej czasu na przyjemności 
ciała, które odwdzięczy nam się 
komfortem ducha. 

W detalach oferta Parku Wodne-
go wygląda jeszcze atrakcyjniej. Po 
pierwsze jest to jeden z  najwięk-
szych i najnowocześniejszych tego 
typu obiektów w Polsce. Nie cho-
dzi jedynie o  wrażenia wizualne 
ani infrastrukturę, ale także zasto-
sowanie nowatorskiego systemu 
filtrowania wody DAISY. To dzięki 
niemu po kąpieli nie mamy czer-
wonych oczu, a  woda jest niemal 
pozbawiona zapachu.

Po drugie – kompleksowość 
oferty. Basenów, jak wspomnie-
liśmy, jest sześć. Sportowy ma 
25 metrów długości, sześć torów 
i  spełnia wszelkie wymogi przestrzeni do treningów pływania 
i amatorskiego, i profesjonalnego. Pozostałe baseny składają się 
na imponujących rozmiarów pływalnię rekreacyjną z częścią we-
wnętrzną i zewnętrzną i  licznymi atrakcjami dla starszych (masa-
żery wodne, jacuzzi, natryski masujące) i młodszych – zjeżdżalnie, 
zabawki, armatki wodne i kreatywne wodne elementy.

Po trzecie – do Parku Wodnego nie idzie się wyłącznie po to, 
żeby pływać. Równie atrakcyjna jest rozbudowana strefa relaksu, 
czyli saunarium i małe spa. W pierwszym do dyspozycji są sauny 
fińska, ziołowa, z  koloroterapią, kabina Infrared, łaźnia parowa, 
groty solna i lodowa, łąka słoneczna do bezpiecznego opalania, 
a do tego rytuały i  ceremonie saunowe oraz komfortowa strefa 
wypoczynkowa z leżankami i jacuzzi. 

Nieopodal saun, w  tym samym sektorze aquaparku, znajduje 
się wspomniane spa z  bogatym programem masaży, zabiegów 
na twarz i ciało na bazie najwyższej jakości kosmetyków. W gór-

nej części budynku mieści się Centrum Rekreacji Forma z siłownią 
i salami treningowymi.

  
Regularnie, czyli zdrowo

Jak korzystać z tych wszystkich dóbr? Najlepiej często. Przede 
wszystkim dla zdrowia. Pływanie nieustannie zajmuje najwyższe 
miejsce w rankingu najwartościowszych dziedzin sportu – popra-
wia kondycję, koordynację ruchów, usprawnia, wzmacnia i rzeźbi 
ciało, wspiera układ krążenia i oddechowy, rozluźnia i  relaksuje. 
Samo przebywanie w wodzie czy w jej pobliżu działa relaksująco, 
a przy deficycie naturalnych akwenów, aquapark doskonale speł-
ni rolę zastępczą. Równie zdrowe jest korzystanie z sauny. O  jej 
dobroczynnym wpływie na odporność, skórę, układ krążenia wia-
domo od czasów starożytnych. Jest coraz bardziej doceniana jako 
naturalna forma poprawy kondycji organizmu. Zarówno pływanie, 
jak i saunowanie jest doskonałym lekarstwem na stres i sposobem 
na regenerację, zwłaszcza gdy są dawkowane nie jednorazowo, 

ale regularnie. Pływać można co-
dziennie, a warto się zmobilizować 
minimum dwa razy w  tygodniu. 
Saunę warto odwiedzić minimum 
raz na tydzień, a  wymierny efekt 
zdrowotny osiąga się przy korzy-
staniu z niej co trzeci dzień.

Karnety dla minimalistów 
i maksymalistów

Aby zachęcić klientów do sys-
tematycznego korzystania z usług, 
Park Wodny stworzył ofertę kar-
netową. Jest ona dostępna od 
zawsze, ale uległa modyfikacjom 
i  została dopasowana do różnych 
potrzeb. Obecna obowiązuje od 
kwietnia tego roku. – Skonstruowa-
liśmy ją tak, by adekwatną do swo-
ich oczekiwań opcję mógł wybrać 
zarówno ktoś, kto korzysta z Parku 
Wodnego w  celach typowo spor-
towych, a  więc często i  krótko, a 
także klienci ceniący sam relaks 
albo osoby chcące połączyć  re-
kreację i odpoczynkiem – wyjaśnia 
Monika Tkaczyk, prezes zarządu 
ZOS Koszalin. – Ustalenie poszcze-
gólnych parametrów, czyli często-
tliwości wejść, czy długości pobytu 

w Parku Wodnym wynika z naszych obserwacji. Niektórzy klien-
ci przychodzą do nas na godzinny poranny trening przed pracą 
niemal codziennie, inni pojawiają się dwa-trzy razy w  tygodniu 
zregenerować się w saunie, ale i są osoby korzystające z naszych 
propozycji przez 15-20 dni w miesiącu. Niektórzy odwiedzają nas 
jedynie w  tygodniu albo tylko w  weekend. Bardzo dużą grupę 
stanowią oczywiście rodziny oraz seniorzy. Wszystko to wzięliśmy 
pod uwagę przy tworzeniu tegorocznej oferty karnetowej.

Wybierać można spośród siedmiu rodzajów karnetów. Każdy ma 
kilka podkategorii: vip, premium, standard i basic. Określają one 
ilość wejść, konfigurację stref oraz limit jednorazowego pobytu. 
Może to być kolejno: 8 i 10 wejść; strefy: sport, rekreacja, sauna; 
jedna, dwie lub trzy godziny. Dostępne są też karnety typu „open”.

Najhojniejszy jest indywidualny karnet platynowy: pozwala ko-
rzystać ze wszystkich stref bez ograniczeń. Kolejne to złoty karnet 
indywidualny open – tu ograniczenie to jedynie czas jednorazo-

m
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Karnet to przede wszystkim oszczędność 
i to znacząca. Niezależnie od wybranego 
rodzaju,  w stosunku do ceny jednorazowego 
biletu sięga ona nawet sześćdziesięciu procent!
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W ofercie karnetów coś dla siebie znajdzie zarówno 
ktoś, kto korzysta z Parku Wodnego w celach typowo 
sportowych, klienci ceniący sam relaks albo osoby 
chcące połączyć  rekreację z odpoczynkiem.



wego pobytu, dwa srebrne i dwa rodzinne do wyboru z weeken-
dem lub bez, a także karnet łączący ofertę Parku Wodnego i Cen-
trum Rekreacji Forma. Warto pamiętać, że jeśli kupimy karnet 
uprawniający do wejścia do wszystkich stref, to choć możemy, to 
nie musimy za każdym razem odwiedzić każdej z nich, ale dowol-
nie dobierać to, na co akurat mamy największą ochotę.  

  Wszystkie karnety obowiązują przez miesiąc. Co ważne, mogą 
być imienne, a więc przypisane wyłącznie jednej osobie, lub „na 
okaziciela” – wówczas może z niego korzystać nieograniczona licz-
ba osób, pojedynczo lub w grupie (z karnetu odliczana jest liczba 
wejść). Sprawdzi się on na przykład w przypadku osób, które na 
basen chodzą kilka razy w miesiącu, ale w mieszanym składzie – 
z rodziną czy przyjaciółmi. Można nim dowolnie gospodarować, 
a koszt podzielony na kilka osób jest naprawdę niewielki.

 
To się opłaca!

Karnet to przede wszystkim oszczędność i to znacząca. Nieza-
leżnie od wybranego rodzaju,  w stosunku do ceny jednorazowe-
go biletu sięga ona nawet sześćdziesięciu procent! Dla przykładu:  
ktoś, kto chciałby skorzystać z basenu sportowego dziesięć razy 
w miesiącu, kupując bilety zapłaci w sumie 130 zł. W karnecie – 
80 zł. Danuta Kaźmierczak z działu marketingu wskazuje: – Przed 
zakupem warto przemyśleć, czy zależy nam na szybkim, zada-
niowym wejściu, optymalnej regeneracji czy celebracji pobytu, 
a także ile razy w miesiącu realnie będziemy się w Parku Wodnym 
pojawiać. Jeśli kilkanaście, to warto zainwestować w karnet typu 
open, on się po prostu najbardziej opłaci. Jeśli mniej niż osiem, 
warto kupić typ na okaziciela i podzielić się nim z jedną lub kilko-
ma osobami. Kombinacji jest naprawdę wiele.

Oprócz walorów oszczędnościowych zakup karnetu ma wy-
miar... psychologiczny. Motywuje i dyscyplinuje, bo niewykorzy-

stane wejście to wyrzut sumienia z powodu wydanych pieniędzy 
i oczywiście straconych wrażeń. Konsekwencją regularności jest 
przyzwyczajenie przechodzące w nawyk. W przypadku pływania 
jest on niezwykle pożyteczny.

Pełna oferta karnetowa jest dostępna na stronie internetowej 
Parku Wodnego aquapark.koszalin.pl.

Specjalną ofertę karnetów Park Wodny przygotował dla firm. 
Są one fantastycznym pomysłem na przykład na uzupełnienie 
pakietu benefitów dla pracowników, upominki, premie czy fir-
mową integrację. Szczegóły są ustalane indywidualnie. Kon-
takt: danuta.kazmierczak@zos.koszalin.pl, tel.  732 973 068.

Poza ofertą karnetową, Park Wodny zachęca do korzystania 
z promocji i ofert specjalnych. Są to
Rodzinne Środy, czyli 3-godzinny bilet rodzinny 2 plus 1 
z  dostępem do strefy rekreacyjnej i  basenu sportowego 
w cenie 45 zł (5 zł za godz/os); 
Aqua Senior  55+ – to bilet upoważniający do 2 godzinne-
go pobytu w strefie rekreacji i na basenie sportowym cenie 
10zł/os.
Senior Relax 55 + – to bilet wstępu upoważniający do 2 
godzinnego pobytu i korzystania ze wszystkich stref Parku 
Wodnego Koszalin w cenie 18 zł/os.
Aqua Student – oferta dla osób studiujących przed 26. ro-
kiem życia: jednorazowy bilet wstępu w cenie 17 zł za trzygo-
dzinny pobyt w strefie rekreacyjnej i na basenie sportowym. 
Ponadto aquapark bierze udział w  projektach Karta Dużej 
Rodziny czy Koszalińska Karta Seniora i  realizuje karty Mul-
tisport oraz Fitprofit.   
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Ma nie tylko talent, ale również wielką 
determinację. Trenuje trudną dyscypli-
nę jeździecką - wszechstronny konkurs 
konia wierzchowego (WKKW) pod 
okiem Pawła Spisaka, czterokrotnego 
olimpijczyka, pięciokrotnego mistrza 
Polski a obecnie również szkoleniowca 
Jeździeckiego Klubu Sportowego Dako 
Galant Skibno. Zuza Lewandowska jest 
już w kadrze województwa zachod-
niopomorskiego z perspektywami na 
kolejne sukcesy. Czy one przyjdą, nie 
zależy wyłącznie od niej. Potrzebni są 
sponsorzy, bo WKKW to piękny sport, 
ale również kosztowny. Pomagają rodzi-
ce 15-latki, ale ich możliwości na pozio-
mie regionalnym się kończą. 

Zuza Lewandowska 
„Nie sztuką jest kochać konia, sztuką jest, by koń 
pokochał ciebie”
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KKW to jeden z  najbardziej widowiskowych 
sportów jeździeckich. Zawody odbywają się 
najczęściej w ciągu trzech dni, podczas których 
rozgrywane są trzy próby sprawności jeźdźca 
i  konia: próba ujeżdżania, próba terenowa 

(cross country) i próba skoków przez przeszkody. 

Zuza Lewandowska ma 15 lat. Z  końmi związana od dzieciń-
stwa. „Nie sztuką jest kochać konia, sztuką jest, by koń pokochał 
ciebie” - przekonuje. Sama rozumie konie jak mało kto. Jej przy-
jaźń z jednym z nich to temat na długą odrębną opowieść. 

Zuza mówi: - Moja przygoda z końmi zaczęła się, kiedy jeszcze 
byłam malutka. Mama zabierała mnie w wózku do stajni, w której 
prowadziła zajęcia z dziećmi. Jazdę w siodle rozpoczęłam w wie-
ku 7 lat, podczas pierwszego wyjazdu na obóz jeździecki, którego 
opiekunem i jednocześnie instruktorem była pani Monika Ćwirko. 
Wciąż pamiętam wspaniałe odczucie wiatru we włosach podczas 
pierwszego galopu. Mieszkam dwa kilometry od stajni, więc więk-
szość czasu spędzałam z końmi. Cztery lata temu rodzice spełnili 
moje marzenie - stałam się posiadaczką bardzo krnąbrnej i nie-
zbyt grzecznej klaczy o imieniu Hania. To koń, który zainspirował 
mnie do zagłębiania się w  psychologię tych zwierząt.  Z  Hanią 
przeżyłam przygodę, która pozwoliła mi uwierzyć , że możliwy jest 
głęboki i bezinteresowny związek między  koniem a człowiekiem. 

Jak podkreśla Zuza, Hania stała się jej przyjaciółką. Wspomina: 
- Pamiętam, kiedy zobaczyłam ją po raz pierwszy. Stała w boksie, 
nie tolerując osób, które chciały się z nią przywitać. Nawet takich, 
które przychodziły z  marchewką w  dłoni. Przyglądałam się jej 
z daleka, marząc by ówczesny trener pozwolił mi na nią wsiąść. 
Któregoś dnia znalazł się kupiec na „mojego” konia. Zabrał Hanię 
ze stajni a  ja zrozumiałam,  czym może być tęsknota. Ale Hania 
wróciła po trzech dniach, znów niechciana. I  to był dzień, kiedy 
nasze losy się połączyły. Ja pokazałam jej, czym jest dotyk, ona 
pokazała mi, czym jest zaufanie. Dziś Hania jest szczęśliwa, oto-
czona miłością mojej cioci. Urozmaica stado koni pasących się na 
przydomowym pastwisku.

Rodzice Zuzy kupili Hanię, ale ta po trzech miesiącach ciężko 
zachorowała. Życie uratowała jej kosztowna operacja. - Wie pan, 
co czułam wchodząc do stajni weterynaryjnej ? Były tam dziesiąt-
ki koni, a  ja miałam w uszach tylko jej rżenie. Ona mnie rozpo-
znawała z  daleka na pierwszy dźwięk swojego imienia! Tydzień 
wcześniej zdała ze mną egzamin na srebrną odznakę jeździecką 
z najwyższą notą w ujeżdżaniu, chora i w ukrywanym cierpieniu. 
Koń, którego oczy błyszczą na twój widok, rżenie które jest gło-
śniejsze niż dzwony w kościele i  ten tupot niecierpliwych kopyt 
w miejscu... Nic w życiu do tej pory nie przyniosło mi tylu emocji. 
Ona wierna mi, a  ja wierna jej. Po powrocie do domu cieszyłyśmy 
się sobą każdego dnia. Jazda bez ogłowia, na oklep, wspólne za-
bawy, to jest świat pisany chyba tylko „końskim wariatom”. Mama 
tak o nas mówiła.

Czy Hania jest koniem sportowym? To piękna i niezwykle inte-
ligenta klacz, której jednak kariera sportowa, zwłaszcza po cho-
robie, nie jest pisana. Według Zuzanny stworzona jest raczej do 
kształtowania w  jeźdźcu pokory i  cierpliwości. Taka niezwykle 
wrażliwa „czterokopytna osobowość”.

Trzy lata temu Zuzia namówiła mamę, by pozwoliła jej spróbo-
wać czegoś więcej. - Razem z Hanią trafiłyśmy w ręce pana Pawła 
Spisaka – wspomina 15-latka. - WKKW było dla mnie od zawsze 
dyscypliną, która pokazuje wszelkie niedociągnięcia jeździeckie, 
a  ja chciałam ich mieć jak najmniej. Hania została obdarowana 
doświadczeniem wyjątkowego jeźdźca. Pan Michał Zakrzewski, 
„zaklinacz koni” w  stajni pana Pawła, wziął Hanię w  obroty, a  ja 

w
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Zuzia Lewandowska i jej Hania. Krnąbrny koń, niechciany 
przez innych, pokochał swoją panią bezgraniczną miłością.

Zuzia i koń Hania są jak jeden organizm. 
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z boku przyglądałam się efektom. Po kilku miesiącach pan Paweł 
stwierdził, że Hania powinna pozostać „damą na salonach”, a  ja 
powinnam się zabrać do roboty, jeśli chcę poczuć, czym jest tak 
naprawdę ta dyscyplina sportu. Nie chcąc nas rozdzielać, rodzice 
zdecydowali, że Hania pozostanie w rodzinie, u naszych krewnych 
na wsi. 

Paweł Spisak, jeździec  należący do światowej elity, zdecydował, 
że w życiu młodej amazonki pojawił się Lilienthal. – Liluś, jak na 
niego wołamy w stajni, to koń z niemieckich przodków z hodowli 
z Bielina. Jego imię idealnie oddaje jego możliwości – śmieje się 
Zuzia. - Koń skaczący pod chmury. Ja staram się jak mogę, by mu 
dorównać. Jesteśmy sportową parą od roku, ale dopiero ostatnie 
miesiące pokazują  tak naprawdę, na co nas stać. Lilienthal to mło-
dy koń, którego tegoroczny udział w zawodach kształtował w od-
wadze i sile. Jest bardzo mądry i ambitny koń, ma przecudowny 
charakter. Jest ciekawski, zabawny, ale jednocześnie absolutnie 
profesjonalny, jeśli chodzi o wyjazdy na zawody. Czasami odno-
szę wrażenie, że swoją łagodnością pokrywa nasze wspólne emo-
cje związane ze startami. Hania i Lilienthal mieli okazję się poznać 
właśnie w Skibnie. Jeden i drugi koń wiele dla mnie znaczą. Hania 
jest dla mnie profesorem psychologii, a Lilienthal nauczycielem 
sportu.

Paweł Spisak widzi w Zuzie wielki talent, ale nie tylko: - Można 
mieć talent, ale go zmarnować. Zuzia  jednocześnie demonstruje 

wielką determinację. Ona żyje tym, co robi. To dobrze wróży na 
przyszłość. W mojej ocenie ma szansę wyrosnąć na wybitną za-
wodniczkę – kwituje trener.

Wojciech Mickunas, osobowość znana w świecie jeździeckim, 
mówi: - Zuzia to kolejny przykład naszej bardzo zdolnej młodzie-
ży, której powinno się pomagać, by mogła rozwijać w pełni swój 
talent. 

Zuzia zaś komentuje:  - To dla mnie zaszczyt słyszeć takie słowa. 
Pan Paweł to od dawna mój idol. Pan Wojciech z kolei to wyjąt-
kowy człowiek. Jego artykuły oraz książka, którą wydał, służą za 
przewodnik niejednemu trenerowi i jeźdźcowi. Jestem dumna, że 
poświęcił mi  czas, ucząc idealnego kontaktu z koniem. 

Konie to obok szkoły dwa najważniejsze aspekty życia Zuzi. Być 
może zleją się niedługo w jedno. - Po gimnazjum chciałabym pod-
jąć naukę w Technikum Hodowli Koni, za dwa lata będę mogła 
uzupełniać kierunki pod względem hipoterapii. To połączenie 
psychologii i natury koni z leczeniem układu nerwowego człowie-
ka. Zdaję sobie sprawę, że moje plany to ogromne wyzwanie dla 
moich rodziców pod kątem budżetu. Rodzice zrezygnowali z urlo-
pów, bardzo dużo pracują. Robią wszystko, żebym mogła spełniać 
swoje marzenia. Zdaję sobie sprawę, że nie jest im łatwo. 

Zuzia ciężko pracuje. Zdaniem trenera Pawła Spisaka oprócz talentu ma w sobie dużo determinacji i zadatki na znakomitą zawodniczkę WKKW.



BIURO AVON

Hotel Gromada 
(wejście od Kaszubskiej)
Koszalin ul. Zwycięstwa 24b
tel. 605 251 962

Jest to marka dedykowana dla 
najbardziej wymagających kobiet, 
które szukają najlepszej dostępnej 
na rynku jakości pielęgnacji twarzy. 
Będą to również jedne z nielicznych 
kosmetyków dostępnych na polskim 
rynku, a produkowane w samej 
Japonii.

Kosmetyki dla luksusowej pielęgnacji 
skóry, produkowane w Japonii 
- światowej stolicy młodości i piękna.

W poszukiwaniu zupełnie nowej jakości pielęgnacji 
cery, AVON udał się daleko na wschód i już 
w katalogu 17/2018 przedstawi w Polsce nową markę 
luksusowych japońskich kosmetyków MISSION!

AVON MISSION
Luksusowa pielęgnacja

prosto z Japonii



GR Mścice. Półtora miesiąca pracy po 11 godzin 
dziennie – tyle kosztował mój kaseciak MK 125 
na licencji Thomsona. Czerwony, czarne wyku-
pili. A pan na czym zaczął? 

– ZK 145 na licencji Grundiga, szpulowy. Pół 
roku pracy nad tatusiem i  dobre stopnie. Nagrywałem z  radia 
i płyt przemyconych przez marynarzy. Najpierw z Radia Luxembo-
urg, potem z Trójki.

– Przy czym gasiliście światło na prywatkach? 
– Przy „Bielszym odcieniu bieli” Procol Harum.

– A Santana? 
– A tak! „Samba pa ti”, potem „Europa”. I przy „Angie” Stonesów.

Reminiscencja 1. W ramach praktyki w budowlance przy biu-
rowcu koszalińskiej fabryki Kazel kopaliśmy wykop w drelichach 
i beretach z antenkami. Ale że rozpierał nas entuzjazm dla rocka, 
zaczęliśmy wydawać dźwięki, wyginać się i grać na basówach-ło-
patach i  solowych szpadlach. Zamiłowania mieliśmy różne: Cie-

chan do Slade, Żyła do Sweet, Nowak do Purpli, ja do Zeppelinów. 
Bukiet stylów brzmiał aż ktoś z nas dostrzegł górne okna biurow-
ca, a w każdym cisnących się „pracowników umysłowych” fabryki 
Kazel. Gdy zaniechaliśmy koncertu, dali nam brawo, aleśmy nie 
bisowali. 

 
– Jeździł pan za kimś?
– Za Niemenem. To był cykl. Spaliśmy w stogach, rano doiliśmy 

krowy.

– Był pan wtedy na Omedze?
– Na słupskim stadionie. Wstrząsnęło mną.

Reminiscencja 2. Czerwone punkciki żaru papierosów ruszały 
się w mroku w górę i w dół. Było cicho, myśmy czekali. Punkciki 
po kolei zgasły i  wyłonił się pierwszy: brodaty z  długimi włosa-
mi. W sypialni moich dziadków wisiał „Jezus w zbożu”. Człowiek 
z ciemności był jak jeden z apostołów. Tylko zamiast powłóczystej 
szaty László Benkő miał białą, połyskliwą marynarkę. Apostoł roc-
ka we wschodniej Europie. Zanim jego organy zaczęły się bujać, 

Lipcowy wieczór 2009 roku. W pubie Doliny Charlotty odpoczywa po koncercie supergrupa SBB. Podchodzi chylący się meloman 
i  woła do lidera: – Józek, pamiętasz?! Siedemdziesiąty czwarty, Koszalin, stałem na bramce! Skrzek podnosi wzrok: „A, to pan”. 
Rozmawiamy z  Mirosławem Wawrowskim, menedżerem Doliny Charlotty, dyrektorem Festiwalu Legend Rocka, który zaszczycili 
Santana, Dylan i Plant.

Mirosław Wawrowski, 
Dolina Charlotty i legendy rocka

p

Dyrektor Festiwalu Legend Rocka Mirosław Wawrowski i gitara, którą dostał od Carlosa Santany.
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wyszło z mroku jeszcze czterech. Lata 70., Omega w koszalińskim 
amfiteatrze, a  naprzeciw my, nastolatkowie. To była szczęśliwa 
węgierska seria: zaraz po Omedze przyjechał do Koszalina Loco-
motiv GT, a po nim Generál. Za każdym razem nadkomplet – bo 
jak nie wysupłać na bilet do innego świata.  

– Jak pan słucha rocka?
– Po świecie jeżdżę do agencji, nie na koncerty, więc w samo-

chodzie – z kultowych audycji Trójki i płyt. Na długiej trasie zamiast 
kawy daję sobie na maksa „Made in Japan” [album Deep Purple 
z koncertów w Osace i Tokio w 1972, jeden z najlepszych w histo-
rii hard rocka]. Ale w lipcu nie odmówiłem sobie Rolling Stones 
w Warszawie.

Reminiscencja 3. Koszalińska Gwardia 45 lat temu. Przycho-
dzimy wcześniej – okazuje się, że wszyscy na to wpadli. Siadamy 
dopiero w  szóstym rzędzie, 
szurając składanymi drew-
nianymi krzesłami po parkie-
cie hali judo. Ledwo widocz-
ny w ciemności Skrzek stroi 
coś w  moogach, nie – już 
gra! SBB zaczyna od suity, 
potem Skrzek da niezwykłe 
solo na basie. 

– Ta solówa sprawiła, że 
odtąd dołączałem do kase-
ciaka drewniane radio Tatry 
z potężnym jajowatym gło-
śnikiem, który dawał efekt 
na bas.

– Mnie powalił Breakout, 
w najlepszym składzie z Haj-
daszem na perkusji. To mój 
pierwszy koncert w  życiu. 
Usteckie kino Delfin.

– Chciałby pan dzisiaj po-
wiedzieć Breakoutowi, że 
pana powalił? 

– Skrzekowi powiedzia-
łem, bo żyje; wtedy grał 
w  Breakoucie, oczywiście 
nie pamięta kina Delfin. 
Żal, byliby tu wszyscy. Jest 
więcej tych, których nie zdą-
żyłem zaprosić do Doliny: 
Niemen, Lennon, Nirvana, 
Maanam. Albo zaprosiłem, ale już nie przyjechali: Joe Cocker 
– wszystko załatwione, zmarł; Gary Moore – mieliśmy przelewać 
zaliczkę.

– Nie wszyscy wielcy już przestali grać. The Rolling Stones?
– To pieniądze z innej galaktyki, tak samo AC/DC, Metallica, U2.

– Moody Blues?
– Wielkie pieniądze, a publiczność szczególna, nie za szeroka. 

Mogłoby się nie zwrócić. Dwa lata rozmawiamy.

– Wyłania się ciekawy ranking. Gillmour, Waters, Osbourne?
– Wszyscy w polu widzenia, z Davidem Gillmourem mamy kon-

takt.

– Sting, Mark Knopfler?
– Próbujemy od kilku lat, ale na Stinga monopol ma amerykań-

ski partner na Polskę. Staramy się o Aerosmith i Guns N’ Roses.

– Rod Stewart?
– Boję się, już nie zapełnia widowni.

– Bruce Springsteen?
– Moje marzenie.

– Queen?
– Gdy zrobimy nową widownię, na 20-30 tysięcy. To kosmos 

większy niż u Rolling Stones – potężna scena, nagłośnienie, świa-
tła. Wielka arena zrekompensuje koszty występów najdroższych 
gwiazd.

– Jak przyjeżdżają?
– Przylatują procedurą dla VIP-ów, więc wychodzą szybko osob-

nym wyjściem. Zwykle chcą, by ich przywieźć do Doliny nowym 
Mercedesem; mamy umowę z  salonem na limuzyny, vany i  ba-

gażówki. Rzadziej wybierają 
Audi. Ponieważ w weekendy 
główny przejazd jest zapcha-
ny, a w umowach jest zawa-
rowany krótki czas, jedziemy 
bocznymi drogami. Gdyby 
grali w  dużym mieście, fani 
nie wiedzieliby, gdzie  no-
cują. Tu wiadomo, więc dla 
spokoju i  bezpieczeństwa 
odcinamy pół hotelu.

– Niezwyczajne życzenia?
– Ostatnio zaskoczył mnie 

David Coverdale, wokali-
sta Whitesnake [przedtem 
Deep Purple], a  ściślej jego 
menadżer: poprosił o  prze-
budowę mniejszej sali kon-
ferencyjnej na garderobę. 
Wstawiliśmy przepierzenia, 
barek, a  przede wszystkim 
masę luster. Dywany mieli 
swoje.

– Co robią, gdy zaraz po 
występie nie wyjadą? 

– Biorą masaże balijskie, 
zabiegi kosmetyczne, pły-
wają.

– Odrobina ekstrawagan-
cji? 

– Arthur Brown uprawiał jogę, lider Focusa grał w basenie na 
flecie. Nic szczególnego. To normalni ludzie, bardziej kreują ich 
menedżerowie. 

– Zostawiają pamiątki? 
– Instrumenty, płyty, stroje. Zbudujemy muzeum. Jesteśmy już 

w kontakcie z muzeum rocka w Roskilde w Danii. 

– Bada pan publiczność?
– Połowa to wciąż ci sami. Wygodniejsi nie nocują na polu na-

miotowym, ale zawczasu wynajmują pokoje od Darłowa do Łeby 
i  podporządkowują wakacje festiwalom. Terminy podajemy rok 
wcześniej. Są ruchome, bo dyktowane przez agencje gwiazd 
według tras: kto ma zagrać w Helsinkach, a potem w Berlinie, to 
po drodze ma nas. Chodzi głównie o sprzęt. Za Santaną jeżdżą 
trzy tiry, taki konwój musi mieć sensowną logistykę. A  z  fanów 
najciekawsi są panowie w  wieku 40-60. Lekarze, profesorowie, 
biznesmeni. Znają rozmiary butów i gaci gwiazd. Śledzą ich losy 
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i płyty, żyją koncertami. Kiedyś kudłaci hipisi, dziś stateczni oby-
watele. Zajeżdża mercem giguś pod krawatem, a  na koncercie 
jest w zdartych dżinsach. Niektórzy brzdąkali w garażu, teraz chcą 
wystąpić jako support, gotowi za to zapłacić.

– Zrobił pan amatorski wyjątek.
– Wzruszył mnie pański kolega, dawny dziennikarz Andrzej Ra-

dajewski z  Lęborka. Wiele lat wcześniej jeździł autostopem po 
Węgrzech, gdzie trafił na koncert Omegi i poprosił o autografy 
(już trochę znał węgierski, potem został hungarystą). Nie było na 
czym pisać, więc podniósł pudełko po zapałkach. Ma wszystkie 
analogowe płyty Omegi i zna wszystkie utwory. Gdy przyjechali 
do nas, pokazał im to pudełko robiąc piekielne wrażenie, przeko-
nał nas i zaśpiewał z grupą „Dziewczynę o perłowych włosach”, ich 
największy, kultowy w całej Europie utwór. Tak w Dolinie spełniają 
się marzenia. 

– W tym pańskie: jak się sprowadza gwiazdę do lasu, gdzie 
ulokowana jest Dolina Charlotty?

– Gażą i renomą, na którą się składają opinie i historia miejsca, 
czyli kto tu zagrał. Może pan mieć parę milionów dolarów, a nikt 
szanujący się nie przyjedzie, jeśli nie będzie opinii – takie cuda 
to tylko na życzenie Putina i za jeszcze cięższe pieniądze. Zaczą-
łem od mniejszych i zapomnianych. Przełom nadszedł po piątym 
festiwalu z Deep Purple w 2011 roku. Wszystkie raty zapłacone 
przed koncertem, perfekcyjna organizacja, pełna widownia (wte-
dy 5.500 osób), a nade wszystko format i zadowolenie wykonaw-
ców – mając takie referencje mogłem śmielej sięgnąć po kogoś, 
o kogo się starałem od kilku lat.    

– Piętnasty na liście 100 największych gitarzystów wszech 
czasów magazynu „Rolling Stone”. Carloooos Augusto Alves Sa-
aaaaannntana!

– Gdy był pierwszy raz, zawołał po ostatnim aplauzie: mam 
nowy dom! A po trzecim koncercie przeszliśmy się po śniadaniu. 

Podniósł bilet, otrzepał z piachu, schował i spytał: chcesz, żebym 
znów przyjechał? Dla tych chwil warto żyć. Ale nie od razu przy-
szły... Będąc w Los Angeles zdobyłem namiary na jego menadże-
ra. Po jakimś czasie nawet się odezwał: Santana nie zagra, gra na 
imprezach powyżej 10.000 osób. Nie ustawałem, daremnie. Ale 
budowaliśmy wodne safari i  powstał nadmiar ziemi. Dogarnęli-
śmy ją do widowni i  wysłałem zdjęcia, że wkrótce będzie miej-
sce na 10.000. Wtedy osłabli. Potem się okazało, że słusznie mnie 
wzięli za jakiegoś zdesperowanego fanatyka. Gdy przyjechał, po 
kąpieli włożył biały kapelusz i mówi: chodź, pokażesz co tak za-
chwalałeś. Była godzina do koncertu, ludzie łapali go jak papie-
ża, a  on się rozglądał. Rozpromieniony stwierdziłem: Carlos, to 
wszystko zrobiłem dla ciebie. Zobaczyłem łzy w jego oczach, a on 
– że... zacznie zaraz. Pół godziny wcześniej?! Rozszarpią nas, nie-
którzy jeszcze nie weszli! Jednak się uparł: będę grał aż mi prąd 
wyłączycie. I zawył tą gitarą przy wszystkich instrumentach perku-
syjnych świata. Pierwszy raz w życiu wszedł w tłum bez ochrony! Po 
piątym utworze podchodzi do mnie szefowa marketingu: Santa-
na jest wściekły, nie spełniliśmy wszystkich warunków! O czym ty 
mówisz?! Już widziałem jak 10.000 ludzi mnie goni po przerwa-
nym występie. A szefowa: idź na scenę, sam ci powie. Chciałem 
uciec, ale kątem oka widziałem tych jego amerykańskich byków, 
dowlokłem się. Carlos zdjął gitarę i dał mi, z dedykacją „z miłości 
i szacunku dla Mirosława Wawrowskiego” i z bukietem białych róż. 
Rozpłakałem się, „tak marzyłem w stanie wojennym, teraz mogę 
spokojnie umrzeć” – pieprzyłem bez sensu. Ukartowali to. A grał 
o godzinę dłużej.

– “How many roads?” Odpowiedź niesie wiatr. Nagrody Gram-
my, Pulitzera, Oscara i Nobla. Boooob Dylaaaaaaan!

– Niezwykle trudny zawodnik. Nieosiągalny, a  jak ktoś go 
ustrzeli, to ma trzęsienie ziemi. Straszono mnie jego fochami – po-
trafi zawinąć się w połowie koncertu. Ma być lepiej niż idealnie: 
na scenie, przed sceną, za sceną i pod sceną. Ale to skarb: jeśli 
ktoś przez niego „przejdzie”, będzie miał wszystkich. Zarazem to 
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przykład jak Dolina działa na artystę. Dylan izoluje się od świata, 
wywiadów udziela co kilkadziesiąt lat i nie daje autografów. Tym-
czasem po koncercie zszedł, klepnął mnie (nigdy tego nie robi) 
i  stwierdził: cudowne miejsce, publiczność, chcę wrócić. Wyjeż-
dżając dał mi niezunifikowany plakat jego występu – nie wiem, 
kiedy i gdzie zrobiony – podpisany dla mnie. Kiedy byłem w Lon-
dynie, Barry, który go prowadzi od lat, tak się zdziwił, że chciał ku-
pić ode mnie ten afisz. Dyplomatycznie podałem zaporową cenę 
i został przy mnie.        

– Legendarny wokalista Led Zeppelin, najlepszy frontman 
świata według „Hit Parader” i Roadrunner Records. Robeeeeeert 
Plaaaant!

– Znany z kaprysów, niestabilny, może wpaść w nerwy – tyle wie-
działem. Ale już na lotnisku wykazał też wielkie poczucie humoru. 
Przyleciał prywatnym samolotem. Wychodzi, podbiegam, rozkła-
dam ręce i krzyczę: czekałem na ciebie tyle lat! A on: czekałeś aż 
stanieję. Trzy godziny trwała nasza kolacja, wielu miliony by dało. 
Nagle wpatrzył się w mój łokieć. Dosunął swój i mówi: bliznę mam 
w tym samym miejscu, jesteśmy jak bracia. Zgadało nam się też 
o Marrakeszu w Maroku, gdzie nagrywał; też tam byłem, więc do-
trzymałem tematu. Problem spadł rano: wynajęta ekipa stawiają-
ca dach sceny nie zabezpieczyła boków i deszcz zmoczył część 
sprzętu. Nie wystąpię – oznajmił Plant – wiem, ilu zginęło przez 
porażenie prądem. Nogi mi się ugięły: Robert, niemożliwe, zabi-
ją mnie, słońce wyszło! Spojrzał na mnie i odparł: biorąc wzgląd 
na ciebie, wystąpię, ale jedna kropla i schodzę. „Rzeczpospolita” 
zrecenzowała występ jako koncert roku w Polsce. Jedyny, gdy pra-
gnąłem, by trwał jak najdłużej, lecz liczyłem minuty do końca.

– Ma pan czas tym wszystkim się cieszyć?
– Podczas koncertów. Nauczyłem się przy stresie.

– Ludzie wyrastają z rocka. Inni z wiekiem tracą entuzjazm.
– Jestem wierny gatunkowi i nic mi nie spowszedniało. Czasem 

staję na tej górce, robię rachunek i czuję, że po 18 latach Doliny 
Charlotty jestem z paru spraw dumny. W porywach nawet myślę, 
że jak mam wierzyć w cuda, to tu. A mimo to uważam, że wszystko 
przed nami.

– Ma pan dziś wszystko w głośnikach, na ekranie, na własnej 
scenie i przy whisky. Nie jest panu czegoś żal?

– Jest. Powiem brutalnie – młodości: pierwsze uczucia, całe 
życie przed panem, pociągająca niewiadoma. A muzyka to pod-
wajała i niosła wyzwolenie. Dawała odkrywczą przyjemność i tak 
szczerą emocję jak chyba tylko pierwsza miłość. Była oknem na 
świat, uosabiała marzenie o wydostaniu się zza tego pieprzonego 
muru. Dzięki muzyce jedną nogą byliśmy już tam. Powiem panu 
coś: jest stan wojenny, leci Led Zeppelin, a my leżymy w akademi-
ku, gapimy się w sufit i myślimy jak nawiać. Kajakiem, pontonem 
przez morze. Nie, lotnią. Zrobimy ją. Skąd silnik? Z Trabanta. I to 
były bardzo poważne rozmowy, proszę pana. A muzyka podnosiła 
power.

Autor: Marek Zagalewski / Foto: MZ

Dolina Charlotty koło drogi Słupsk-Ustka: hotel spa, gości-
niec, minizoo,  fokarium, wodne safari, konie, jezioro, kręgiel-
nia i bajkowe rzeźby.

Największe legendy festiwali rocka: 2007 The Animals; 
2008 Ten Years After, T. Rex; 2009 The Yardbirds, Budgie; 
2010 Deep Purple, Procol Harum, King Crimson, Omega; 
2011 Deep Purple, Alvin Lee, UFO; 2012 The Doors, Thinn 
Lizzy, Uriah Heep; 2013 Carlos Santana, John Mayall, Alice 
Cooper; 2014 Bob Dylan, Ian Anderson (Jethro Tull); 2015 
Robert Plant, Santana, ZZ Top; 2016 Santana, Marillion, Deep 
Purple; 2017 Yes, Patti Smith; 2018 Alan Parsons, Bryan Ferry, 
Billy Idol; 27 VII 2019: Status Quo.
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ożna powiedzieć, że przyszłość wywróżyli 
mu koledzy z dzieciństwa. W latach 90., bar-
dzo popularny był serial „Emil z Lönnebergi”. 
Opowiadał o chłopcu, który codziennie pła-
tał figle, a po każdym wybryku uciekał przed 

ojcem do drewutni. Tam rzeźbił drewniane figurki.

- Przez wzgląd na moje imię dzieciaki zawsze wołały do mnie 
„Emil do drewutni”. Wówczas bardzo się tym przejmowałem, a te-
raz - jak widać - przekułem to na swoją korzyść - mówi Emil Piła-
szewicz.

Nie tylko imię łączy go z  serialowym bohaterem. Od dziecka 
rzeźbił w drewnie.

- Mieszkaliśmy w dziczy, wokół nie było sklepów. Jak się coś po-
psuło, to nowy egzemplarz trzeba było zrobić samemu. Ja jednak, 
zamiast na przykład zrobić zwykły łuk, robiłem zdobiony - śmieje 
się Emil.

Dziś rzeźbi nie tylko w drewnie, ale też w porożu. Tworzy piękną 
biżuterię.

Błysk w oczach zdecydował

Emil ukończył liceum plastyczne w Koszalinie na kierunku sny-
cerstwo (sztuka rzeźbienia w drewnie). Studiował też architekturę 
krajobrazu w Szczecinie. Jego przyszłością miała być praca głów-
nie z drewnem. Przypadek zdecydował inaczej. Szukając w garażu 

kawałka drewna, z którego mógłby zrobić prezent dla dziewczyny 
(Magdaleny – obecnie żony), znalazł poroże. 

- Gdy wziąłem je do ręki, poczułem bijącą od niego niezwykłą 
energię. Kilka dni później miałem już gotowe kolczyki. Błysk, który 
zobaczyłem w  jej oczach sprawił, że postanowiłem zaryzykować 
i związać swoje życie z rzeźbieniem nie tylko w drewnie, ale też 
w porożu - wspomina.

Zajmuje się tym od ponad sześciu lat. Zdążył więc już poznać 
ten materiał bardzo dokładnie. - Poroże jest bardzo niejedno-
rodnym materiałem. Ma wiele kształtów, łuków i wygięć. Wbrew 
pozorom jest też stosunkowo cienkie, większość powierzchni 
zajmuje bowiem gąbka, której ja nie wykorzystuję. Poroże łączy 
jednak ze sobą konkretną twardość z elastycznością. Pomaga mi 
to przy pracy, ponieważ mogę rzeźbić nawet w cienkiej warstwie 
- wyjaśnia Emil.

Trudność polega na tym, że do poroża nie można zajrzeć przed 
przystąpieniem do pracy. - Niektóre zapowiadają się znakomicie, 
a po ich przekrojeniu okazuje się, że mają jakąś skazę lub plamę, 
a to bardzo często oznacza słabszą jakość materiału - mówi.

Budowa wieńca rogów zależy od cech fizycznych jelenia, jego 
kondycji, wieku, hormonów oraz pożywienia, które zwierzę spoży-
wa. - Można przyjąć, że im starszy byk, tym poroże jest twardsze 
i bardziej jednolite. Te młodsze potrafią sprawiać różne niespo-
dzianki - podkreśla Emil.

Szukając w garażu kawałka drewna, z którego mógłby zrobić prezent dla dziewczyny (Magdaleny - obecnie żony), znalazł poroże. 
- Gdy wziąłem je do ręki, poczułem bijącą od niego niezwykłą energię. Kilka dni później miałem już gotowe kolczyki - mówi Emil 
Piłaszewicz. Tak powstała „Drewutnia Emila”. 

Emil 
Piłaszewicz

m
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Poroże rośnie około czterech miesięcy. Początkowo jest pokry-
te skórą, która schnie, a jeleń wyciera ją o drzewa. To powoduje 
wypływ soków, które barwią poroże. - Po jego kolorze można więc 
poznać, czy zwierzę wyciera się w lesie liściastym czy iglastych - 
wyjaśnia. 

Poroże jak DNA

Na leśne wędrówki Emil wybiera się na przełomie zimy i wiosny, 
ponieważ to właśnie wtedy jelenie zrzucają poroże. - Im starszy 
byk, tym wcześniej je gubi, ponieważ wszystkie procesy w  jego 
ciele zachodzą szybciej. U młodych byków, u których gospodarka 
hormonalna jest niestabilna, przebiega to dłużej. Pierwsze sztuki 
poroża można znaleźć już pod koniec stycznia, najwięcej jest go 
w marcu, ale zdarza się także w maju - mówi.

Podczas spacerów po lesie stara się nie ingerować w otoczenie 
i skupić się na obserwowaniu przyrody.

- Jeleń jest zwierzęciem płochliwym, ma wyczulone wszystkie 
zmysły i bardzo trudno go spotkać. Przez całe życie nabywałem 
umiejętności poruszania się po lesie. Potrafię nie tylko rozpozna-
wać tropy poszczególnych zwierząt, ale też poznać ich płeć po 
odcisku racic, czy po odchodach. Wiele wyczytać można też z ro-
ślinności. Na przykład poobcierane małe drzewka i krzewy ozna-
czają, że w okolicy był jeleń, który je czemchał (ocierał się o nie), 
by pozbyć się poroża - wyjaśnia.

Bywają miejsca, w których dany osobnik potrafi gubić poroże 
rok po roku. Skąd wiadomo, że należy ono do tego samego byka? 
- Dużo mówi kształt róży, czyli zgrubienia u podstawy tyki. U każ-
dego jelenia jest to cecha indywidualna. Niektóre osobniki mają 
także cechy szczególne, na przykład któraś odnoga jest zawsze 
dłuższa, specyficznie zakrzywiona lub w ogóle się nie wykształca 
- mówi Emil. 

Zazwyczaj jednak jelenie zmieniają otoczenie, bo zmienia się 
także sam las. - Drzewa są wycinane lub obumierają, jeleń nie ma 
gdzie się ocierać, więc się przenosi. Bywa tak, że penetracja ludz-
ka lasu jest na tyle silna, że zwierzęta po prostu uciekają. Przeno-
szą się tam, gdzie jest więcej jedzenia i gdzie czuje się bezpiecz-
nie - dodaje.

Pozytywne uzależnienie

Z  zebranego poroża Emil w  swojej drewutni tworzy głównie 
biżuterię - pierścionki, kolczyki i  wisiorki. Do rzeźbienia używa 
zazwyczaj dłuta do obróbki poroża oraz małego nożyka. Zestaw 
uzupełniają brzeszczot, młotek rzeźbiarski oraz rylce. - Pomagam 
sobie czasami jakąś maszyną elektryczną, bo to skraca czas pracy. 
Wszystkie detale wykonuję jednak ręcznie. W tym tkwi urok mojej 
biżuterii - podkreśla.

Trudność i długość pracy nad danym elementem uzależniona 
jest od wzoru. - Można przyjąć, że szczególnie problematyczne są 
pierścienie. Trudno jest znaleźć odpowiedni materiał, ponieważ 
poroże w przekroju ma jajowaty kształt. Gdy trafię na idealny ka-
wałek to odkładam go z namaszczeniem, by móc użyć go w przy-
szłości - wyjaśnia.
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obieca szafa to miejsce pełne paradoksów. Po-
jemna, ale zawsze zbyt mała w stosunku do po-
trzeb. Jednokolorowa lub we wszystkich kolo-
rach tęczy. Pełna ubrań, ale nie tych, co trzeba. 
Do tego zdradliwe lustro, które podpowiada 

nam złe kolory, fasony i utwierdza w błędnych przekonaniach na 
własny temat. Marta Waluk te problemy rozwiązuje szybko i sku-
tecznie. Zaczyna od właściciela, określając co powinien, a czego 
nie powinien ubierać. Uczy, jak mądrze kupować, by zawsze być 
dobrze ubranym. Kończy na wspomnianej szafie, eliminując wro-
gów i czyniąc ją najlepszą przyjaciółką.  

Wiosna, lato, jesień, zima

Z  pewnością wiele Czytelniczek domyśla się, że nie chodzi 
o  sezonowe zakupy, ale typy urody nawiązujące do kolorystyki 

i klimatu pór roku. Podział wydaje się prosty, ale gdy zagłębić się 
w szczegóły, nic nie jest oczywiste, a ostateczny typ jest kombina-
cją odcienia cery, barwy tęczówki, oprawy oczu i koloru włosów.

Dla Marty Waluk analiza kolorystyczna jest bazą do pracy i jed-
ną z podstawowych usług, jakie oferuje. – Po jej przeprowadzeniu 
klientka otrzymuje ode mnie indywidualnie przygotowaną analizę
-poradnik, a w nim charakterystykę typu urody, wskazówki co do 
koloru ubrań, biżuterii i makijażu oraz graficzną „ściągę” z próbni-
kami kolorów, którą może zabrać na zakupy – mówi.

Marta pracuje na czterech podstawowych typach kolorystycz-
nych. – Zawsze zależy mi przede wszystkim na dostarczeniu wiedzy 
w taki sposób, by była jasna oraz możliwa do wdrożenia w życie 
dla osoby, która nie spotkała się wcześniej ze skomplikowanymi 
podziałami na typy urody oraz kolory – wyjaśnia. – Nie chodzi 

Marta Waluk jest stylistką od wielu lat, a pasjonatką mody od zawsze. Uwielbia to, co robi i zawsze podkreśla, że to najprzyjemniejsza 
praca, jaką mogła sobie wymarzyć. Wciąż jest w ruchu – na zakupach z klientami, na warsztatach stylu, szkoleniach stylizacji, które 
prowadzi, sesjach mody (można je oglądać na łamach „Prestiżu”) albo w domach klientów. Przeprowadza analizę kolorystyczną, 
sylwetki, porządkuje szafy. Te usługi to dobra inwestycja, bo wiedza o tym, w czym naprawdę dobrze wyglądamy, pozwala oszczędzać 
czas na zakupach, pieniądze w portfelu i nie zapychać szafy masą niepotrzebnych rzeczy: niepasujących, niewłaściwych, tych na „gdy 
schudnę”, „może kiedyś jeszcze będą modne”, „po domu”. Znamy to? Na pewno. Czas na porządki.

Sztuka 
zarządzania szafą
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o wyższą matematykę, ale podstawowe i wartościowe informacje, 
czy jest się typem zimnym, czy ciepłym, czy wybierać pastele czy 
wyraziste barwy.

Stylistka najpierw przykłada do twarzy klientki folię – złotą lub 
srebrną, określa, czy klientka jest ciepłym czy zimnym typem uro-
dy i wskazuje preferowany rodzaj biżuterii. Potem kładzie na ra-
miona chusty: śnieżnobiałą i ecru, soczyście czerwoną i malinową, 
ostry i pudrowy róż itp., by potwierdzić, jakie kolory – ostre czy 
stonowane – są lepsze. Używa także ram kolorystycznych, czyli du-
żych prostokątów podzielonych na bloki, które przykłada do twa-
rzy klientki i sprawdza, jakie konkretne barwy i odcienie najlepiej 
do niej pasują. – Widać to od razu: przy właściwych kolorach twarz 
nabiera wyrazu, blasku, wygląda świeżo – tłumaczy Marta. – Przy 
złych gaśnie, szarzeje lub żółknie. Złe kolory wyciągają wszystkie 
mankamenty – przebarwienia, zaczerwienienia, sińce pod ocza-
mi. Analizę przeprowadzam w świetle dziennym, przed lustrem. 
Klientka powinna być bez makijażu, bo wówczas widać właściwy 
odcień cery, naturalną oprawę oczu, ewentualne zaczerwienienia, 
piegi. Im jest naturalniejsza, tym lepiej, bo wystarczy czasem zmie-
nić kolor włosów, czy nałożyć kolorowe soczewki kontaktowe, by 
zmienić się na przykład z zimy w jesień. Wszelkie zmiany wbrew 
naturze powodują, że możemy wyglądać korzystnie lub nie – wte-
dy zachęcam do powrotu do natury.

 
Choć klientki usługę analizy kolorystycznej wybierają chętnie 

i bardzo ją lubią, często nie od razu dają się przekonać do zmian. 
Korzystne barwy widać gołym okiem, ale upodobania bywają 
silne. – Nie polega to na tym, że stwierdzam autorytatywnie „jest 
pani zimą, proszę sobie wybić z głowy pomarańczowy!” – śmie-
je się Marta. – Tłumaczę, rozmawiam, przekonuję. Przykładam 
kolejne ramy i pytam: jak się czujesz w tym kolorze? Jak w tym? 

Słucham kobiet i próbuję wypracować dla nich najlepsze rozwią-
zanie. Są szczęściary, które wyglądają ładnie w  niemal każdym 
kolorze. Zdarzają się też sytuacje, kiedy to klientka nie tylko czuje 
się dobrze w prawie każdym, ale i dobrze w nim wygląda. To nie-
wątpliwie wyjątki. Nie warto niczego trzymać się sztywno i bezdys-
kusyjnie, warto znać podstawowe zasady. Dla pocieszenia, jeśli 
któreś barwy bardzo lubimy, a nie są odpowiednie dla naszego 
typu kolorystycznego, proponuję nosić je w dolnej części styliza-
cji lub dodatkach: butach czy torebce. Ważne, by odpowiednie 
kolory nosić przy twarzy, wtedy współgrają one z naszym typem 
kolorystycznym.

Jabłko, gruszka, trójkąt, prostokąt, klepsydra

Drugą częścią usługi jest analiza typu sylwetki. – Najpierw wy-
ciągam miarkę... – zaczyna Marta i  widząc moją zaniepokojoną 
minę, szybko dodaje z  uśmiechem: – Nie chodzi o  centymetry, 
ale o proporcje. Mierzę klientkę w trzech miejscach: ramionach, 
talii i biodrach. W zależności od dysproporcji określam typ. Po-
dobnie jak w przypadku kolorów, nie warto tworzyć rozlicznych 
i skomplikowanych wzorców, zastanawiać się nad różnicami mię-
dzy kielichem a dzbanem albo jabłkiem i lizakiem (ta ostatnia jest 
nota bene nazywana sylwetką XXI wieku – mają je panie szczupłe, 
z powiększonym biustem). Proste symbole lepiej działają na wy-
obraźnię.

Analizę skonstruowaną indywidualnie do klienta Marta przesyła 
mailem, wraz z sugerowaną kolorystyką. Znajduje się w nim opis 
sylwetki, lista fasonów przyjaznych i nieprzyjaznych oraz sugestie 
dotyczące wszystkich części garderoby, w tym długości rękawów, 
nogawek czy kształtu dekoltu, także butów, biżuterii, toreb. – Wy-
syłam klientkom rady co do kroju swetra, dżinsów czy spódnicy. 
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W skrócie piszę, co warto kupić, a czego unikać. To naprawdę uła-
twia poszukiwania, przesiewanie ton sklepowych ubrań, nie mar-
nuje się czasu na przymierzanie ubrań, o których z góry wiadomo, 
że nie będą dobrze leżeć.

Marta przyznaje, że ta część usługi bywa wyzwaniem, bo przy-
zwyczajenia a propos figury bywają silniejsze od kolorystycznych 
i kogoś, kto całe życie uwielbiał golfy, trudno przekonać, by zu-
pełnie z nich zrezygnował. – Nie ma złej sylwetki, są tylko źle ubra-
ne – podkreśla Marta. – Każda ma atuty, które warto wydobyć, 
i mankamenty, które da się ukryć. Do tego właśnie służą ubrania. 
Nieważne jaki mamy wzrost, wagę, ważne jest nadanie sylwetce 
odpowiednich proporcji. Dużo gorsze od zaakceptowania faktu, 
że nie jesteśmy wymarzoną klepsydrą, jest deformowanie figury 
źle dobranym strojem.

Pokaż mi swoją szafę, a powiem ci, czego nie ubierać

Przegląd szafy to wpraw-
dzie osobna usługa, ale Marta 
Waluk zachęca, by stosować 
ją w  pakiecie z  poprzednimi. 
– Oczywiście w  wersji skróco-
nej zawsze określam typ figu-
ry i urody – mówi. – To nie tak, 
że otwieram szafę i  wyrzucam 
to, co mi się nie podoba bez 
uzasadnienia. Klientka musi 
wiedzieć, dlaczego i co segre-
gujemy. To ma być świadomy 
wybór i eliminacja.

Najczęstszy widok po otwar-
ciu szafy? – Czarna otchłań, 
często czarno-szara, czasem 
same niebieskości, bo to 
„służbowy” kolor – wymienia 
stylistka. – Albo wnętrze peł-
ne trendów: cekiny, błyskotki, 
panterka i buty z ćwiekami na 
dokładkę. Totalny misz-masz, 
nic do niczego nie pasuje. Czę-
sto okazuje się, że 1/3 to rzeczy 
„po domu”, stare, znoszone. 
Klientki czasem przechowują 
odzież sprzed 15 lat, upychając 
je na półkach. Generalnie szafy 
są bardzo różne.

I pojemne. Rzeczy mamy ewidentnie za dużo. Przegląd ma więc 
czas nielimitowany. Rekord Marty Waluk to sześć godzin. Jak prze-
drzeć się przez gęstwinę wieszaków i sterty półek?

– Metodycznie – odpowiada. – Przed zajrzeniem do szafy, wiem 
z jaką klientką mam do czynienia i od razu wskazuję, co powinno 
zniknąć. W  szafie trójkąta znajduję kolekcję golfów – eliminuje-
my, w szafie zimy pomarańczowe i miodowe swetry – żegnamy. 
Organizujemy trzy sterty. Rzeczy odrzucone trafiają na pierwszą. 
Można je oddać lub sprzedać. Druga sterta to rzeczy, co do któ-
rych mamy wątpliwości i trzeba je zmierzyć, ocenić, przemyśleć. 
Trzecia to rzeczy do przeróbek. Nie sztuka wyrzucić rzeczy i zosta-
wić klientkę z pustymi wieszakami. Czasem wystarczy lekko coś 
przerobić, skrócić, by pasowała jak ulał. Namawiam też do zakupu 
maszynek i szczotek, które potrafią nadać ubraniom drugie życie. 
Bardzo często pomocy wymaga bielizna. To niezwykle istotna 
rzecz, bo od tego czy jest dobrze dobrana, zależy, jak leżą na nas 
ubrania. Za małe majtki skutkują efektem tzw. czterech poślad-

ków, za mały stanik – wylewaniem się biustu i cięciem pleców na 
pół. Oczywiście nie zaglądam do szuflad z osobistymi rzeczami, 
wiele widzę na pierwszy rzut oka i podaję wskazówki.

Z uśmiechem, ale bezpośrednio

Znakiem rozpoznawczym Marty Waluk jest uśmiech, pogodne 
usposobienie i otwartość. Te cechy sprzyjają w kontaktach z ko-
bietami, które przecież zdarza się jej krytykować. – To nie kry-
tyka, ale życzliwość – prostuje stylistka. – Podchodzę do pracy 
z  humorem, pracuję w  swobodnej atmosferze, ale muszę być 
stanowcza. Zawsze dbam o  to, żeby klientki nie urazić, jednak 
stawiam na bezpośredniość. Gdy klientka pokazuje rzecz, twier-
dząc że jest super, a nie jest – mówię to bez ogródek. Większość 
pań potrzebuje szczerości. Nie jestem ekspedientką ze sklepu, 
dla której we wszystkim wygląda się najlepiej. Chodzi o to, żeby 
wyglądała naprawdę dobrze, by ubrania pasowały do wieku, za-

wodu, sylwetki. Każda klientka 
jest moją wizytówką, dlatego 
wielką wagę przykładam do 
tego, by wyglądała pięknie, 
zgodnie ze swoim typem uro-
dy oraz sylwetki.

Przegląd szafy kończy stwo-
rzenie spisu brakujących rze-
czy. Klientka wyposażona we 
wskazówki jest przygotowana 
do zakupów, z  Martą lub nie. 
Do niczego po przeglądzie 
nie jest zobligowana. – Nie na-
rzucam się – zaznacza stylistka. 
– Jeśli woli samodzielne łowy, 
wysyłam podpowiedzi, gdzie 
i co warto kupić, czasem nawet 
konkretny model, podaję kilka 
linków do sklepów on-line. Co 
klientka zrobi z moimi porada-
mi to jej prywatna sprawa. Bar-
dzo mi zależy, by odczarować 
wizerunek stylistek jako osób 
wyniosłych, przemądrzałych, 
który czasem kreują media. 
Pouczanie, wciskanie rzeczy 
na siłę nie jest w  moim stylu. 
Jaki sens ma zachęcanie do 
zakupu czegoś, co być może 
nawet pasuje do sylwetki i ma 
odpowiedni kolor, skoro się 

zwyczajnie klientce nie podoba? Taka rzecz na pewno trafi na wie-
szak. Staram się natomiast uczyć mądrych wyborów. Namawiam 
na stworzenie zestawu must have, czyli bazy, do której można do-
łączać wybrane trendy.

Z pewnością lepiej zainwestować w analizę siebie lub szafy niż 
wydać pieniądze na nietrafiony ciuch. Wiedza, którą klientki naby-
wają podczas współpracy z Martą, sprawia, że zakupy są przemy-
ślane i popełniają mniej „modowych” gaf. – Z usługi analizy oraz 
przeglądu szafy korzystają raz, na wiele lat lub decydują się na 
zakupy sezonowo, ale ze mną – mówi Marta. – Wtedy mają gwa-
rancję, że szafa jest dobrze zaopatrzona.

 
Wszystkie usługi można zamówić osobno, ale istnieje możli-

wość ich połączenia. Pakiet metamorfoza jest bardzo atrakcyjny 
nie tylko dla tego, że pozwala skompletować szafę od a do z, ale 
jest też atrakcyjny pod względem ceny (wszelkie szczegóły można 
znaleźć na stronie martawaluk.pl).
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ływanie to relaks i dobry sposób spędzania wol-
nego czasu. – To przede wszystkim jednak sport, 
który w  przypadku dzieci pozwala kształtować 
sylwetkę, a  w  wieku dojrzałym daje możliwość 
dbałości o postawę i o tonus mięśniowy  – pod-

kreśla Marek Głuch, doświadczony trener ze Szkółki Pływackiej 
Depka. 

Woda wypiera ciężar naszego ciała. W  środowisku wodnym 
czujemy się zatem 10 razy lżejsi niż jesteśmy w rzeczywistości. Ta-
kie jest subiektywne odczucie własnego ciężaru. Pływając odcią-
żamy więc kręgosłup i sprawiamy, że odpoczywają stawy. Dlatego 
w  wieku dojrzałym, gdy następuje spowolnienie metabolizmu 
i  często zaczynają się zmiany zwyrodnieniowe lekarze zalecają 
wyjścia na basen. 

Nie każdy styl pływacki jest jednak korzystny dla organizmu. 
– Lekarze odradzają intensywne pływanie stylem motylkowym 
i żabką, czyli stylem klasycznym – zaznacza trener. – Ten ostatni tre-
nowany wyczynowo bardzo eksploatuje stawy, po prostu niszczy 
kolana. Ponadto pływanie żabką mocno obciąża odcinek lędźwio-

wy kręgosłupa. Niektórzy specjaliści opowiadają się nawet za tym, 
by zaprzestać nauki pływania żabką. 

Warto uprawiać pływanie, trzeba to jednak robić z rozsądkiem. 
Pan Marek zaleca dwa style: kraul i styl grzbietowy. To style tzw. 
długiej osi. Podczas pływania nie obciążamy nadmiernie odcinka 
lędźwiowego i szyjnego. 

To prawda: kraul jest wymagający, szczególnie jeśli chodzi o ko-
ordynację oddechu. Wysiłek włożony w naukę pływania przynosi 
jednak efekty. Kraul jest najszybszym stylem, a w dodatku zapew-
nia najbardziej wszechstronny rozwój fizyczny. 

Zabierz dziecko nad wodę! 

Polacy coraz bardziej dbają o kondycję fizyczną. Coraz więcej 
osób biega, bardzo popularne są zawody triathlonowe i jazda na 
rowerze. Dużo osób docenia także korzyści, które daje pływanie. 
W przypadku dzieci ta umiejętność jest niemal nieodzownym wa-
runkiem prawidłowego rozwoju fizycznego, a w każdym wieku  – 
jest świetną alternatywą dla  - biernego i bardzo niekorzystnego 

O tym, że pływanie jest korzystne dla organizmu, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Regularnie korzystajmy więc z pływalni. 
Zadbajmy też o to, by nasze dzieci nie stroniły od wody. To przyniesie efekty w przyszłości. 

Depka – pływaj 
razem z nami

p



dla zdrowia - spędzania czasu przed telewizorem czy kompute-
rem. 

To dyscyplina, której uprawianie nie wymaga skomplikowanych 
przygotowań ani drogiego sprzętu. Na basen można przecież 
wyjść bez większych przygotowań niemal w każdej wolnej chwili. 

– A w Koszalinie mamy naprawdę dobre warunki do pływania 
– ocenia Marek Głuch. – Jest nowoczesny Park Wodny, wokół są 
liczne jeziora i bardzo blisko wybrzeże morskie. 

Warto więc podjąć starania, by nasze dzieci jak najszybciej na-
uczyły się pływać. Ciało młodego człowieka jest bardziej elastycz-
ne. U dorosłych wydolność fizyczna jest niższa, stawy są bardziej 
usztywnione. Dorośli mają większy lęk przed wodą. 

Dzieciom ta nauka przychodzi z największą łatwością. -  Kiedy 
najlepiej oswajać dziecko z wodą? Już w pierwszych miesiącach 
życia. Niemowlę najlepiej 
adaptuje się w  środowisku 
wodnym. 

Potem, gdy dziecko ma 
4-5 lat, nie powinno już mieć 
problemu z zanurzeniem się 
i  przemieszczaniem w  wo-
dzie. – Najcenniejszy podaru-
nek, jaki możemy ofiarować 
dziecku to czas. Zabierajmy 
je jak najczęściej nad jezioro, 
basen albo nad morze - ape-
luje trener. - To nie musi być 
forsowna nauka pływania. 
Wystarczy zwykły relaks, za-
bawa. Dalszą naukę warto 
powierzyć nam. Dzieci robią 
najszybciej postępy. Ale na 
naukę pływania nigdy nie 
jest za późno. – Kiedyś zgło-
siła się do mojej szkoły pani, 
która miała 74 lata i zaawan-
sowaną cukrzycę. Nauczyła 
się pływać i  uważam, że był 
to naprawdę niemały sukces 
–  wspomina dodając, że ta-
kie wyzwania w pracy trener-
skiej ceni sobie najbardziej. 

Podkreśla, że w nauce pły-
wania ważna jest systema-
tyczność i konsekwencja. Tu nie ma możliwości pójścia na skróty, 
nie można liczyć na efekty bez wytężonej pracy. 

Wiemy, jak uczyć pływać 

Marek Głuch to rodowity koszalinianin, absolwent koszalińskiej 
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 popularnie zwanej jedynką, 
wielokrotny mistrz Polski w pływaniu sprintem – kraulem i stylem 
motylkowym – delfinem. A do tego nauczyciel młodzieży i ratow-
nik wodny regularnie w lecie dbający w Mielnie o bezpieczeństwo 
plażowiczów. 

Od dawna jest związany ze Szkółką Pływacką Depka. Przez 
7 lat pracował w  Kołobrzegu. Potem, kiedy basen zbudowa-
no w Ustroniu Morskim, zaczął tam prowadzić zajęcia. – A kiedy 
w  Koszalinie otwarto Park Wodny, także tu pojawiły się świetne 
warunki do pracy. „Zaraziłem” się Depką w Kołobrzegu i przenio-
słem ją do Koszalina. Zostałem tu głównym koordynatorem szkoły. 

Depka to czołowa komercyjna szkoła pływania w regionie i  jed-
na z większych takich szkół w kraju. – Duży wkład organizacyjny 
w rozwój szkoły włożył jej założyciel Karol Torcz. Jest w tym także 
mój skromny udział wynikający z doświadczenia pedagogicznego 
i trenerskiego. 

Kadrę szkoły w Koszalinie stanowi pięciu doświadczonych tre-
nerów. Wszyscy są absolwentami koszalińskiej Sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 1, i  wszyscy są związani z  pływaniem wyczyno-
wym. Jeden z trenerów jest mistrzem Polski służb mundurowych 
i wciąż aktywnym pływakiem. Są dwie panie, które regularnie bio-
rą udział w zawodach. – Wygrywamy tym, że mamy otwarte głowy. 
Słuchamy się nawzajem, wymieniamy się doświadczeniami i dzię-
ki temu szlifujemy swój warsztat – objaśnia koordynator. – W pły-
waniu każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia. 

Nauka i relaks 

Z  Depką można nauczyć 
się pływania od podstaw, 
można też podnosić umie-
jętności pływackie. Szkoła 
prowadzi zajęcia zarówno 
dla kilkulatków, jak i  osób 
dorosłych. Zajęcia odbywają 
codziennie (także w  soboty) 
po godz. 16. 

Jest grupa początkowa 
5-6-latków i  6-7 latków. Jest 
grupa dzieci, które nieźle 
radzą sobie w  pływaniu 
kraulem lub delfinem i biorą 
udział w  zajęciach dosko-
nalących, by pływać jeszcze 
bardziej stylowo. -  Niektórzy 
kilkulatkowie pływają niczym 
wyczynowcy. Takie lekcje 
robią imponujące wrażenie. 
Dorośli zatrzymują się i  cie-
szą oko widokiem. 

W odrębnej grupie ćwiczą 
nastolatkowie, którzy podno-
szą umiejętności pływackie 
(młodzież, która nie nauczyła 
się pływać, nie zgłasza się do 
szkoły, najpewniej odkłada 
to na późniejszy wiek). Są też 

grupy dorosłych, którzy albo uczą się podstaw pływania, albo do-
skonalą umiejętności pływackie. 

- Czasem przed zajęciami z  dorosłymi mam nadzieję, że od-
pocznę po lekcji  z rozbrykanymi maluchami. Tymczasem dorośli 
także bardzo żywiołowo zachowują się w wodzie – śmieje się pan 
Marek. – To naprawdę dobry relaks. 

Pływanie to sport i styl życia. Trenerzy przypominają więc rodzi-
com, jak ważna jest dbałość o to, by najmłodsi pływacy właściwie 
się odżywiali i odpoczywali (minimum 8 godzin snu). Są też za-
jęcia dotyczące bezpieczeństwa nad wodą. – Prezentujemy filmy 
instruktażowe. Wyjaśniamy, co oznacza czerwona i biała flaga, do 
czego służą boje, jak zachować się w czasie trudnych sytuacji nad 
wodą.  

Szkółka Pływacka Depka
tel: 662 55 61 61

www.depka.pl
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ata wesela na pewno jest ważna, ale jednak 
ważniejsze jest to, dokąd zaprosimy gości, 
jaką kuchnię i  zabawę im zapewnimy. Sylwia 
Garczarek-Rybak, menedżer Hotelu Verde 
w Mścicach, który w ciągu dekady działalności 

wyrobił sobie mocną pozycję na rynku, komentuje: - Przygotowa-
liśmy dotychczas wiele wesel, ale zawsze pamiętamy, że każde ko-
lejne jest tym jedynym, wymarzonym i wyjątkowym dla konkretnej 
panny młodej, konkretnego pana młodego i ich bliskich. Robimy 
więc wszystko co możliwe, by uroczystość była taka, jak ją sobie 
wyobrazili nasi klienci, nawet jeśli pomysły wydają nieco szalone. 
Jesteśmy otwarci na rozmaite oryginalne oczekiwania państwa 
młodych. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. 

Budowaniu wyjątkowej atmosfery pomaga już samo położenie 
hotelu. Zgrabna bryła budynku opiera się o ścianę lasu. Wokół mnó-
stwo zieleni, zadbane trawniki, obszerny ogród z altaną na 60 osób. 
Wnętrza urządzone ze smakiem. Całość tworzy oprawę adekwatną 
do rangi przeżywanych przez państwa młodych uroczystych chwil. 

Organizacja wesela to mnóstwo spraw do załatwienia i skoor-
dynowania w jednym czasie. Coraz popularniejsze staje się odda-
wanie ich w ręce kogoś, kto zajmie się w naszym imieniu każdym 
detalem. Hotel Verde ma własną konsultantkę ślubną. Prowadzi 
ona parę młodą przez kolejne etapy przygotowań, omawiając 
z nią najistotniejsze kwestie, jednocześnie zdejmując jej z głowy 
masę absorbujących szczegółów. - Procentuje nasze dziesięcio-

Trzy przyjęcia weselne w jednym czasie i jednym miejscu? Dlaczego nie. Hotel Verde w podkoszalińskich Mścicach podołał niedawno 
nawet takiemu wyzwaniu. Tak samo dobrze przygotowany jest on na uroczystości kameralne, jak i tłumne wesela z liczbą 350 gości. 
Dysponując trzema różnej wielkości salami weselnymi jest w stanie elastycznie proponować klientom terminy. Jakie są najbliższe 
wolne? Najlepiej zapytać o to bezpośrednio w Verde, bo w kalendarzu rezerwacji co rusz pojawia się nowa pozycja.

Hotel Verde. 
Wesele dla każdego 
i na każdą kieszeń 
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letnie doświadczenie – mówi pani Sylwia. - Omawiając z  przy-
szłymi małżonkami ich oczekiwania i scenariusz wesela, możemy 
wiele kwestii rozstrzygać od ręki, odwołując się do fotografii uka-
zujących wcześniej zorganizowane u nas przyjęcia. Zresztą zado-
woleni klienci związują się z nami na dłużej i wracają, urządzając 
u nas chrzciny, komunie, jubileusze i inne imprezy rodzinne.  

Jak już wspomnieliśmy, Hotel Verde dysponuje trzema salami 
balowymi. Dlatego zdarzają się sytuacje, że w  jednym terminie 
w hotelu odbywają się dwie, a nawet trzy uroczystości jednocze-
śnie. Sylwia Garczarek-Rybak mówi: - To oczywiście dla nas ogrom-
ne wyzwanie logistyczne, ale radzimy sobie w takich sytuacjach.  

Konsultantka ślubna ma ogromną wiedzę na temat rynku usług 
ślubnych. Może więc podpowiedzieć sprawdzonego didżeja, ze-
spół muzyczny, fotografa, operatora wideo, dostawcę kwiatów, 
a nawet fryzjera czy kosmetyczkę. Jest to pomoc nieoceniona, bo 
wśród powodzi rozmaitych ofert łatwo się pogubić, a czasami tak-
że przepłacić. Jej rekomendacja da gwarancję jakości usług.   

Verde dodaje od siebie coś, czego klienci nie znajdą w żadnym 
innym miejscu: w przypadku wesel na 100 i więcej osób para mło-
da otrzymuje do swej dyspozycji elegancki samochód ze zbiorów 
Muzeum Aut Zabytkowych działającego przy hotelu (w przypadku 
wesel mniejszych pojazd można odpłatnie wynająć). Do wyboru 
są cztery Mercedesy. 

Największym wzięciem cieszy się Mercedes 170D – chyba ze 
względu na swój elegancki kremowy kolor. – Często wybierany jest 
również mercedes Adenauer, czyli wielka limuzyna, w której jest 
dużo miejsca a poza tym ma ona otwierany dach – mówi Sylwia 
Garczarek-Rybak. - Oprócz tego mamy jeszcze Mercedesa Ponton 
w wersji srebrny kabriolet i czerwonego Mercedesa 220A. Moż-
liwe są również sesje zdjęciowe z zabytkowymi jaguarami XK150 
i XK140. Zresztą ten drugi wykorzystany był kiedyś podczas cere-
monii ślubnej na wolnym powietrzu, bo i takie u nas organizujemy. 

Warto dodać, że hotel zapewnia kierowcę. To pasjonat daw-
nej motoryzacji z  ogromną wiedzą na jej temat. Jest w  stanie 
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odpowiedzieć na każde pytanie gości dotyczące eleganckich 
pojazdów, którymi podwozi pary młode. A pytań nie brakuje, bo 
wszystkie wykorzystywane auta budzą żywe zainteresowanie. Nie 
mówiąc już o tym, jak pięknie wyglądają na zdjęciach – tych wy-
konywanych na bieżąco albo podczas ślubnych sesji fotograficz-
nych, bo i w takim celu można wynająć wspomniane zabytkowe 
wozy.  

Jak już wspomnieliśmy, w Hotelu Verde można urządzać wesela 
nawet z 350 uczestnikami. Największa sala balowa ma ponad 400 
m kw. powierzchni i ogromny parkiet pośrodku. Goście zasiadają 
wówczas wokół przy okrągłych stołach. Sala ma również bezpo-
średnie wyjście do ogrodu, co pozwala w każdej chwili zaczerp-
nąć świeżego powietrza albo chwilę pospacerować. Gościom 
bardzo się to podoba. Tak jak i to, że para młoda może podjechać 
dosłownie pod próg i wprost ze stopni limuzyny zejść między we-
selników. 

Wielkie wesela zdarzają się stosunkowo rzadko. Dominują te 
z liczbą od kilkudziesięciu do 120 gości. Takie odbywają się w sali 
mniejszej, gdzie stoły są z reguły ustawiane biesiadnie – w podko-
wę lub jeden obok drugiego. W przypadku przyjęć kameralnych 
(do 50 osób), wykorzystywana jest sala jeszcze mniejsza. 

Jeśli chodzi o oprawę wizualną, powstaje ona na miejscu, w ho-
telu. Są to m.in. takie elementy jak podświetlana ścianka z kwiatów, 
przystrojenie stołów, sufitu i filarów, inne dekoracje kwiatowe i pa-
pierowe. Wszystko spersonalizowane i dopasowane kolorystycznie, 
bo właśnie kolor jest najczęstszym motywem przewodnim wesela. 
Pani Sylwia dodaje: - Organizujemy również wesela w określonym 
stylu: marynarskim, nowoczesnym, rustykalnym, glamour, boho, ro-
mantycznym, z motywem podróży, motywem filmowym. Wówczas 
wszystkie ozdoby podporządkowane są motywowi głównemu. 
A  jeśli chodzi o kolory, dominują te, które można nazwać ślubno
-weselną klasyką: biały, kremowy albo ecru. Ale zdarzyło się nam 
również oryginalne wesele z dominującym kolorem granatu.

Hotel Verde przygotowany jest również na ceremonie zaślubin 
na miejscu. Możliwe są one w sali balowej lub w ogrodzie – o tym 
decyduje głównie pora roku i pogoda. Takich ceremonii jest jed-
nak wciąż niewiele – większość odbywa się w USC albo kościele. 
Wówczas przed hotel zajeżdża kawalkada aut i autokary wynajęte 
dla gości. Warto tu od razu powiedzieć, że po imprezie goście 
mogą skorzystać z odpoczynku w pokojach hotelowych. Nocleg 
w tym samym budynku, w którym odbywa się zabawa, to bardzo 
wygodna opcja. - Hotel dysponuje 75 pokojami, w których może 
pomieścić nawet 180 osób. Para młoda otrzymuje do swej dyspo-



zycji specjalny apartament nowożeńców. Nocujący goście mogą 
skorzystać z basenu, z dwóch saun oraz jacuzzi. W cenie pokoju 
jest również śniadanie.

Jak mówi Sylwia Garczarek-Rybak, kierowany przez nią zespół 
co jakiś czas muszą sprostać nietypowym wyzwaniom. Należą do 
nich wesela międzynarodowe, kiedy pojawia się ze strony klien-
tów szczególnie dużo oryginalnych oczekiwań. Pani Sylwia wspo-
mina wesele polsko-japońskie: – Miało ono formę bardziej przyję-
cia niż wesela w naszym tradycyjnym rozumieniu, choć oczywiście 
były na nim tańce. Ślub odbył się u nas w ogrodzie. Później w sali 
weselnej goście korzystali z bufetu, na który złożyły się w części 
dania polskie, a w części typowo japońskie. Nasz kucharz stanął 
na wysokości zadania, zbierał od gości pochwały. 

Zdarzały się również wesela z elementami greckimi, angielski-
mi, francuskimi. - Każde z nich to dodatkowe przygotowania, ale 
jednocześnie okazja do obserwacji, jak mocno różnią się zwyczaje 
i kulinarne przyzwyczajenia różnych narodów – kwituje pani Syl-
wia. – Dlatego bardzo ważne jest wcześniejsze dokładne omówie-
nie wszelkich, nawet najmniejszych szczegółów. 

Jeśli chodzi o menu, punktem wyjścia do ustaleń są trzy standar-
dowe propozycje hotelowej kuchni Verde. O dwóch pierwszych 
można najogólniej powiedzieć, że to polska klasyka. Natomiast 
trzecie różni się zdecydowanie od pozostałych. Komponowane 
jest w  dużym stopniu z  produktów rzadziej goszczących na na-
szych stołach. Stąd dużo w nim dań z dziczyzny albo ryb. 

Nie ma również żadnego problemu z uwzględnieniem rozmaitych 
zastrzeżeń żywieniowych, jakie dotyczą poszczególnych gości. – Jeśli 
zostaniemy o tym uprzedzeni, przygotujemy dania wegetariańskie, 
wegańskie, bez glutenu czy laktozy – zapewnia pani menedżer. 

Uzupełnieniem głównego menu weselnego są dodatkowe bu-
fety w postaci stołu staropolskiego, stołu rybnego, serowego, pie-
czonego prosiaka. – Wybrzeże kojarzy się gościom z głębi Polski 
z rybami. Stąd popularność właśnie ryb wędzonych podawanych 
na wiele sposobów. W ramach stołu staropolskiego wystawiamy 
tradycyjne polskie kiełbasy, szynki, salcesony. Do tego odpowied-
nio dobrane pieczywo i dodatki – mówi pani Sylwia. 

Hotel Verde serwuje duże porcje, bogaty jest również wybór 
dań zimnych. Nie licząc obiadu lub kolacji na początku przyjęcia, 
w jego trakcie podawane są jeszcze 3 lub 4 dania gorące – w za-
leżności od życzenia zamawiających. Ceny są ustalane indywidu-
alnie i zaczynają się od 150 zł na osobę. Za dzieci do trzeciego 
roku nie jest pobierana opłata, a za starsze połowa zwykłej stawki. 

Standardowo polskie wesele to zabawa do białego rana. Czy 
goście rzeczywiście wytrzymują na parkiecie tak długo? Pani Syl-
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wia rozwiewa wątpliwości: - Wesela trwają u nas do piątej, szóstej 
rano. Aczkolwiek to wszystko zależy od gości, głównie od ich wie-
ku. Im są starsi, tym dłużej się bawią. To może dziwić, ale taka jest 
zaobserwowana przez nas prawidłowość. Znaczenie ma również 
to, z  jakiej części Polski w większości goście przyjechali. Górale, 
goście z Mazur, Kaszub i Podkarpacia należą do tych najwytrwal-
szych. 

Czasami państwo młodzi z góry przewidują, że jednym z ele-
mentów wesela będą gremialne śpiewy albo wspólne zabawy – 
oczywiście poza obowiązkową ceremonią oczepin. Wtedy hotel 
przygotowuje dla wszystkich śpiewniki i  potrzebne akcesoria. – 
Wspólny śpiew jednoczy gości i jest swoistą przerwą między tań-
cami, przez co goście nabierają apetytu i jeszcze większej ochoty, 
by wyjść na parkiet – komentuje pani Sylwia. 

Nowym zwyczajem na polskich weselach jest wprowadzanie 
dodatkowych atrakcji. Verde oferuje – poza wspomnianymi już bu-
fetami – również fontanny czekoladowe (czekolada w wybranym 

kolorze serwowana jest z owocami), wedding bar albo candy bar. 
Pojawiają się nazwy angielskie, co nie powinno dziwić, zważywszy 
na fakt, że atrakcje te pochodzą z anglosaskiego kręgu kulturo-
wego. Przyjęły się na naszym gruncie i zadomowiły, podobnie jak 
na przykład fotobudka. – To już niemal żelazny punkt programu 
- śmieje się pani Sylwia. – Poza profesjonalnymi nagraniami wideo 
czy zdjęciami od zawodowych fotografów zdjęcia z fotobudki są 
najsympatyczniejszymi pamiątkami tego wyjątkowego wieczoru. 
Gadżety pozwalają się gościom ustylizować w charakterystyczny 
sposób. Na zdjęciach pojawiają się zaś ich imiona oraz data wy-
darzenia.  

W  przypadku Hotelu Verde możliwa jest jeszcze jedna wyjąt-
kowa atrakcja: pokazy sztucznych ogni. Zazwyczaj trwają one 
kilka minut, choć zdarzają się i dłuższe. Hotel dopełnia wcześniej 
wszelkich formalności, uprzedza sąsiadów. Przy dobrej pogodzie 
fajerwerki widoczne bywają w Koszalinie. - Od jakiegoś czasu pro-
ponujemy również inne pokazy ogniowe – mówi Sylwia Garczarek
-Rybak. – Ekwilibrystyka z użyciem ognistych łańcuchów i żongler-
ka pochodniami w nocnej scenerii, przy odpowiednio dobranej 
muzyce podkreślającej dramaturgię spektaklu, robią ogromne 
wrażenie. 

Polskim zwyczajem weselnym są poprawiny. – U nas zaczynają 
się standardowo o godzinie 12, ale zazwyczaj już o godzinie 11 
goście zaczynają się zbierać – ralacjonuje Sylwia Garczarek-Rybak. 
– Organizujemy je w sali albo w ogrodowej altanie. Altana jest za-
daszona i mieści do 60 osób. Jeśli poprawiny są większe, dosta-
wiamy stoły, ławy i parasole i w formie grilla biesiadujemy. Jeśli 
chodzi o potrawy, zawsze jest bigos, ciepła zupa i dania zimne. 
Jeśli poprawiny odbywają się w sali, również są mniej formalne – 
bez zasiadania, w formie stołu szwedzkiego, ale oczywiście nie ma 
przeszkód by były również tańce. Jednak zmęczenie daje o sobie 
znać i zazwyczaj wszystko kończy się po paru godzinach. 

Sylwia Garczarek-Rybak, menedżer hotelu Verde, podsumo-
wuje: - Organizujemy wesela od ponad dziesięciu lat, mamy 
ogromne doświadczenie. Jesteśmy przy tym elastyczni, umiemy 
dostosować się do rozmaitych oczekiwań. Młoda para nie musi 
czuć się zagubiona, my jej we wszystkim pomożemy. Wystarczy 
nam zaufać. Umiemy zorganizować niezapomniane wesela dla 
każdego i na każdą kieszeń. Zapraszamy do kontaktu. Przedsta-
wimy wtedy wszystkie elementy w szczegółach. Jesteśmy przeko-
nani, że nie zawiodą się państwo, bo jesteśmy w branży weselnej 
profesjonalistami. 

Hotel Verde
ul. Koszalińska 1, 76-031 Mścice

tel: +48 697 350 394 

Zapytania dotyczące organizacji imprez przyjmowane są pod adresem 
e-mail hotel@verde.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 607 900 260.
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Toyota Jankowscy Spółka Jawna 
ul. Diamentowa 2, 75-736 Koszalin 

tel: 94 341 02 87, 94 346 55 10 
www.toyota.koszalin.pl 



amry ósmej generacji uzupełnia gamę modeli hy-
brydowych Toyoty o sedana klasy średniej. Auto 
łączy w sobie stylowy wygląd i najwyższy poziom 
komfortu ze znakomitymi parametrami układu na-
pędowego najnowszej generacji. 

Toyota Camry pojawia się na nowo w Europie Zachodniej po 
14-letniej nieobecności. Powrót ten ułatwia stopniowa rezygnacja 
europejskiego rynku motoryzacyjnego z silników wysokopręż-
nych.

Nowa Toyota Camry Hybrid, która europejską premierę miała 
2 października br. na targach w Paryżu jest już dostępna w przed-
sprzedaży. Promocyjne ceny w polskich salonach rozpoczynają 
się od 139 900 zł (wersja Comfort). Model ten jest wyposażony m. 
in. w pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense z ak-
tywnym tempomatem, reflektory w technologii BI-LED, 17'' felgi 
aluminiowe, system multimedialny z siedmiocalowym ekranem i 
kamerą cofania, system „Inteligentny kluczyk” oraz czujniki parko-
wania z przodu i z tyłu.

Produkcja nowej Toyoty Camry rozpocznie się w lutym przy-
szłego roku. Pierwsze egzemplarze trafią do właścicieli w drugim 
kwartale.  

Toyota Camry zadebiutowała w 1982 roku i w ciągu 36 lat 
zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Była dostępna w ponad 100 

krajach, a jej dotychczasowa łączna sprzedaż przekroczyła 19 mln 
egzemplarzy. Co roku salony Toyoty opuszcza ponad 700 tys. eg-
zemplarzy, co zapewnia Camry pozycję najpopularniejszego se-
dana segmentu D na świecie.

Debiutująca obecnie ósma generacja zachowała najważniejsze 
cechy modelu: jakość, trwałość i niezawodność. Cechuje ją wy-
sokiej klasy design wnętrza i karoserii, komfort i przestronność, 
a także najnowocześniejsza technologia układu przeniesienia 
napędu. Została ona zaprojektowana w technologii Toyota New 
Global Architecture (TNGA). Przemyślane i dopracowane rozwią-
zania stawiają na przyjemność z jazdy na równi z doskonałą ja-
kością wykonania, zaawansowaną technologią i przyjaznością dla 
środowiska.

Nowa Camry Hybrid wyróżnia się odważną i wyrazistą stylisty-
ką. Górna osłona grilla podkreśla umieszczony na niej emblemat 
Toyoty oraz wbudowane w jej końce reflektory Hi-LED. Trapezo-
idalna dolna osłona grilla zajmuje niemal całą szerokość zderza-
ka. Wolne zostały tylko jego narożniki, łączące się z osłoną grilla 
jak dwa kadłuby katamaranu, podkreślając szeroki rozstaw kół i 
szerokość umieszczonego nisko nad jezdnią nadwozia nowego 
modelu Camry Hybrid.

Nisko poprowadzona linia maski i dachu współgra z linią szyb, 
wizualnie obniżając środek ciężkości nowej Camry. Kabina za-

Zaledwie dwa tygodnie po jej paryskim debiucie nową Toyotę Camry Hybrid mogli oglądać koszalińscy sympatycy marki zaproszeni 
przez salon dealerski Toyota Jankowscy na przedpremierowy pokaz. Przedpremierowy, bo w regularnej sprzedaży samochód znajdzie 
się w Polsce na początku przyszłego roku. Wyniki przedsprzedaży zapowiadają rynkowy sukces legendy, która wraca do Europy po 14 
latach nieobecności. 

C
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pewnia wygodę pasażerom i – dzięki kompaktowemu przeszkle-
niu bocznemu – nadaje autu nieco sportowy wygląd.

We wnętrzu zastosowano najwyższej jakości wykończenia, 
miękkie w dotyku wykładziny i skóry, eleganckie drewniane lub 
chromowane listwy. Dostępny jest także ornament Tiger Eye, da-
jący wrażenie głębi i blasku, gdy spoglądamy na niego pod ką-
tem. Do wyboru są tapicerki skórzane i materiałowe.

Nowa Toyota Camry Hybrid jest dostępna w dwóch wersjach 
kolorystycznych wnętrza: beżowej (skóra), która łączy ciemno-
szare wykładziny i górną część deski rozdzielczej w dwóch od-
cieniach beżu, oraz czarnej (tkanina lub skóra) zaakcentowanej 
elementami w kolorze satynowego chromu.

Siedzenia przednie zapewniają wysoki poziom komfortu i lep-
sze boczne trzymanie. Siedzenia z tyłu są dostępne w dwóch for-
matach: ze składaniem oparć w proporcji 60:40 lub 40:20:40 z 
szerokimi zagłówkami oraz dużym, środkowym podłokietnikiem. 
Opcjonalnie oferowane są elektrycznie składane oparcia z pane-
lem dotykowym, wbudowanym w przednią część podłokietnika. 
Panel umożliwia obsługę klimatyzacji, systemu audio i regulację 
pochylenia oparć tylnych siedzeń.

Wprowadzenie nowego tylnego zawieszenia z systemem po-
dwójnych wahaczy sprawiło, że bagażnik zwiększył się do 524 
litrów.

Nowy napęd hybrydowy z silnikiem benzynowym o pojemno-
ści 2,5 l łączy oszczędność paliwa, niski poziom emisji spalin oraz 
cichą pracę z większą mocą i szybszą reakcją na pedał przyspie-
szenia. Camry Hybrid ma łączną moc napędu na poziomie 218 
KM (160 kW). Średnia emisja CO2 to około 98 g/km, a średnie 
zużycie paliwa – od 4,2 l/100 km (dane wstępne, przed homolo-
gacją).

Dopracowany 2,5-litrowy czterocylindrowy silnik Dynamic For-
ce może się poszczycić sprawnością cieplną na poziomie 41 proc. 
Zastosowano w nim wiele zaawansowanych technologii Toyoty, w 
tym Dual VVT-i z VVT-iE (inteligentnym systemem zmiennych faz 
rozrządu ze sterowaniem elektrycznym) i D-4S (czterosuwowy sil-
nik benzynowy z bezpośrednim i pośrednim wtryskiem). Pozwala 
to nie tylko uzyskać optymalną moc, lecz również zmniejszyć zuży-
cie paliwa i poziom emisji spalin.

Nowy układ hybrydowy Toyota Hybrid System II (THS II) zaopa-
trzono w technologię sekwencyjnej zmiany biegów Shiftmatic. 
Teraz kierowca może zmieniać przełożenia za pomocą zamon-
towanej w centralnej konsoli dźwigni, naśladując pracę szybkiej, 
sześciostopniowej automatycznej skrzyni biegów.

Kluczem do sukcesu nowego modelu Camry jest całkowicie 
nowa platforma GA-K w technologii TNGA. Nowe tylne zawiesze-
nie z podwójnymi wahaczami i znacznie obniżony środek ciężko-
ści auta gwarantują lepsze prowadzenie, większą przyczepność i 
sztywność skrętną nadwozia.

Karoseria ma o 30 proc. większą sztywność skrętną w stosunku 
do poprzedniego modelu. Czteropunktowy system mocowania 
silnika został zaprojektowany tak, by nie tylko zmniejszyć drgania, 
ale też zwiększyć sztywność karoserii i stabilność prowadzenia 
Camry.

Zawieszenie, będące konfiguracją kolumn MacPhersona z 
przodu i nowego układu z podwójnymi wahaczami poprzecznymi 
z tyłu, zwiększa stabilność i ogranicza przechyły nadwozia.

Camry Hybrid wyposażono w zestaw aktywnych systemów 
bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, które mają pomagać w za-
pobieganiu kolizjom lub służyć łagodzeniu ich skutków. Wykorzy-
stują one współpracę kamery i czułego radaru, które pomagają 
wykrywać przeszkody na drodze. Są to: układ zapobiegania koli-
zjom (PCS) z funkcją wykrywania pieszych (PD), adaptacyjny tem-
pomat (ACC), system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa 

ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC), automa-
tyczne światła drogowe (AHB) i układ rozpoznawania znaków dro-
gowych (RSA).

W wybranych wersjach wyposażenia dostępne są także sys-
tem monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM), system 
ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA), czujniki 
parkowania z przodu i z tyłu, kamera cofania z wyświetlanymi na 
ekranie liniami wspomagającymi parkowanie oraz układy kontro-
lujące hamowanie i trakcję.

Nadwozie nowej Toyoty Camry zostało zaprojektowane tak, 
by redukować siłę zderzenia z przodu, z boku i z tyłu. Pozwoli to 
odpowiednio rozproszyć energię uderzenia, co ma zapobiec de-
formacji kabiny pasażerskiej. Dla zapewnienia najlepszej ochrony 
pieszych, w nadwoziu Camry zastosowano nowy projekt maski o 
strukturze tzw. pływającej wyspy oraz absorbującą siłę zderzenia 
osłonę grilla.

Toyota Jankowscy Spółka Jawna
ul. Diamentowa 2, 75-736 Koszalin

tel: 94 341 02 87, 94 346 55 10
www.toyota.koszalin.pl
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la nas „odświeżona” Mazda CX-3 jest zupełną 
nowością. Wcześniej nie mieliśmy okazji jeździć 
tym modelem, dlatego nie będziemy porówny-
wać wersji starszej z obecną. Skupimy się zresz-
tą na wrażeniach z jazdy, rozmaite techniczne 

wątki pozostawiając tym razem na boku. Jeździliśmy autem wypo-
sażonym w najbogatszy zestaw systemów bezpieczeństwa i słu-
żących komfortowi prowadzenia (wolno ssący silnik dwulitrowy, 
benzyna, 121 KM, skrzynia sześciobiegowa automatyczna).

Zewnętrznie auto zachwyca. Piękna i płynna linia nadwozia, 
wyraziste i wąskie niczym oczy kota reflektory, wyraźnie zaznaczo-
ne nadkola. Do tego głębokie kolory i najwyższej klasy lakier. To 
się musi podobać. Widać, że designerzy Mazdy pozostają wierni 
własnej filozofii projektowania i nie ulegają modzie na ostre, geo-
metryczne wytłoczenia w karoserii, które pojawiły się w ostatnich 
dwóch latach w nowych crossoverach kilku innych producentów.  
CX-3 to kolejny model w gamie Mazdy nowej generacji, w którym 
zastosowano wszystkie technologie SKYACTIV. Dla podkreślenia 
piękna i wyrafinowania został on zaprojektowany zgodnie z moty-
wem stylizacji KODO (Dusza Ruchu), który nadał mu wyrazistą ale 
jednocześnie elegancką sylwetkę i dynamiczny charakter.

Osoba wysoka, otwierając Mazdę CX-3, może mieć wątpliwość, 
czy za kierownicą znajdzie wystarczająco dużo miejsca dla siebie. 
Bez obaw. Mężczyzna solidnej budowy o wzroście 190 cm siedzi 
wygodnie, do podsufitki mając jeszcze kilka centymetrów zapasu. 
Również przestrzeń między fotelem kierowcy i pasażera daje po-
czucie pełnego komfortu. 

Tak jak formę zewnętrzną, tak i wnętrze  CX-3 uznać należy za wy-
rafinowane. Dobrej jakości materiały w połączeniu z ergonomiczny-
mi rozwiązaniami w obrębie kokpitu znamionują dobry gust i klasę. 

Satysfakcję daje również prowadzenie Mazdy CX-3. Bardzo no-
woczesne wspomaganie kierownicy powoduje, że kierowanie nie 
wymaga najmniejszego wysiłku. Silnik w testowanej wersji zapew-
nił pożądaną dynamikę jazdy. To bardzo ważne dla bezpieczeń-
stwa: możliwość szybkiego wykonania manewru wyprzedzania 
to jeden z kluczowych elementów budujących zaufanie kierowcy 
do samochodu. Testowany wóz zachowywał się energicznie we 
wszystkich zakresach obrotów. 

Kapitalny jest – znany nam już z innych modeli najnowszej rodzi-
ny Mazdy – adaptacyjny tempomat. Ustawiwszy określoną pręd-

W naszym cyklu testów samochodów marki Mazda przyszedł czas na kompaktowego SUV-a. Model CX-3, produkowany od trzech lat, 
przeszedł niedawno facelifting i od paru tygodni dostępny jest w polskich salonach dealerskich. Pierwszy refleksja po krótkim używaniu 
tego auta: jego powodzenie rynkowe nie powinno nikogo dziwić, jest znakomite.
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MAZDA CX-3: dynamiczny 
charakter w wyrafinowanej formie 



kość, nawet jeśli jest ona znacznie wyższa niż prędkości jadącego 
kilkaset metrów przed nami samochodu, możemy być pewni, że 
nie dojdzie do kolizji, gdy go dogonimy. Po prostu tempomat 
odpowiednio wcześnie spowoduje automatyczny spadek naszej 
prędkości i narzuci poruszanie się „krok w krok” za poprzedzają-
cym pojazdem z zachowaniem właściwej odległości. Oczywiście 
kiedy ten, kto jedzie przed nami, przyspieszy, przyspieszymy i my, 
ale tylko do „zadanej” pierwotnie szybkości. 

Adaptacyjny tempomat jeszcze 2-3 lata temu był elementem 
stosowanym wyłącznie w autach klasy premium. Dość szybko 
staje się ogólnym standardem. I bardzo dobrze. To naprawdę 
ogromny krok na rzecz bezpieczeństwa, ale i komfortu. Na trasie 
szybkiego ruchu albo autostradzie pozwala on przejeżdżać duże 
odcinki drogi praktycznie bez angażowania nóg. Osoby dużo jeż-
dżące albo mające kłopoty z krążeniem żylnym na pewno wiedzą 
o czym mowa. Zmęczenie nóg po przejechaniu 600-800 km może 
być bardzo dokuczliwe. 

Jak już wspomnieliśmy, wnętrze jest pełne ergonomicznych 
szczegółów. Główny wyświetlacz przed oczyma kierowcy (w te-
stowanym aucie również niewielki wyświetlacz head-up display) 
pokazuje tylko najistotniejsze wskazania. Więcej można uzyskać 
na ośmiocalowym wyświetlaczu znajdującym się pośrodku przed-

niej części kabiny – multimedia, telefon, nawigację. Komputerowi 
pokładowemu można wydawać polecenia dotykowo, ale szybko 
przekonujemy się, że łatwiej jest to robić za pomocą specjalnego 
pokrętła (przypominającego joystick) ulokowanego pod prawą 
ręką kierowcy, w sąsiedztwie gałki zmiany biegów. Spotkaliśmy 
się z twierdzeniami, że to niewygodne i „nienaturalne”. Bzdura. 
Kierujący bardzo szybko przyzwyczaja się do tego rozwiązania i 
steruje wszystkim „na wyczucie”, bez szkody dla skupienia uwagi 
na sytuacji panującej na drodze. 

Mazda CX-3 ma opinię samochodu dla kobiet. To stereotyp. 
Auto może się podobać również panom i pewnie niejeden za-
kocha się w nim przy pierwszym kontakcie – na przykład podczas  
jazdy próbnej, na którą zaprasza słupski salon marki. 

Autor: Adam Różański / Foto: Sonia Reiske

BMG Goworowski sp. z o.o.
Salon w Słupsku: ul. Słupska 6; 76-251 Bolesławice k/Słupska; 

tel.: +48 59 848 70 70; 01020.klienci@mazda-dealer.pl
Salon w Gdyni: ul. Łużycka 9, 81-537 Gdynia; 

tel.: +48 58 660 49 00; 01016.klienci@mazda-dealer.pl
Salon w Gdańsku: ul. Elbląska 81; 80-718 Gdańsk; 

tel.: +48 58 3 222 222; 01003.klienci@mazda-dealer.pl 
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Długość: 4275 mm
Szerokość: od 1765 mm do 2049 mm
Rozstaw osi: 2570 mm
Wysokość: 1535 mm
Masa własna: od 1230 kg 
Masa całkowita: od 1692 kg 
Przeniesienie napędu: na koła przednie
Skrzynia biegów: automatyczna 6-biegowa
Pojemność skokowa: 1998 cm3

Zalecany typ paliwa: RON 95
System wtrysku paliwa: wtrysk bezpośredni
Stopień sprężania: 14,0:1
Układ redukcji emisji wydechowych: katalizator trójdrożny
Moc maksymalna: 121 KM 



agrodę przyznaje jury złożone z 25 branżowych 
dziennikarzy z 25 krajów Europy. Opel Combo 
dostał od nich 127 punktów (drugie w klasyfika-
cji auto otrzymało 92 punkty; różnica była więc 
ogromna). Innowacyjne systemy wspomaga-

jące kierowcę oraz niskie koszty eksploatacji nowego Combo to 
czynniki, które zdecydowały o fakcie, że ta nagroda po raz trzeci, 
od czasu jej ustanowienia w 1992 roku, trafi do Rüsselsheim – kwa-
tery głównej Opla w Niemczech. Wcześniej tytuł International Van 
of the Year zdobył model Astra Van w 1999 roku oraz model Viva-
ro w 2002 roku. 

Mieliśmy okazję przetestować Opla Combo Life. Jest to pojazd 
z założenia po połowie łączący funkcje osobówki i dostawczaka. 
W małym biznesie takie połączenie jest idealne i właśnie drobny 
rodzinny biznes jest główną grupą docelową w przypadku tego 
modelu. 

Ktoś, kto nie usiadł za kierownicą tego samochodu, może po-
wątpiewać, czy poza fotelami dla pięciu osób ma on ceny „nor-
malnego” auta osobowego. Pozbędzie się wątpliwości już po 
przejechaniu paru kilometrów. Prowadzi się je znakomicie. We-
wnątrz jest wygodnie, nie brakuje przestrzeni z przodu ani między 
przednią a kanapą.

Kabina jest wysoka, co oprócz komfortu kierowcy i pasażerów 
oznacza wygodę przy załadunku bagaży albo towarów. 

Kierowca ma doskonałą widoczność - siedzi wysoko, ma przed 
oczyma dużą szybę i lusterka z funkcją ostrzegania o ruchu bocz-
nym z obu stron. Poczucie bezpieczeństwa buduje masywny przód 
auta. Przemyślane schowki pozwalają bez problemu utrzymywać 
porządek, bo jest gdzie położyć telefon, dokumenty (genialny po-
mysł z płytkim ale pojemnym płaskim schowkiem w przestrzeni 
między szybą przednią a kierownicą), kubki z napojami – no i są 

Gdyby nowy Combo był człowiekiem, można by o nim powiedzieć: pracowity, pomocny, sympatyczny. Ponieważ jest autem, powiemy: 
wygodny, pakowny, uniwersalny. Tytuł International Van of the Year 2019 — IVOTY (Międzynarodowy Samochód Dostawczy Roku 
2019) nie wziął się znikąd. Najbardziej pożądana przez producentów nagroda w segmencie lekkich pojazdów użytkowych należy 
mu się bezdyskusyjnie. 

N
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Opel Combo Life: 
zasłużone zachwyty

Opel Combo jest dostępny w licznych 
wariantach, w tym w wersji 
o standardowej długości nadwozia 
4,40 m, w wersji XL o długości 4,75 m



typowe boczne „kieszenie”. Łącznie 28 różnych miejsc do chowa-
nia drobnych przedmiotów. Największe tam, gdzie nikt by się nie 
spodziewał – na samym końcu auta, tuż pod dachem – dostępna 
ze środka i z zewnątrz po podniesieniu drzwi tylnych. 

Osobnej uwagi wymaga – będąca elementem opcjonalnym - 
centralna górna półka sufitowa, zamontowana pod panoramicz-
nym dachem. Jest podświetlana, więc w  nocy nieco rozświetla 
wnętrze, ale przede wszystkim dodaje mu szyku.  I… służy za miej-
sce, w którym można schować różne rzeczy. 

Niemieckie auta nie zawsze mogą się podobać, jeśli chodzi 
o użyte wewnątrz materiały. W nowym Combo nie można się do 
niczego przyczepić, bo plastiki są w miarę przyjemne w dotyku 
a tkaniny obić foteli dobrane ze smakiem. 

Auto, którym jeździliśmy, miało półtoralitrowy silnik dieslow-
ski o mocy 102 KM. Może się wydawać, że to niewielka moc, ale 

w praktyce okazuje się w zupełności wystarczać. Oczywiście kogoś, 
kto chciałby do setki dojść w parę sekund ten silnik zawiedzie. Ale 
przecież nie jest to samochód do ścigania się, ale do „roboty”. 

Jeśli złożymy tylne fotele na płasko, otrzymujemy (przy zała-
dunku po dach) 2126 litrów pojemności w wersji standardowej, 
a w wersji dłuższej 2693 litry (inaczej - 4,4 m3)! Przekłada się to 
na ładowność do 800 kg i  możliwość przewożenia przedmio-
tów o długości do 3440 mm. W przestrzeni ładunkowej między 
wnękami nadkoli – według zapewnień producenta - zmieszczą 
się dwie europalety (nawet w Combo o mniejszym rozstawie osi). 
Jeszcze jedna nowinka: jeśli umieścimy w Combo zbyt ciężki ła-
dunek, zadziała ostrzegający o tym odpowiedni czujnik. 

Możemy Combo Life przekształcić w  samochód wyłącznie 
osobowy, przeznaczony dla siedmiu osób. Istnieje bowiem moż-
liwość dostawienia dwóch dodatkowych foteli z  tyłu. Dla rodzin 
z czwórką lub piątką dzieci - rozwiązanie idealne.
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Imponujący jest zestaw nowoczesnych elementów podnoszą-
cych bezpieczeństwo podróżnych. 

Jest to w pierwszym rzędzie układ automatycznego hamowania 
awaryjnego (AEB), z funkcją wykrywania pieszych. Aktywuje się on 
samoczynnie przy prędkościach od 5 do 85 km/h. Jeśli kierowca 
nie zareaguje, system sam może nawet zatrzymać samochód.   

Warto wymienić jeszcze asystenta pasa ruchu (kontroluje tor 
jazdy i sygnalizuje odchylenia – np. najechanie na linię dzielącą), 
funkcję rozpoznawania znaków drogowych i system wykrywania 
zmęczenia kierowcy. 

Nieocenioną pomocą w  bezpiecznym prowadzeniu auta jest 
adaptacyjny tempomat, który nie tylko utrzymuje równą pręd-
kość, ale umie ją pomniejszyć, jeśli zbliżymy się do auta jadącego 
wolniej niż my a znajdującego się przed nami. Kiedy wóz poprze-
dzający przyspieszy, dzięki adaptacyjnemu tempomatowi nasz 
samochód również nabierze większej prędkości, ale tylko do pier-
wotnie przyjętej wysokości. 

Rzadko zdarza się nam testować auta, o których da się powie-
dzieć, że pasują jak ulał od pierwszego kontaktu. Opel Combo 
Life podoba się z pewnością nie tylko nam. Idealnie trafi w potrze-
by dużej rodziny, hobbysty, który może w nim przewozić deskę 
windsurfingową czy rower albo kogoś prowadzącego na przykład 
mały sklepik. 

Autor: Andrzej Mielcarek

Opel Dowbusz, ul. Lniana 3, 75-213 Koszalin
Sprzedaż samochodów osobowych: +48 94 341 51 20

Serwis samochodów osobowych: +48 94 343 25 50
www.opel.koszalin.pl

                                           Combo Life     Combo Life XL
Długość:                             4403 mm           4753 mm
Szerokość:                          1848 mm           1848 mm
Wysokość:                          1841 mm           1880 mm
Rozstaw osi:                       2785 mm           2977 mm
Średnica zawracania:            11,0 m                11,8 m
Bagażnik (ISO 3832):      597 litrów          850 litrów
Po złożeniu kanapy:       2126 litrów        2693 litrów
Masa pojazdu:           1431-1599 kg   1505-1615 kg
Masa całkowita:         2010-2290 kg   2070-2320 kg
Ładowność:                             768 kg                780 kg
Silnik: 1.5 CDTi 102KM 
Paliwo: olej napędowy
Skrzynia biegów: 5-biegowa, manualna
Moc maks. (kW/KM przy obr/min.): 75/102/3500
Spalanie trasa/miasto/średnio: 4,3/4,9/4,5 l/100 kmy
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Opel Dowbusz
ul. Lniana 3, Koszalin
tel. +48 94 341 51 20
www.opel.koszalin.pl

OPEL DOWBUSZ



to zdecyduje się na nabycie auta ze znaczkiem 
VW akurat teraz, może liczyć na oszczędność 
w wysokości do 22 tysięcy złotych! 

Dwa tysiące zostaną w kieszeni nabywcy Polo. 
Trzytysięczny rabat dotyczy modelu UP! Najwyższy, wynoszący 
22 000 zł, rabat otrzymają klienci kupujący Passata Limousine albo 
Variant z silnikiem diesla (auta te wyposażone w silniki benzynowe 
kosztują obecnie o 18 000 zł mniej niż przed akcją wyprzedażo-
wą).

Najliczniej w tabeli rabatów reprezentowana jest rodzina mo-
delu Golf – do zaoszczędzenia jest od minimum 8 000 do maksi-
mum 14 000 zł. Trudno tutaj wymienić wszystkie obniżki dotyczące 
Golfa, warto o szczegóły zapytać pracowników Działu Sprzedaży 
Samochodów Osobowych w koszalińskim salonie firmy Krotoski 
– Cichy. 

Dodajmy jeszcze dla porządku, że Tourana można obecnie ku-
pić o 4 000 zł taniej (benzyna) lub nawet o 8 000 zł taniej (diesel). 
Tiguan – niezależnie od wersji silnikowej – staniał w czasie pierw-
szej fali wyprzedażowej o 12 000 zł. Kupowana teraz limuzyna Ar-
teon to korzyść od 10 000 zł (benzyna) do nawet 19 000 zł (diesel), 
a rodzinny Sharan – niezależnie od typu silnika – 20 000 zł.

Jak Państwo widzą, nie ma na naszej liście najnowszych modeli 
VW, czyli Touarega i T-Roca, które premiery miały niedawno. Trud-
no się dziwić. I  bez dodatkowych działań ze strony producenta 
budzą ogromne zainteresowanie potencjalnych nabywców.  

W przypadku Touarega warto wspomnieć o  tym, że Volkswa-
gen Bank przygotował specjalną ofertę dla potencjalnych le-
asingobiorców o  nazwie Easy Drive Touareg Turbo. Utrzymuje 
również docenianą przez klientów, promocyjną ofertę leasingu 
101%, który jest niezwykle korzystny ze względu na niskie koszty 

Volkswagen rozpoczął pierwszą falę wyprzedaży rocznika 2018. Większość modeli można teraz kupić z dużymi rabatami. Ale na 
tym nie koniec. Pojawiły się również bardzo atrakcyjne promocje w zakresie finansowania zakupu auta, przeglądów okresowych oraz 
ubezpieczeń.

k
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Jesień korzyści 
w salonie Volkswagena

Koszalin - samochody osobowe



finansowania. W  tym przypadku również odsyłamy Czytelników 
do doradców z Działu Sprzedaży Samochodów Osobowych firmy 
Krotoski – Cichy. 

Wśród innych korzyści, jakie oferuje obecnie Volkswagen, war-
to jeszcze wspomnieć również o  atrakcyjnych warunkach ubez-
pieczenia (od 2,9 proc. wartości pojazdu w przypadku pełnego 
pakietu OC/AC). 

Inną bardzo atrakcyjną i docenianą przez klientów propozycją 
jest możliwość wykupienia za niewielkie pieniądze (już od 199 zł) 
czteroletniego pakietu przeglądów okresowych oraz o dwa lata 
dłuższej niż standardowa gwarancji! Obie te korzyści za jedną nie-
dużą opłatę jednorazową! 

Łukasz Machocki, kierownik koszalińskiego Salonu Volkswagen 
firmy Krotoski – Cichy, podsumowuje: - Jak widać, zakup nowego 
auta u nas w najbliższym czasie to szereg dodatkowych atrakcyj-
nych korzyści. Niezależnie od nich warto pamiętać, że stosowane 
przez Volkswagena nowoczesne silniki oszczędzają paliwo, a więc 
w  konsekwencji pieniądze właścicieli aut. Poza tym jest to mar-
ka bardzo popularna, z  bardzo dobrą opinią, co przekłada się 
na fakt, że samochody długo utrzymują swoją wartość i na ryn-
ku wtórnym są bardzo pożądane, zwłaszcza jeśli kupowane były 
u polskich dealerów. 

Salon VW Koszalin
ul. Gnieźnieńska 24B

tel. 94 317 79 50

Motoryzacja 59 

Volkswagen Golf – rabat od 8 000 do 14 000 zł

Volkswagen Touran – rabat od 4 000 do 8 000 zł Volkswagen Tiguan – rabat 12 000 zł



Volkswagen Sharan – rabat 20 000 zł 

Volkswagen Passat – rabat od 18 000 do 22 000 zł
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Volkswagen Polo – rabat 2 000 zł

Volkswagen UP! – rabat 3 000 zł

Volkswagen Arteon – rabat od 10 000 do 19 000 zł





ord Focus czwartej generacji jest o 18 mm dłuższy 
i 17 mm niższy od poprzednika, ale sprawia wraże-
nie jakby był znacznie od niego szerszy. W rzeczy-
wistości mowa tylko o 2 mm różnicy… Dzięki tak 
niewielkiej zmianie proporcji nowy Focus w wersji 

ST-Line sprawia wrażenie auta mocno usportowionego. W wersji 
testowanej zawieszenie jest obniżone o 10 mm i nieco usztywnio-
ne.  Jednocześnie auto „schudło” o 80 kg. 

Jednolitrowy silnik EcoBoost wyciska 125 KM. Motory produ-
kowane w  tej technologii nie wszystkich do siebie przekonują, 
my jednak mamy doświadczenie w korzystaniu z  takiego silnika 
i musimy stwierdzić po dwóch latach użytkowania, że gwarantuje 
on odpowiednią dynamiczność, przy jednoczesnej oszczędności, 
jeśli chodzi o zużycie paliwa. 

Ford Focus 1.0 EcoBoost ST-Line przyspiesza już od najniższe-
go poziomu obrotów, żeby w  tych wyższych naprawdę szybko 
rozpędzać auto. Testowany egzemplarz  miał manualną, sześcio-
biegową skrzynię biegów, która znakomicie współpracuje z tym 
silnikiem. Gdyby przełożenia były nieco krótsze, śmiało by można 
było mówić o samochodzie sportowym. Ale i tak nie mamy prawa 
narzekać na dynamikę jazdy.

Prowadzi się znakomicie. Idealnie trzyma się drogi. Bardzo 
wrażliwie reaguje na decyzje kierowcy wyrażone ruchem kierow-
nicy. Auto zwinne a jednoczesne budzące zaufanie od pierwsze-
go przejechanego kilometra.  

Jednej rzeczy inne samochody, nawet te luksusowe, mogą Fo-
cusowi pozazdrościć na pewno. Jest on idealnie wyciszony. Zresz-
tą było to nasze pierwsze wrażenie, kiedy pierwszy raz siedliśmy 
za kierownicą. Nawet przy prędkości 140 km/h szum i  odgłos 
opon jest minimalny. Kapelusze z głów, przed projektantami. 

Rewelacyjne spalanie to kolejna właściwość, którą należy zde-
cydowanie podkreślić. Przy bardzo „grzecznej” jeździe, kiedy na-
tychmiast reagowaliśmy na płynące z  komputera pokładowego 
podpowiedzi zmiany biegów i nie przekraczaliśmy prędkości 90 
km/h auto paliło nieco ponad 4 litry benzyny na 100 km! Przy jeź-
dzie znacznie szybszej paliło do 6 litrów i – uwaga – w jeździe miej-
skiej 7 litrów. Osiągnięcia warte uznania, bo to wyniki lepsze niż 
w przypadku testowanej przez nas parę miesięcy temu mniejszej 
od Focusa Fiesty, nie mówiąc już o konkurentach. 

Jeśli chodzi o  systemy bezpieczeństwa, trudno znaleźć w  in-
nych obecnie produkowanych autach więcej tego typu elemen-

Równo 20 lat po premierze pierwszego Forda Focusa debiutuje na rynku jego czwarta generacja. Ford przyzwyczaił klientów, że jak 
zapowiada nowy projekt, to on naprawdę jest nowy. Dotyczy to również auta, które dzięki uprzejmości koszalińskiego salonu Bemo 
Motors mieliśmy okazję poznać i wypróbować. 

f
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Ford Focus 1.0 EcoBoost ST-Line: 
naprawdę nowy, zwinny i posłuszny

Silnik 1.0 EcoBoost to przez sześć lat z rzędu (2012 - 2107) 
zwycięzca plebiscytu Międzynarodowy Silnik Roku  



tów niż w  nowym Focusie. Zgromadzono je w  ramach systemu 
Ford Co-Pilot360, który obejmuje m.in. aktywny tempomat ACC 
z funkcją Stop & Go, rozpoznawaniem znaków ograniczenia pręd-
kości i systemem utrzymania na pasie ruchu, system aktywnego 
wspomagania hamowania z funkcją wykrywania pieszych i moto-
cyklistów, aktywnego unikania zderzenia poprzez ominięcie prze-
szkody.

Projekt deski rozdzielczej, zgodnie z nowymi trendami, poszedł 
w stronę minimalizmu. Nie jest ona przeładowana, za to bardzo 
ergonomiczna. Wszystko jest proste i intuicyjne. 

Szereg drobnych usprawnień podnosi zdecydowanie komfort 
użytkowania. Jest na przykład ładowarka indukcyjna (w erze szyb-
ko rozładowujących się smartfonów rzecz nie do przecenienia). 
Z kolei jednym naciśnięciem guzika składamy oparcia foteli tylnej 
kanapy. System multimedialny używa ośmiocalowego wyświetla-

cza umieszczonego na środku w przedniej części kabiny; jest przy 
tym jasny, dzięki czemu np. obraz nawigacji ma intensywne kolory.  

Nie boimy się zaryzykować stwierdzenia, nowy Ford Focus to 
obecnie najlepsze auto w klasie kompaktowej dostępne w Polsce. 
Stopniowo mają się pojawić jego kolejne wersje (łącznie z luksu-
sową), a to zapowiada, że producent nadal widzi ten model jako 
ten, który generuje największą sprzedaż (dotychczas tak było). 
Będzie w czym wybierać, bo konfigurator ma proponować aż 16 
kombinacji kolorystycznych! 

BEMO MOTORS
sprzedaż i serwis marki FORD

ul. Koszalińska 26, Stare Bielice k. Koszalina
tel.: 94 3 400 400 

www.bemo-motors.pl
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Długość/szerokość/wysokość: 4378/1825/1471 mm 
Rozstaw kół: przód/tył: 1572/1553 mm 
Rozstaw osi: 2700 mm 
Masa własna: 1390 kg 
Pojemność bagażnika: 375 litrów 
Pojemność zbiornika paliwa: 52 litry 
Rodzaj paliwa: benzyna 
Pojemność: 999 cm3 
Liczba cylindrów: 3 

Napędzana oś: przednia 
Skrzynia biegów: ręczna/6 
Moc: 125 KM przy 6000 obr/min 
Max moment obrotowy: 170 Nm 
przy 1400-4500 obr/min 
Przyspieszenie 0-100 km/h: 10 sekund 
Prędkość maksymalna: 200 km/h 
Średnie spalanie – 5 l/100 km 
Emisja CO2: 108-115 g/km 



tworzenie komórki zajmującej się tematem detailin-
gu jest odpowiedzią na ciągle rosnące wymagania 
Klientów, nie tylko odnośnie opieki nad spraw-
nością techniczną serwisowanych i  naprawianych 
pojazdów, ale i ich stroną estetyczną. Klienci coraz 

więcej uwagi przywiązują do wyglądu swoich wymarzonych aut, 
zgodnie z  ogólnym trendem zwiększania się wartości wizerunku 
w naszym życiu. Nowo zorganizowany dział wychodzi naprzeciw 
tym potrzebom i zaspokaja je w dwójnasób, ponieważ nie tylko po-
prawia wygląd samochodu, ale także ułatwia i skraca czas potrzeb-
ny na jego bieżącą pielęgnację, a jak wiadomo czas to pieniądz.

Dział detailingu to przede wszystkim dokładna i  skrupulatna 
pielęgnacja pojazdu oraz jego zabezpieczenie przed czynnikami, 
które sprawiają, że na przestrzeni czasu samochody bledną a ich 
piękno i wyjątkowość skrywają się pod warstwą codziennych trosk 

i  trudów. Dzięki pracy, doświadczeniu i  najnowocześniejszym 
technologiom jakie wkładamy w  każdy pojazd, jesteśmy w  sta-
nie sprawić, iż efekt upływu czasu, nie będzie widoczny a wpływ, 
jaki eksploatacja samochodu wywarła na jego wygląd, zostanie 
w możliwie maksymalnym stopniu cofnięty.

Ponadto, to co szczególnie wyróżnia Dział Detailingu Grupy 
Mojsiuk, to możliwość obsługi nie tylko pojazdów osobowych 
dowolnej wielkości, ale także pojazdów użytkowych, nawet tych 
służących do transportu międzynarodowego.

Wszelkie szczegóły odnośnie oferty przekażą Państwu doradcy 
salonów i serwisów Grupy Mojsiuk: Honda, Peugeot i Mercedes
-Benz a także specjaliści likwidacji szkód Centrum Blacharsko-La-
kierniczego w Starych Bielicach. Można ich szukać również  lub 
pod numerem telefonu 94 34 77 382.

Początek całego przedsięwzięcia sięga końca 2017 roku, gdy zarząd Grupy Mojsiuk, reagując na  potrzeby swoich klientów, postanowił 
z początkiem tego roku stworzyć projekt uzupełniający portfolio usług oferowanych przez naszą firmę. Efekt wielomiesięcznych 
prac, mamy zaszczyt przedstawić, jako Dział Detailingu Grupy Mojsiuk. Jego powołanie wpisuje się w ideę ciągłego rozwoju, 
która przyświeca Zarządowi Grupy Mojsiuk od początku istnienia firmy od początku istnienia firmy.

s
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Otwarcie Działu 
Detailingu Grupy Mojsiuk
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Auto detailing (ang.) – zoptymalizowany proces kompleksowego czyszczenia, renowacji i konserwacji pojazdu samochodowego 
lub jego elementów, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, w celu podniesienia walorów estetycznych i użytkowych pojazdu, a tak-
że przedłużenia jego żywotności. 



orea Południowa poszła w  odmiennym kie-
runku - politycznych tradycji Zachodu, inspi-
rację do budowania gospodarczej potęgi 
czerpiąc od Wielkiego Brata zza Oceanu. Nie 
stała się przez to “drugą Ameryką”, ale wpływy 

amerykańskie są w niej wyczuwalne na każdym kroku. Czasami 
rzeczywiście bywa niezauważana, ale rozwija się w niesamowi-
tym tempie.

Morze, wyspy, liczne masywy górskie, dobrze zorganizowane 
szlaki trekkingowe (trekking to jeden ze sportów narodowych 
w Korei Południowej), miejscami zachowana architektura z   cza-
sów dynastii Joseon czynią Koreę apetycznym kąskiem dla tury-
stów. W dodatku coraz bardzi dostęnym również dla nas, Polaków, 

odkąd w 2016 roku LOT uruchomił bezpośrednie połączenia lot-
nicze. Jest to jednak wciąż rzadki cel turystycznych podróży.

Koreę Południową zalicza się do tzw. “cywilizowanej Azji”. Próż-
no szukać w niej radosnego chaosu jaki przywita nas na tajskich 
wyspach, w  głębi Chin, Wietnamu czy Kambodży. Tutaj panują 
ład, porządek, doskonała organizacja, kult pracy na najbardziej 
wyśrubowanym poziomie, rozwój nowych technologii usprawnia-
jących codzienne życie.

Koreę zwiedzałam sama, nieraz włócząc się nocą ulicami 
miast mniejszych i większych. Dlatego mogę potwierdzić to, co 
czytałam przed wyjazdem: to niesamowicie bezpieczny kraj 
dla samodzielnych podróżników, a  zwłaszcza podróżniczek.  

Niewielki kraj o pięciu tysiącach lat historii, szalenie bogatej kulturze i tradycji. Bliskość Chin i Japonii zamgliła obraz Korei Południowej 
w oczach przeciętnego Europejczyka. Jak  pisał o niej słynny dziennikarz i podróżnik Tiziano Terzani, Korea jest niczym “krewetka 
pomiędzy dwoma wielorybami”. Wciąż mało wiemy o tym kraju oddzielonym od północnego brata pilnie strzeżoną granicą, 
której źródło tkwi w ideologii. Korea Północna oparła się na tolitaryzmie, bliskim komunistycznym Chinom i Rosji.

Pomidory w cukrze 
– odwiedziny w Korei 
Południowej (cz. I)

k
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Korea potrafi zaskoczyć. Głównie niepostykanymi gdzie indziej 
smakami. I od tego rozpocznijmy. 

Oblizuję się właśnie po znakomitym posiłku. Jedna zupa i co 
najmniej sześć przystawek (tzw. kor. banchan) to dla jednej oso-
by, nawet bez dokładek, zestaw trudny do sforsowania, ale jakże 
satysfakcjonujący. Przyzwyczajam się już powoli do tej różnorod-
ności na stole. Zaglądam w talerz i widzę polską szczawiową, ale 
z innej, lokalnej zieleniny. Już wczoraj zaintrygowała mnie reklama 
na witrynie oraz przystępna cena (8 000 KRW czyli niecałe 30 zł). 
Postanowiłam dzisiaj zajrzeć.

Jestem w Jeonju, w Hanok Village, klimatycznej dzielnicy o tra-
dycyjnych zabudowaniach z XIV w., z czasów dynastii Joseon (tro-
chę takie „koreańskie Gniezno”). W stolicy bibimbapu, miastecz-
ku o kuchni na takim poziomie, że podobno (jak głosi koreańskie 
porzekadło), „kto raz zjadł w  Jeonju, tego podniebienie już na 
zawsze rozpieszczone, nigdy nie zazna spokoju”. I bibimbap rze-
czywiście znakomity, i kimchi dobrze ukiszona. Rozmarzam się na 
samo wspomnienie tamtej kolacji.

Z  tego dryfowania myśli wyrywa mnie właścicielka restauracji 
pytaniem, czy mi smakuje. 

„CZY MI SMAKUJE?!”  Jasne! Odpowiadam z pełnymi ustami 
słowem zasłyszanym w koreańskich filmikach na You Tube: „Ma-
sisseoyo!” (Pychota!) i wylizuję resztki kiszonek z wszystkich sze-
ściu miseczek. 

Po czym gospodyni, wzniósłszy się chyba na fali komplementu, 
wraca i  rozdaje wszystkim gościom małe talerzyki z  dodatkową 
przystawką, a na nich… pomidory posypane cukrem! Czyżby to 
koreański deser? A  może pomidory są tutaj czymś tak rzadkim 
i cennym, że funkcjonują wyłącznie jako taki szczególny dodatek 
do posiłku. 

Ale z cukrem?! 

I tak oto śmiało mogę mówić o pierwszym szoku kulturowym…

Z pewnością takich wstrząsów można zaznać w Korei o wiele 
więcej, i spora szansa, że większość z nich będzie miało podłoże 
kulinarne. 

W Korei jada się bowiem dużo, chętnie, wręcz nabożnie i najle-
piej w większym towarzystwie. To raj dla miłośników street foodu! 
Co druga dzielnica w Seulu i każde najmniejsze nawet miasteczko 
oferuje możliwość posilenia się na straganach zalanych po brzegi 
lokalnymi przysmakami. 

Nie bójcie się z tego korzystać! Nie przykładajcie naszej miarki 
norm higienicznych wyznaczanych przez Sanepid! Paradoksalnie 
bezpieczniej jest zjeść posiłek w  małej knajpce na takim targu, 
wśród tłumnie zgromadzonych miejscowych (to zawsze znak, że 
kucharz wie, co robi, a  składniki są świeże i  dobrej jakości) niż 
w restauracji z menu przyszykowanym pod zachodniego turystę. 

Z  logicznego punktu widzenia tam raczej rzadko ktoś bywa, 
a na targach, gdzie pojawia się street food, wszystko jest przygo-
towywane na bieżąco i przepyszne!

Przede wszystkim trzeba przygotować się na to, że prawie 
każdy posiłek będzie szczerze okraszony ostrą pastą guchujang 
z czerwonej papryki gochugaru, z dodatkiem nieprawdopodob-
nych ilości świeżego czosnku oraz imbiru. Najpewniejszą formą 
zapoznania się z tym unikalnym smakiem jest spróbowanie kim-
chi czyli koreańskiej kiszonki. Jej podstawowa wersja to kapusta 
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pekińska z dodatkiem rzepy i marchewki oraz wspomnianej, pie-
kielnej guchujang. Kimchi dostępna jest w co najmniej kilkudzie-
sięciu różnych wariantach, podaje się ją do każdego posiłku jako 
przystawkę. Ogromna ilość witamin i kultur probiotycznych czyni 
z niej naturalny środek zapobiegania przeziębieniom (Koreańczy-
cy to chyba drugi po Japończykach najzdrowszy naród świata). 

Posiłkom często towarzyszy alkohol. Albo soju, napój przypo-
minający polską wódkę, ale o wiele słabszy (kilkanaście procent) 
- destylat przygotowywany z pszenicy, ryżu, ziemniaków, jęczmie-
nia, batatów lub tapioki, albo mętny napój z  fermentowanego 
ryżu, o mlecznej konsystencji – tak zwane magkeolli, kiedyś po-
pularne wśród rolników, teraz obecne w każdym sklepie spożyw-
czym na rogu ulicy, dostępne w wielu możliwych wariantach sma-
kowych. Uwaga, soju warto pić z dodatkiem piwa, po koreańsku. 
Inaczej smakuje raczej nijako.

Czym warto siebie zaskoczyć, odważając się na tę kulinarną 
przygodę z  kuchnią Korei? Po spróbowaniu znakomitej kimchi 
czas na w miarę łagodny bibimbap czyli michę ryżu z różnymi wa-
rzywnymi dodatkami (wersja mięsna i  z  owocami morza też jak 
najbardziej dostępna). Każdy kelner łagodnie tłumaczy, że trzeba 
wszystko wymieszać z ostrym sosem, aż do połączenia wszystkich 
składników. Skrycie zdradzę, że na początku warto wszystkiego 
spróbować z  osobna. Niemieszany bibimbap odsłania większy 
wachlarz smaków. 

Potem przychodzi czas na słynne koreańskie placki pajeon z do-
datkiem owoców morza, świeżej zieleniny, obecne na każdym 
ulicznym straganie, zupę z pastą z fermentowanej fasoli (Doenjang-
guk) – obezwładnia zapachem starych, znoszonych skarpet, ale jak 
się już zacznie ją jeść, nie można się oderwać. Dla mięsolubnych 
istnieją niezliczone okazje spróbowania m.in. koreańskiego grilla, 
bulgoggi (marynowanej wieprzowiny lub wołowiny), koreańskiej 
kaszanki (Soondae) czy słynnych marynowanych żeberek. Odważni 
sięgną zapewne po żywą ośmiornicę czy larwy jedwabników. 

W  Korei nie sposób chodzić głodnym. Restauracji, barów 
i knajp jest na ulicach zdecydowanie więcej niż banków i aptek 
(proporcja odwrotna niż w Polsce…), co czyni naród zdrowym i sil-
nym. Opuszczenie posiłku Koreańczyk uważa za wielką szkodę na 
zdrowiu i znaczące zaniedbanie, czasem też za nadużycie wobec 
panującej etykiety biznesowej, ponieważ wspólne posiłki z  sze-
fem i współpracownikami stanowią często stały i bardzo istotny 
element życia firmy. I nie da się tego uniknąć. 

Moja Korea to ta widziana latem, na przełomie czerwca i lipca, 
co sprawiało, że momentami była wręcz nie do zniesienia. Pogoda 
w tym okresie doprowadza do skrajnych emocji i  funduje prze-
życia graniczne: fale potu (przy upale 30 stopni + i maksymalnej 
wilgotności) na przemian z  wodą chlupoczącą w  butach (kiedy 
nadchodzi pora deszczowa) i koniecznością poważnego zastano-

wienia, co da się zwiedzić w takich warunkach. Poza tym rewela-
cja! Ale zdecydowanie polecam wiosnę, czas kwitnienia wiśni lub 
jesień (przełom października i listopada), kiedy parki i drzewa na 
ulicach (głównie klony) pokrywają się złoto-rdzawą barwą.

Minimalna znajomość angielskiego wystarczy, żeby przetrwać 
w  Seulu i  w  każdym większym mieście, ale nawet na prowincji, 
gdzie angielski jako lingua franca raczej nie funkcjonuje, prze-
trwamy dzięki wrodzonej uprzejmości Koreańczyków, ich otwar-
tości, pragnieniu niesienia pomocy w  najbardziej prozaicznych 
okolicznościach. Sama byłam świadkiem sytuacji, kiedy Koreanka 
widząc mnie zagubioną na wyspie Jeju w miejscu, gdzie nie moż-
na złapać taksówki i gdzie nie dojeżdżają autobusy miejskie, przy-
wołała przez telefon swoją młodszą koleżankę znającą angielski 
tylko po to, aby mogła mnie zapytać, dokąd zmierzam i zamówić 
taksówkę. 

Z innych spostrzeżeń…

Taksówkarze siedzą twardo za kółkiem, kiedy ty próbujesz 
w strugach deszczu zapakować walizkę do bagażnika… Nikt się 
nie poderwie, żeby pomóc. Bezpłatne toalety zdecydowanie na 
plus. W  metrze nie znajdzie się dosłownie ani jeden człowiek, 
który by się nie wpatrywał w ekran swojego smartfona, no chyba, 
że śpi… Natomiast dziewczyny, kiedy już roześlą wszystkim znajo-
mym pakiet emotokinów na wszystkich możliwych komunikato-

rach i aplikacjach, zerkają w  telefon jak w  lusterko, pudrując co 
chwila nosek, a raczej wklepując w niego jakieś tajemnicze fluidy, 
robiąc przy tym „dziubki”, jakby sprawdzając, czy buzia roztacza 
równomierny blask na każdym swym milimetrze kwadratowym 
przestrzeni. Koreański ideał to buzia biała jak papier ryżowy i nie-
skalana żadną najdrobniejszą skazą. Jeden z przykładów koreań-
skiej fiksacji na doskonałość…

Co poza tym? 

Seul jako metropolia różni się znacznie od prowincji i na przykład 
południowej wyspy Jeju. Warto spędzić noc w hanoku i w koreań-
skiej łaźni (tzw. jimjilbang), co bywa przeżyciem ekstremalnym…

ale o tym w kolejnym odcinku!

Tekst i Foto: Daria Paulina Domachowska 
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Autorka to kulturoznawczyni, redaktorka, tłumaczka, copy-
writerka. Podróżuje na Daleki Wschód - wirtualnie, literacko, 
filmowo, kulinarnie, a najchętniej namacalnie. Jak podkreśla, 
z Korei Południowej przywiozła zdecydowany apetyt na wię-
cej i już planuje kolejne wyprawy. Nie tylko tam.





Jesień ma zapach 
cynamonu
Gdy dni stają się coraz chłodniejsze i krótsze, w zakamarkach kuchennych szafek zaczynamy poszukiwać korzennych przypraw. 
Wśród nich króluje cynamon, który lubimy dodawać przede wszystkim do rozgrzewających herbat i słodkości. Cynamonowe 
wypieki mają to do siebie, że najlepiej smakują właśnie jesienią. W zimne, deszczowe wieczory nie sposób w końcu odmówić 
sobie puszystej, cynamonowej bułeczki lub kawałka jeszcze ciepłej szarlotki z odrobiną bitej śmietany… 
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Cinnamon Rolls
Składniki:
» 4 szklanki mąki (ok. 550 g)
» 25 g świeżych drożdży
» 250 ml ciepłego mleka 
» 80 g masła (roztopionego)
» 90 g cukru
» 2 jajka (temp. pokojowa)

Oraz:
» 1/3 szklanki cukru trzcinowego 
» 2 łyżki masła
» 2 płaskie łyżki cynamonu

Oraz:
» 1 małe jajko + 2 łyżki mleka 
   (do posmarowania cynamonowych 
   bułeczek przed pieczeniem)

Autor: Paulina Reczkowska

Sposób przygotowania:
Na samym początku należy przygotować rozczyn ze świeżych 

drożdży – do miseczki pokruszyć drożdże, dodać łyżkę cukru 
i 1/3 szklanki ciepłego mleka. Połączyć. Na koniec wsypać 2 łyżki 
mąki i wymieszać (by nie powstały grudki). Przykryć ściereczką 
i odstawić do wyrośnięcia na ok. 30 minut. Uwaga! Mleko, mąkę 
i cukier należy odjąć od składników na ciasto.

Pozostałą mąkę i  cukier umieszczamy w  misce. Dodajemy 
resztę składników – jajka, roztopione masło, pozostałą część 
ciepłego mleka (czyli 2/3 szklanki) i rozczyn. Zagniatamy ciasto. 
W  razie potrzeby należy dosypać więcej mąki. Przykrywamy 
ściereczką i  odstawiamy do wyrośnięcia w  ciepłe miejsce na 
ok. 1,5 h. Po tym czasie ciasto dzielimy na dwie części i każdą 

rozwałkowujemy na kwadrat ok. 30×30 cm (uzyskamy wówczas 
24 małe bułeczki) lub ciasta nie dzielimy i rozwałkowujemy na 
kwadrat ok. 40×40 cm (powinno wyjść nam wtedy ok. 12 więk-
szych bułeczek). 

Ciasto smarujemy masłem, a  następnie posypujemy równo-
miernie cukrem trzcinowym, wymieszanym z cynamonem. Zawi-
jamy ciasto na kształt rolady i przecinamy na kawałki. Układamy 
bułeczki w blaszce, przykrywamy ściereczką i znów odstawiamy 
do wyrośnięcia na ok. 30 minut (wyrośnięte bułeczki powinny 
stykać się ze sobą). Bułeczki smarujemy na wierzchu jajkiem, wy-
mieszanym z mlekiem i wstawiamy do piekarnika, nagrzanego 
do 180 stopni, na ok. 25-30 minut. Cynamonowe bułeczki posy-
pujemy cukrem pudrem lub polewamy lukrem. 
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Jesienna szarlotka
» Składniki:
» Kruche ciasto:
» 150 g masła
» 250 g mąki
» szczypta soli
» 70 g cukru pudru
» 2 żółtka
» Masa jabłkowa:
» ok. 1,5 kg jabłek
» 5 łyżek cukru trzcinowego 
» sok wyciśnięty z 1/2 cytryny
» 1/2 łyżeczki cynamonu
» 1 łyżeczka drobno posiekanego 
   rozmarynu (ok. 2 gałązki)

Oraz:
» 1 łyżka bułki tartej (do wysypania
   na spód, można też ją zastąpić np. 
   mielonymi migdałami)
» 1 jajko (do posmarowania wierzchu 
   szarlotki)
» 1 łyżka cukru trzcinowego 
   (do posypania ciasta przed pieczeniem)

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki na kruche ciasto 

sprawnie zagniatamy. W  razie potrzeby 
dodajemy łyżkę zimnej wody. Dzielimy 
ciasto na dwie połowy. Zawijamy każdą 
część w  folię i wkładamy do lodówki na 
ok. 1 godzinę do schłodzenia (lub na kró-
cej do zamrażarki).

Jabłka obieramy, kroimy na drobne 
kawałki i wkładamy do garnka. Dodajemy 
cukier trzcinowy, sok z cytryny, cynamon 
i  rozmaryn. Całość podgrzewamy przez 
ok. 10-15 min, mieszając co jakiś czas, do 
momentu aż jabłka będą miękkie (ale się 
nie rozpadną). W razie potrzeby dodaje-
my więcej cukru. Odstawiamy do wystu-
dzenia.

Wyjmujemy z  lodówki jedną część 
schłodzonego ciasta, rozwałkowujemy 
i  wykładamy nim formę do tarty (spód 
i boki). Wkładamy foremkę z ciastem do 
lodówki do ponownego schłodzenia na 
ok. 15 minut. W  tym czasie wyciągamy 
drugą połowę ciasta, rozwałkowujemy. 
Wycinamy z ciasta paski i liście do deko-
racji wierzchu szarlotki.

Wyciągamy z  lodówki schłodzoną for-
mę z ciastem. Wysypujemy na spód rów-
nomiernie bułkę tartą. Wykładamy masę 
jabłkową. Wyrównujemy. Z pasków ciasta 
tworzymy na wierzchu kratkę, dekorujemy 
dookoła też listkami. Smarujemy ciasto 
z wierzchu rozmąconym jajkiem. Posypu-
jemy szarlotkę 1 łyżką cukru trzcinowego. 
Wkładamy do piekarnika, nagrzanego do 
180 stopni i  pieczemy przez ok. 50 mi-
nut. Możemy podawać z dodatkiem bitej 
śmietany lub gałką waniliowych lodów.



ałgorzata Dziadyk, menedżerka kawiarni, 
komentuje: -  Mogłoby się wydawać, że lo-
kal w centrum handlowym odwiedzają tylko 
osoby, które przyjechały na zakupy. Tymcza-
sem my mamy sporą grupę stałych gości, 

którzy pojawiają się u nas systematycznie i nie są to wcale pra-
cownicy okolicznych sklepów, ale głównie przedsiębiorcy i ludzie 
wolnych zawodów. Pewnie znaczenie ma to, że Atrium to charak-
terystyczne miejsce, do którego łatwo dojechać i  gdzie nie ma 
kłopotów z miejscem do parkowania. Z rozmów ze stałymi gośćmi 
wiemy jednak, że nie dlatego wracają do nas. Cenią smak naszej 
kawy, desery, komfort wnętrza. Po prostu polubili SO! COFFEE.  

Kawa jest najważniejsza – wiadomo. Każdy z pięciorga pracow-
ników lokalu przeszedł specjalistyczne szkolenie pod okiem do-
świadczonego baristy. Jeśli mają taką wolę, mogą brać również 
udział w  szkoleniach bardziej zaawansowanych, w  zamkniętej, 
szkoleniowej kawiarni, którą sieć urządziła w Warszawie. 

Wszystko zaczyna się od parzenia espresso. To podstawa każde-
go kawowego napoju. - Uczymy się najpierw najważniejszych rze-
czy takich jak pożądana gęstość kawy, kolor, ilość i czas parzenia. 

To wszystko się musi zgadzać. Kiedy wszystkie z  tych wymogów 
są spełnione, sami próbujemy naparu. Sprawdzamy w ten sposób, 
jakie aromaty są wyczuwalne. Na podstawie tego wykonujemy 
inne kawowe napoje. Od rodzaju kawy zależy, czy potem dodamy 
wodę, mleko czy bitą śmietankę – mówi Małgorzata Dziadyk. 

Smak i jakość espresso zależy w największym stopniu od czte-
rech czynników: właściwej mieszanki kaw i  sposobu wypalenia 

m

So! Coffee: 
wszystko zaczyna się od kawy 
Dla jednych przystanek w zakupach, dla innych miejsce sympatycznych spotkań przy filiżance aromatycznego napoju. Dla jeszcze 
innych okazja, wpaść na śniadanie, na które nie starczyło czasu przed wyjściem z domu albo zjeść deser, bo przecież każdy z nas 
zasługuje na małe przyjemności. Kawiarnia SO! COFFEE ulokowana na parterze CH Atrium, choć działa dopiero od trzech lat, dorobiła 
się grona sympatyków, którzy nawet w najbardziej zapracowanym dniu znajdą chwilę, żeby wpaść do niej na espresso albo cappuccino. 
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ziaren, od maszyn czyli ekspresu i młynka (kawa nie może być zbyt 
mocno albo słabo zmielona) oraz ręki baristy.  

Czas parzenia espresso to około 25 sekund. Wtedy crema (czy-
li to, co osadza się na powierzchni naparu espresso) jest oleista 
i gęsta. - Dzięki odpowiedniemu parzeniu wyciągamy wszystkie 
aromaty i olejki z kawy na wierzch. Tam znajduje się cała smakowa 
esencja. Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że kawa jest dość 
tłusta. Crema musi mieć około 3-4 milimetrów i być oleista, by na-
par był mocny. Warto zwrócić uwagę na to, że im dłużej parzymy 

kawę, tym więcej kofeiny się z niej wydziela. Polacy często unikają 
espresso, bo boją się, że „serce im stanie”. Natomiast Włosi wie-
dzą, że espresso nie ma pobudzać kofeiną tylko aromatem – wy-
jaśnia pani Małgorzata.  

Espresso sprawia Polakom kłopot. Nie wszyscy wiedzą,  jak po-
winno być pite. Często dziwią się, jak malutka i esencjonalna jest 
to ilość płynu i nie wiedzą do czego służy podawana w osobnym 
naczyniu woda. Nie należy jej dolewać do filiżanki albo „popijać” 
naparu. Woda służy to tego, by przepłukać kubki smakowe przed 

Kulinaria 73 



wypiciem kawy. Dobrze zaparzone espresso to dawka pobudzają-
cej energii. Można je pić bez obawy, że zaszkodzi naszemu sercu. 

Goście SO! COFFEE doceniają stosowaną w kawiarni mieszankę 
kaw. Mówią, że jest ona charakterystyczna - nigdzie indziej niespo-
tykana  i rozpoznawalna. Tworzą ją w odpowiedniej proporcji dwa 
gatunki ziaren. Arabica (70%) pochodzi z centralnej i południowej 
części Ameryki Południowej (Kolumbii albo Brazylii). Jest łagodna, 
lekko kwaskowa, wnosi do mieszanki posmak czekoladowo-orze-
chowy. Z kolei importowana z  Indii Robusta (30%) jest w smaku 
wyrazista, nadaje naparowi intensywności i przynosi z sobą dużą 
dawkę kofeiny. Ziarna są palone w Polsce, a od tego procesu w du-
żym stopniu zależy ostateczny smak i aromat mieszanki, w którym 
wyraźnie wyczuwalne są nuty karmelu, czekolady i kakao. 

- Co ciekawe, klienci wyczuwają ten sam aromat i smak w róż-
nych odmianach kawy przez nas serwowanych: latte, cappuccino, 
americana – mówi Małgorzata Dziadyk. – Czasami pozwalają so-
bie na odrobinę szaleństwa i zamawiają na przykład kawę z bitą 
śmietaną albo smakowymi syropami. 

 Ja już powiedzieliśmy, kawa jest najważniejsza, ale w SO! COF-
FEE można również zamówić znakomite herbaty w wielu gatun-

kach (nawet ziołowe) oraz inne napoje – w tym świeżo wyciskane 
soki i owocowe koktajle. Do tego bogaty wybór ciast oraz lodów. 
Od pewnego czasu rozszerzeniu uległa oferta śniadaniowa. Moż-
na zamówić wykonywane na miejscu kanapki i tosty na ciepło. Są 
wytrawne croissanty, owsianki, jogurty. 

Uczniowie, studenci i seniorzy mogą skorzystać z 20-procento-
wych zniżek. Ale promocji cenowych jest więcej. Wiele z nich ma 
okazjonalny charakter – związane są np. z walentynkami i innymi 
szczególnymi datami. 

Nowością jest możliwość zorganizowania w SO! COFFEE ma-
łych imprezy zamkniętych. Nie oznacza to zamknięcia lokalu dla 
innych klientów, ale wydzielenie części powierzchni, przygotowa-
nie z góry określonego poczęstunku, odrębną obsługę. Tak więc 
na przykład zebranie działu firmy nie musi się odbywać w biurze, 
a  w  bardziej swobodnej atmosferze w  SO! COFFEE. Podobnie 
jak spotkanie imieninowe czy urodzinowe, albo po prostu nieco 
większe niż zwykle „pogaduchy” przyjaciół. Szczegóły do ustale-
nia z Małgorzatą Dziadyk, menedżerką lokalu. 

Autor: Adam Różański / Foto: Agnieszka Orsa
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Jesień na 
Sosnowych 
Wzgórzach
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„Modą nazywamy zmienność ogólnie stosowanych form w po-
szczególnych działach twórczości, uwarunkowaną chwilowymi 
upodobaniami danego zbiorowiska ludzkiego. Przedmiotem 
mody może być odzież, tańce, muzyka, obyczaje, a nawet taki czy 
inny rodzaj literatury itp. Zasięg mody może być także bardzo róż-
ny: począwszy np. od jednej klasy szkolnej, wśród której jakiś nowy 
pomysł zrodził chwilową modę, do całych społeczeństw, a nawet 
kontynentów, hołdujących określonej modzie dziesiątki lub setki 
lat...”  Ewa Szyller.

Moda inspiruje, tym razem moda zainspirowała i nasz zespół do 
stworzenia sesji zdjęciowej w plenerze. Piękno naturalnego środo-
wiska oraz zwierząt i moda proponowana w tym sezonie inspirują.

Realizacja:
Fotografia: Natalia Snoch

Modelka: Angelika Karabin
Makijaż: Karolina Maciejewska

Stylizacja: Marta Waluk
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reklama

Zatrute 
powietrze 
miesza 
w głowach
Chińscy naukowcy udowodnili, że ekspozycja na zanieczyszczone 
powietrze wpływa na nasze zdolności intelektualne: im dłużej 
jesteśmy wystawieni na działanie toksycznego powietrza i im 
więcej danego dnia jest w powietrzu zanieczyszczeń, tym gorsze 
są nasze zdolności językowe i matematyczne. Zmienia się też nasze 
zachowanie – stajemy się mniej cierpliwi i skorzy do współpracy. 

w edług Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
aż 95 procent populacji na świecie oddycha 
zanieczyszczonym powietrzem. Polska oraz 
Bułgaria są państwami Unii Europejskiej, 
w  których problem zanieczyszczenia powie-

trza jest największy. Źródłem zanieczyszczeń w  naszym kraju są 
nie tylko samochody, ale również stare lub niesprawne piece do 



BADANIA 
PRYWATNE/NFZ

MR   Rezonans magnetyczny
KT   Tomogra�a komputerowa
USG   Doppler 
RTG
Pantomogra�a (zdjęcia zębowe)

DIAGNOSTICA
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Koszalin ul. Kościuszki 7
tel. 94 346 11 99

Czynne:
pon - pt: 8.00-17.30

sob: 9.00-13.00

Lekarz specjalista radiolog    Krzysztof Owsianny

Lekarz specjalista radiolog    Anna Piotrzkowska-Bajorek

Lekarz specjalista radiolog    Zo�a Ilasz

Lekarz specjalista radiolog    Jerzy Kryń

Lekarz specjalista radiolog    Katarzyna Pesta

reklama
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ogrzewania domów oraz palenie w nich rzeczami, które nigdy nie 
powinny się tam znaleźć, np. opakowaniami syntetycznymi.

WHO zaleca, aby ilość pyłów o średnicy poniżej 2,5 mikrona 
(PM2,5) w  powietrzu wynosiła maksymalnie 10 mikrogramów 
na metr sześcienny, zaś pyłów o  średnicy poniżej 10 mikronów 
(PM10) maksymalnie 20 mikrogramów na metr sześcienny (zale-
cenia UE są dwukrotnie wyższe). 

Statystyki Światowej Organizacji Zdrowia nie pozostawiają 
złudzeń co do szkodliwości nie tylko pyłów, ale również innych 
składników smogu: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i innych. 
Według nich zanieczyszczone powietrze zabija corocznie 7 
milionów osób, będąc drugą najczęstszą przyczyną śmierci na 
świecie, zaraz po chorobach układu krążenia a przed paleniem 
papierosów.

Wszystko krąży

Wiadomo, że te niewielkie zanieczyszczenia mogą przedosta-
wać się do układu oddechowego, przyczyniając się do rozwoju 
wielu schorzeń, w tym do astmy. Niekiedy pyły o małej średnicy 
przenikają też do układu krążenia, rozprowadzającego je następ-
nie po całym organizmie. 

Obecność niektórych z  zanieczyszczeń powietrza prowadzić 
może również do występowania zaburzeń hormonalnych oraz 
zmian w układzie nerwowym. Wcześniejsze badania sugerowały, 
że w  związku z  zanieczyszczeniem powietrza obserwowana jest 
ekstremalnie wysoka śmiertelność u  osób z  zaburzeniami psy-
chicznymi. Ryzyko chorób psychicznych u dzieci także jest skore-
lowane z jakością powietrza. A z kolei zamieszkiwanie przy często 

uczęszczanych drogach sprzyja występowaniu demencji u osób 
starszych.

Smog ogłupia?

Chińsko-amerykański zespół naukowców analizował dane po-
chodzące z ogólnochińskiego badania, w którym szukano związ-
ków pomiędzy zanieczyszczeniami powietrza a wynikami osiąga-
nymi z  testów matematycznych i  językowych. W badaniu wzięło 
udział 25 tysięcy osób z 162 regionów Chin, zarówno kobiet, jak 
i mężczyzn, osób dobrze i słabo wykształconych, dorosłych i dzie-
ci powyżej 10 roku życia. Eksperyment trwał od 2010 do 2014 
roku. To było pierwsze badanie nad wpływem smogu na zdolno-
ści kognitywne u tak dużej liczby osób z tak wielu podgrup. 

Największy wpływ zanieczyszczeń na zdolności poznawcze 
zauważono u  mężczyzn powyżej 64 roku życia z  podstawowym 
wykształceniem. Autorzy badania porównali wpływ toksycznego 
powietrza na tę grupę do ekwiwalentu utraty nawet kilku lat edu-
kacji. Według badaczy przyczyną tego stanu jest to, że słabiej wy-
kształceni mężczyźni częściej wykonują prace fizyczne na świeżym 
powietrzu, np. budowlane, i często ich ekspozycja na zanieczysz-
czenia jest większa niż w jakiejkolwiek innej grupie. 

Co ciekawe, im bardziej zanieczyszczone było powietrze w dniu 
wykonywania testów matematycznych i  językowych, tym badani 
byli mniej cierpliwi i  mieli mniejszą skłonność do współpracy. 
Osiągali też gorsze wyniki. Podobny wpływ zanieczyszczenie po-
wietrza może mieć na osoby odbywające ważne egzaminy lub 
rozmowy biznesowe, osłabiając zdolności intelektualne. 

Autor: Anna Różańska 



Remedica: wszechstronność 
w parze z profesjonalizmem
Reprezentują dwa lekarskie pokolenia, ale tę samą specjalność. Ich relacja mistrz-uczeń zamieniła się z czasem w partnerską 
współpracę, której efektem stało się powołanie do życia Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego Remedica w Koszalinie. Swoją 
decyzję sprzed pięciu lat dr Andrzej Loranc i dr Paweł Jasiński oceniają jako trafną, choć budowanie ośrodka wiązało się z ryzykiem, 
stresem i mnóstwem pracy. Obecnie Remedica to już mocna, rozpoznawalna marka i usługi na najwyższym poziomie. Zapewnia ona 
mieszkańcom Koszalina i regionu dostęp do specjalistów wielu deficytowych dziedzin medycznych i kompleksową rehabilitację. 

r emedica jest spółką lekarzy Andrzeja Loranca 
i  Pawła Jasińskiego. Panowie pracują wspól-
nie w  szpitalu w  Kołobrzegu, gdzie dr Loranc 
jest ordynatorem Oddziału Chirurgii Urazo-
wo-Ortopedycznej. Dr Paweł Jasiński podkre-

śla: - Mimo sporej różnicy wieku dobrze się rozumiemy. Robiłem 
pod opieką doktora Loranca specjalizację w  zakresie ortopedii 
i traumatologii narządu ruchu. Ogromnie dużo się wtedy od nie-
go nauczyłem i  uczę się nadal, podobnie jak pozostali lekarze 
w zespole. To co nas szczególnie zbliżyło do siebie, to podobne 
spojrzenie na medycynę sportową i rehabilitację. Obaj, zanim za-
łożyliśmy Remedica, mieliśmy do czynienia jako lekarze z kosza-
lińskimi zespołami AZS-u  – koszykarskim oraz piłkarek ręcznych 
i sami również jesteśmy zaangażowani w sport. 

Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne Remedica działa w odda-
nej do użytku sześć lat temu Hali Sportowo-Widowiskowej, na-
leżącej po połowie do Politechniki Koszalińskiej i koszalińskiego 

samorządu.  Pan Paweł wspomina: - Kiedy powstała hala przy ulicy 
Śniadeckich, obie drużyny przeniosły się do niej, ale nie wykorzy-
stywały na swoje potrzebny całej powierzchni. Praktycznie całe 
piętro stało puste przez rok. To wtedy w naszych głowach urodził 
się pomysł, by stworzyć w  Koszalinie centrum medyczno-reha-
bilitacyjne z prawdziwego zdarzenia. Widywaliśmy takie ośrodki 
w dużych miastach. Obserwowaliśmy, jak sobie radzą, opiekując 
się nie tylko sportowcami, ale szeroką grupą pacjentów. Postano-
wiliśmy pójść tą drogą. Chcieliśmy, by pacjent znalazł u nas kom-
pleks usług medycznych i  rehabilitacyjnych, które pomogą mu 
wrócić do zdrowia i do pełnej formy fizycznej.

Wspólnicy podjęli ogromne ryzyko: wynajęli 850 m kw. po-
wierzchni, przystosowali ją do wymagań technicznych i  sa-
nitarnych stawianych placówkom medycznym, wyposażyli.  
Dr Andrzej Loranc nie ukrywa, że mieli obawy: - Obciążyliśmy się 
kredytami, a to nie jest komfortowa sprawa. Nie mieliśmy żadnej 
pewności, że taki pomysł sprawdzi się w Koszalinie. 
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Sprawdził się – bez najmniejszej wątpliwości. Paweł Jasiński 
mówi. – Tworząc firmę, nie wiedzieliśmy, w jakim kierunku pójdzie 
jej rozwój. Mieliśmy na początku duży dział fitness z siłownią jako 
jego częścią. Praktyka pokazała, że na elementy czysto rekreacyjne, 
a tym przecież jest fitness, zapotrzebowanie było stosunkowo małe, 
poza siłownią. Szybko wykrystalizował się jasny kierunek: centrum 
medyczne z opieką specjalistyczną lekarzy i wysoko wyspecjalizo-
waną rehabilitacją. Rehabilitantów mamy wykwalifikowanych.

Dr Loranc komentuje: - Kiedy spojrzymy na aktualną listę współ-
pracujących  z nami lekarzy i tę sprzed pięciu lat, przekonamy się, 
jak bardzo rozszerzyliśmy ofertę opieki medycznej. Współpracują 
z nami lekarze specjaliści także z ośrodków klinicznych. Wciąż naj-
większe zapotrzebowanie jest na konsultacje ortopedów, których 
obecnie pracuje u nas siedmiu. 

Z czego wynika to zjawisko? Obaj lekarze zgodnie podkreślają, 
że wiąże się to ze wzrostem liczby chorób zwyrodnieniowych, ale 
również z faktem, że średnia długość życia Polaków rośnie, a więc 
przybywa osób starszych wiekiem. - Poza tym rośnie świadomość 
pacjentów i  ich wymagania. Obecnie nikt się już nie dziwi, że 
70-letni człowiek chce  być nadal aktywny, jeździć na nartach, na 
rowerze, grać w tenisa. Pacjentów chirurgom ortopedom przyspa-
rzają również choroby cywilizacyjne, jak na przykład otyłość, która 
odpowiada za dużą liczbę chorób stawów kolanowych i biodro-
wych – mówi dr Jasiński. 

Warto podkreślić, że Remedica przyciąga nie tylko koszalinian. 
Jej renoma i rekomendacje przekazywane przez pacjentów z ust 
do ust powodują, że zasięg oddziaływania centrum sięga aż po 
Słupsk, Miastko, Kołobrzeg. 

Dr Andrzej Loranc podkreśla: - Kluczowy jest profesjonalizm 
i  kompleksowość. W  przypadku reprezentowanej przeze mnie 

specjalności możemy zaoferować coś, co zdarza się rzadko. 
W  jednym miejscu pracują lekarze ortopedzi i wysokiej klasy fi-
zjoterapeuci. To pozwala od ręki skonsultować zakres potrzebnej 
rehabilitacji, jej formy, weryfikować jej efekty. Również wtedy, gdy 
zgłasza się pacjent z problemem w jego przekonaniu ortopedycz-
nym, a który w rzeczywistości ma charakter neurologiczny, może-
my zapewnić mu diagnostykę i leczenie na miejscu. 

Obaj założyciele Centrum Remedica w trakcie rozmowy wielo-
krotnie podkreślają znaczenie dobrej współpracy na linii lekarz – 
fizjoterapeuta. - Mimo że nasza firma nie ma podpisanej umowy 
z  Narodowym Funduszem Zdrowia, który refundowałby koszty 
wizyt, mamy coraz więcej pacjentów, którzy korzystają również  
z  rehabilitacji i  bazy zabiegowej. Związują się z  nami na długo. 
Bywa, że po każdej kontuzji odwiedzają nas i czasami nawet bez 
konsultacji u ortopedy zgłaszają się do fizjoterapeutów, do któ-
rych mają ogromne zaufanie. Współpracujemy również z towarzy-
stwem ubezpieczeniowym Saneo i centrum medycznym Polmed, 
w ramach umów z którymi można skorzystać z naszych usług. 

Arkadiusz Banasik, fizjoterapeuta i osteopata w Remedice pra-
cuje od samego początku. Stale poszerza swoją wiedzę. Wcze-
śniejsze trzyletnie studia w  Gdańsku i  dwuletnie we Wrocławiu, 
uzupełnia obecnie pięcioletnimi studiami podyplomowymi z za-
kresu medycyny osteopatycznej w Warszawie. 

Od razu wyjaśnia: - Medycyna osteopatyczna jest medycyną 
manualną, a  dotyczy narządu ruchu. Pracujemy głównie z  „pa-
cjentami bólowymi”, którym dokuczają bólowe problemy orto-
pedyczne wynikające z  urazów, stłuczeń, skręceń stawów, bólu 
kręgosłupa. Mamy też dużo pacjentów po artroskopiach, endo-
protezoplastyce stawu kolanowego, biodrowego, rekonstrukcji 
więzadeł barku i kolana. Kluczowe, nawet w  przypadku tak po-
wszechnej rwy kulszowej, jest ustalenie przyczyn dolegliwości: czy 
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wynikają one z problemów powięziowych, neurologicznych albo 
mięśniowych. Często takie kłopoty wynikają ze złych nawyków ru-
chowych, stylu życia. Zdarza się, że ktoś mający ataki rwy kulszo-
wej, nie zmieniając trybu życia, przestaje skarżyć się na tę dolegli-
wość. Najpewniej jego układ mięśniowy adaptuje się do pewnych 
przeciążeń, które widać dopiero przy badaniach obrazowych. Ta 
adaptacja może z kolei sprawić, że dolegliwości po jakimś czasie 
zaczną objawiać się w  innej części kręgosłupa. Dlatego bardzo 
ważna jest profilaktyka. 

W ramach profilaktyki – poza zaleceniami systematycznego wy-
siłku fizycznego i właściwego odżywiania - stosowane są na przy-
kład masaże. W Remedice specjalizuje się w nich pani Agnieszka 
Jachowska, fizjoterpeuta z ogromnym doświadczeniem.

Dla fizjoterapeutów masaże są tylko jedną z metod działania. 
Oni skupiają się na tym, by ustalić powód bólu i możliwie szybko 
go załagodzić. Jak podkreśla Arkadiusz Banasik, doświadczeni 
fizjoteraupeuci potrafią za pomocą dotyku rąk dużo dowiedzieć 
się o  stanie narządu ruchu pacjenta. Często jednak niezbędna 
okazuje się konsultacja lekarzy. – Mamy to szczęście, że pracujemy 
z nimi w jednym miejscu. Kiedy w trakcie badania pacjenta nabie-
ram jakichś wątpliwości, mogę od ręki uzyskać wsparcie lekarza. 
Jeśli potrzebne są dodatkowe badania, na przykład obrazowe, 
pacjenta kieruje na nie lekarz. Ustaliwszy diagnozę, lekarz odsyła 
do mnie daną osobę, żeby za pomocą rozmaitych zabiegów po-
wodować usprawnienie działania narządu ruchu. 

Doktor Andrzej Loranc podkreśla: - Pacjenci często fizjoterapię 
mylą z fizykoterapią, czyli zabiegami przy użyciu prądów, pola ma-
gnetycznego, nagrzewania. Nie wiedzą również, że lepsze efekty 
niż zastosowanie narzędzi technicznych daje użycie ludzkich rąk. 
Doświadczeni fizjoterapeuci są w stanie uzyskiwać niesamowite 
efekty lecznicze. Ich nauka trwa tak długo, bo czasem opanowa-

nie określonej techniki manualnej i  zrozumienie pewnego frag-
mentu mechaniki ciała zajmuje nawet rok.

- Styl pracy fizjoterapeuty, jego wytrzymałość i czas przeznacza-
ny każdego dnia na pracę to kwestie indywidualne – mówi pan 
Arkadiusz. – Obciążenie, a więc i zmęczenie, zależy w dużej mierze 
od tego, jak zachowuje się on w czasie wykonywania określonych 
technik. Łatwo się przepracować, będąc terapeutą. Znam wielu, 
którzy mają problemy z kręgosłupem. Wynika to z ilości przepro-
wadzonych zabiegów. Istotna jest ergonomia własnej pracy i re-
gulacja trybu życia. Stale trzeba być w dobrej formie fizycznej. Ja 
uprawiam trening funkcjonalny, który polega na pracy z ciężarem 
własnego ciała. Lubię też treningi siłowe, bieg, rower. Minimum 
3-4 razy w tygodniu elementy jogi i streching. Zimą kąpiele z ko-
szalińską grupą morsów. 

To co uderza w kontakcie z Arkadiuszem Banasikiem, to jego 
opanowanie i spokój, które są bardzo pomocne w codziennych 
zajęciach: - Codzienna praca z cierpiącym pacjentem to ogromne 
obciążenie fizyczne i psychiczne. Zderzamy się z falą frustracji we-
wnętrznej i często również strachu. Musimy umieć wyciszyć wła-
sny układ nerwowy. To wplata się niejako w terapię. Pacjent ma 
dość własnych silnych przeżyć, my powinniśmy stanowić dla nie-
go źródło spokoju i oparcia. Budowanie relacji z pacjentem jest 
bardzo ważne dla ostatecznego efektu terapeutycznego. Kiedy 
przejdziemy z kimś okres silnego bólu, złagodzimy go, widzimy, 
że relacje stają się lepsze. To jest najpiękniejsze w tej pracy: ktoś 
przychodzi o kulach, a po pewnym czasie wraca do normalnej ak-
tywności.  

Jakub Kupczyk (fizjoterapeuta, terapeuta manualny), który rów-
nież pracuje od momentu powstania centrum, potwierdza: - To 
najpiękniejsze chwile, kiedy na twarzy pacjenta zamiast grymasu 
bólu pojawia się uśmiech, albo przychodzi SMS z  podziękowa-
niem za szybką pomoc. 



Jak podkreśla pan Jakub, nowoczesna fizjoterapia polega na 
dostarczaniu pacjentowi bodźców, które wyciszą ból i przyśpieszą 
regenerację. – Organizm ludzki sam potrafi się regenerować, ale 
dzięki naszej wiedzy i umiejętnościom możemy ten proces przy-
śpieszyć – mówi. – Wszystko zaczyna się od dokładnego wywiadu 
i badania fizykalnego.  Leczenie samych objawów niewiele daje. 
Trzeba dotrzeć do źródła problemu i pamiętać, że każdy człowiek 
to inny przypadek, inna wrażliwość, nastawienie i potrzeby. Do-
piero takie indywidualne podejście przekłada się na skuteczna 
terapię. 

Pan Jakub Kupczyk również ma za sobą długi okres procesu 
kształcenia, który rozpoczął od studiów w poznańskiej Akademii 
Wychowania Fizycznego. Jest certyfikowanym terapeutą manual-
nym oraz ma wiele ukończonych specjalistycznych szkoleń. – Za-
cząłem praktykować po trzecim roku studiów jako wolontariusz, 
żeby mieć kontakt z pacjentem i  zdobywać doświadczenie. My, 
fizjoterapeuci, przez wiele lat pogłębiamy swoją wiedzę na te-
mat fizjologii, anatomii i biomechaniki człowieka. Zajmujemy się 
pacjentami ortopedycznymi, po kontuzjach sportowych, jak rów-
nież z bólami kręgosłupa czy wadami postawy. Praktyka, dobrze 
przeprowadzony wywiad oraz badanie to klucz do prawidłowej 
diagnozy a co za tym idzie wyleczenia pacjenta. 

Doświadczeni fizjoterapeuci potrafią dużo powiedzieć o zdro-
wiu danej osoby na podstawie samej obserwacji, jeszcze przed 
badaniem. Znaczące jest wszystko: to jak ktoś chodzi, jak się po-
chyla, jak wykonuje inne ruchy, jaką w ogóle przyjmuje postawę. 
– Oczywiście to są wciąż tylko przypuszczenia, które weryfikuje-
my w trakcie wizyty. Najważniejsza w naszym centrum jest ścisła 
współpraca fizjoterapeuta – lekarz, co daje możliwość najszybsze-
go i najskuteczniejszego leczenia pacjeta – mówi Jakub Kupczyk. 

 Remedica wciąż się rozwija. Praktykuje w niej obecnie 20 le-
karzy różnych specjalności (wymieniamy je w ramce). Niedługo, 
po modernizacji pomieszczeń, przybędą następni. Naturalne 
więc wydaje się pytanie o  przyszłość. Dr Andrzej Loranc mówi: 
- Pacjenci pytają o szerszą diagnostykę obrazową typu rezonans 
magnetyczny czy tomografia komputerowa. Niestety, nie na 
wszystko pozwala charakterystyka budowlana miejsca, w którym 
pracujemy. A to miejsce nam bardzo odpowiada, bo mamy dużo 
przestrzeni w  nowym obiekcie, którego lokalizacja jest bardzo 
charakterystyczna i  zapewnia funkcjonalny parking. Dla pacjen-
tów po urazach istotne jest to, że mają do dyspozycji windę i wy-
godne ciągi komunikacyjne. Od początku powstania firmy bardzo 
dobrze układa nam się współpraca z właścicielami i dyrekcją Hali 
Widowiskowo-Sportowej, co skutkuje też możliwością przepro-
wadzania zmian, jakie wpływają na naszą pracę. 

 
O tempie rozwoju ośrodka zaświadczają liczby. Od początku bie-

żącego roku do końca września z różnych jej usług pacjenci skorzy-
stali niemal 14 tysięcy razy, czyli więcej niż w całym roku ubiegłym.  
Dr Paweł Jasiński komentuje: - Jesteśmy z tego bardzo zadowole-
ni, bo to znak, że Remedica jest potrzebna i że wypełniła lukę na 
rynku usług medycznych w Koszalinie. Kierunek rozwoju podpo-
wiadają nam sami pacjenci. Szukają u nas kompleksowej opieki 
lekarzy specjalistów i fachowej rehabilitacji. I na tym w najbliższym 
czasie będziemy się nadal skupiać. 

Remedica ze względu na nasze własne zainteresowania od po-
czątku miała związek ze sportem i go wciąż zachowuje.  Jesteśmy 
partnerem medycznym koszalińskich drużyn ekstraklasy – pod-
kreśla dr Andrzej Loranc. – Zmienia się charakter i zakres naszych 
relacji z drużynami,  ale nadal w razie potrzeby mogą na nas liczyć. 
Jesteśmy partnerem Koszalińskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki, 
wspieramy stowarzyszenie siatkarskie KS WILKI, ora piłkę nożną 
AP Bałtyk Koszalin. Remedica uczestniczy w wielu wydarzeniach 

w Koszalinie, także jako sponsor. Dla biegaczy prowadzimy w De-
cathlonie cykliczne warsztaty, w dalszych planach mamy też pro-
wadzenie szkoleń dla trenerów i fizjoterapeutów. 

Obaj założycie zgodnie podsumowują: - Remedica stała się 
marką formatu, którego się nie spodziewaliśmy. To efekt pracy ca-
łego zespołu. Po tych pięciu latach wiemy, że podjęliśmy słuszną 
decyzję. 

Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Sonia Reiske

Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne Remedica, ul. Śniadeckich 4, 75-453 Koszalin
Hala Widowiskowo – Sportowa, I piętro 

www.remedica.com.pl
Telefon: +48 606 887 887 

E-mail: recepcja@remedica.com.pl
Rejestracja on-line: www.rejestracja.remedica.com.pl  

Czynne: poniedziałek – piątek 8.00-21.00, sobota 9.00-17.00

Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne Remedica
- Lekarze specjaliści (ortopedii i traumatologii, endokryno-
logii, neurologii, neurochirurgii, reumatologii, pulmonologii, 
hipertensjologii, kardiologii, chirurgii naczyniowej, chirurgii 
dziecięcej, medycyny sportowej) oraz specjaliści z zakresu: 
dietetyki, psychodietetyki, podologii i psychologii
- Diagnostyka obrazowa USG, USG Doppler
- Rehabilitacja indywidualna, osteopatia, fizykoterapia
- Odnowa biologiczna: masaże, siłownia, jacuzzi

Arkadiusz Banasik, fizjoterapeuta
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agroda Nobla w dziedzinie fizyki została przy-
znana trójce naukowców, których badania 
dotyczą (najogólniej mówiąc) metod lasero-
wych. Jednym z uhonorowanych badaczy jest 
96-letni Arthur Ashkin, będący najstarszą oso-

bą w historii, która otrzymała tę nagrodę.

Ashkin jest twórcą optycznej pęsety, rodzaju laserowej pułapki, 
w którą można złapać obiekty w mikro- i nanoskali. Pierwszy eks-
peryment, w którym twórca wykorzystał optyczną pęsetę, polegał 
na złapaniu jednego końca nici DNA i rozwinięciu jej pod mikro-
skopem. Był to rok 1986 r. Rok później Ashkin użył 
optycznych pęset do złapania żywych bakte-
rii (i  nic komórkom bakteryjnym się nie 
stało!). Dziś technika stworzona przez 
Ashkina stosowana jest do segre-
gacji komórek, mierzenia wła-
ściwości mechanicznych błon 
komórkowych, nici DNA czy 
badania procesów bioche-
micznych, zachodzących 
w komórkach.

Pozostała część tego-
rocznej Nagrody Nobla 
z  fizyki trafiła do Ge-
rarda Mourou i  Donny 
Strickland. Strickland 
jest dopiero trzecią ko-
bietą, która otrzymała 
tę nagrodę: jej poprzed-
niczkami były w 1903 roku 
Maria Skłodowska-Curie (za 
badania nad promieniotwór-
czością) oraz w 1963 roku Ma-
ria Goeppert Mayer (za odkrycia 
związane ze strukturą powłokową 
jądra atomowego). Co ciekawe, Stric-
kland była doktorantką, gdy dokonała od-
krycia, za które została wyróżniona tegorocznym 
Noblem. 

Mourou i Strickland zostali uhonorowani za metodę wzmacnia-
nia ultrakrótkich impulsów laserowych (metodę CPA, od ang. Chi-
rped Pulse Amplification). Ultraszybkie lasery są wykorzystywane 
powszechnie w  fizyce, chemii, inżynierii czy medycynie. Dzięki 
nim możliwe jest śledzenie niezwykle szybkich procesów fizycz-
nych, reakcji chemicznych i biochemicznych. Na początku lat 80. 
możliwe było generowanie impulsów, które trwały nanosekundy; 
pod koniec lat 80. otrzymywano stabilne impulsy trwające femto-
sekundy; na przełomie wieków były to już attosekundy. Im krótszy 
czas trwania takiego impulsu, tym precyzyjniejsze obraz jest otrzy-
mywany: dziś dzięki impulsom o czasie attosekund możemy pod-

glądać przeskoki elektronów w  atomach czy tworzenie się (lub 
zrywanie) wiązań chemicznych. Metoda CPA jest też powszechnie 
wykorzystywana w laserach, stosowanych w operacjach narządu 
wzroku – a co roku na całym świecie wykonywane są miliony takich 
zabiegów. Stosuje się ja również przy obróbce materiałów, sto-
sowanych w  medycynie: do zmieniania powierzchni implantów 
czy do produkcji stentów, niewielkich sprężynek, przywracających 
drożność naczyniom krwionośnym.

Tegoroczna Nagroda Nobla z dziedziny chemii została z kolei 
przyznana za przyspieszoną, ukierunkowaną ewolucję białek w la-

boratorium. Pierwszą z trójki laureatów jest Frances 
Arnold, która stworzyła tę „ewolucję w  pro-

bówce”. Jej metoda polega na tym, że 
wybierany jest jeden gen, kodujący 

pożądane przez badaczy białko. 
Gen ten poddawany jest mu-

tacjom – celem jest stworze-
nie jak największej liczby 

wariantów danego białka. 
Następnie dokonywana 
jest selekcja i wytypowa-
ne zostają białka o  naj-
bardziej potrzebnych 
właściwościach. Procesy 
mutacji i  selekcji są za-
pętlone aż osiągnie się 
„ideał”. W  ten sposób 
możliwe było stworzenie 
lepszych leków, pozyski-
wanie biopaliw czy syn-

teza istotnych substancji 
chemicznych. 

Pozostałych dwóch laure-
atów (George Smith oraz Gregory 

Winter) zostało uhonorowanych za 
metody wykorzystania „ewolucji w pro-

bówce” w praktyce. Smith stworzył metodę 
prezentacji fagowej, która wspomaga tworzenie 

nowych przeciwciał, powszechnie stosowanych w lecze-
niu. Pozwala ona na badanie oddziaływań białko-białko czy białko
-inne cząsteczki. Dzięki niej możliwe było stworzenie immunotok-
syn, nowej klasy leków przeciwnowotworowych, działających jak 
samonaprowadzające się torpedy: przeciwciało rozpoznaje cel, 
a przyłączone do niego toksyny zabijają komórki, np. nowotwo-
rowe. Winter otrzymał swoją część Nagrody Nobla za praktycz-
ne wykorzystanie stworzonej przez Smitha metody. W 2002 roku 
zaakceptowany został pierwszy lek oparty o prezentację fagową, 
adalimumab. Stosowany jest do leczenia reumatoidalnego zapa-
lenia stawów, łuszczycy i nieswoistego zapalenia jelit. 

Autor: Anna Różańska (na podstawie - www.nobelprize.org)

To tak, jak by przyznano 
trzy Noble z medycyny
Tegoroczne Nagrody Nobla z dziedziny fizyki oraz chemii zostały przyznane za odkrycia, które mają ogromne znaczenie dla 
współczesnej medycyny. Nobliści z fizyki zostali nagrodzeni za technikę, która wykorzystywana jest m.in. w laserowych operacjach 
oczu. Dzięki laureatom z dziedziny chemii możliwe zaś było stworzenie nowych leków przeciwnowotworowych. 

N
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Truje nie tylko to, co wiesz, że truje
Szukamy żywności w stylu „eko” z nadzieją na mniejszą zawartość pestycydów i innych szkodliwych substancji. I słusznie. Jednak istnieje 
pewna grupa związków chemicznych obecnych w wodzie, środowisku i żywności, które stanowią globalne zagrożenie o jeszcze nie do 
końca poznanej skali. 

e DCs, bo o nich mowa, to zakłócacze układu hor-
monalnego. Są to związki obecne dość powszech-
nie w środowisku lub żywności posiadające zdol-
ność ingerowania w nasz organizm. Niczym wilk 
w owczej skórze mają zdolność „podszywania się” 

pod nasze hormony i wchodzenia w związki z naturalnymi recepto-
rami i wywierania wpływu na gruczoły (m.in. na tarczycę, trzustkę, 
jajniki, jądra) oraz „włączania” i „wyłączania” naszych genów. 

Należą do nich pozostałości leków i suplementów, które łykamy 
(np. tabletek antykoncepcyjnych), składniki kosmetyków, pestycy-
dy i ich pozostałości (np. DDT), metale ciężkie. Wiele z tych sub-
stancji wykorzystuje się jako dodatki technologiczne w produkcji 
plastików, mebli, sprzętu elektronicznego i  medycznego. Znaj-
dziemy je w powietrzu (smog) i wodzie.  

Jeden z bardziej znanych EDCs – to bisfenol A. W Unii Europej-
skiej od 2011 roku nie można go już stosować do produkcji bu-
telek dla niemowląt. W 2015 roku Polskie Towarzystwo Endokry-
nologiczne, idąc śladem europejskich i  światowych towarzystw 
naukowych, wskazało na negatywne skutki zdrowotne spowodo-
wane przez EDCs. 

W tym roku Komisja Europejska wydała regulacje prawne doty-
czące tych substancji i wydała rozporządzenie regulujące dopusz-

czalną zawartość bisfenolu A  w  opakowaniach przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością. 

Skala problemu jest niebagatelna, bo obecnie ponad 800 
związków chemicznych zostało uznanych za substancje wpływa-
jące na równowagę hormonalną, a przecież cały czas odkrywamy 
nowe.  Najbardziej narażone na skutki działania EDCs są kobiety 
w ciąży i małe dzieci – kontakt kobiety ciężarnej z tymi substancja-
mi zwiększa ryzyko powstania wad rozwojowych, zmian w genach 
dziecka, zwiększając zarazem ryzyko zachorowania na choroby cy-
wilizacyjne w kolejnych pokoleniach. Narażenie płodu na niektó-
re EDCs wpływa na obniżenie IQ i zwiększa podatność na stres.  
EDCs mogą gromadzić się w tkance tłuszczowej i działają niejako 
„z  ukrycia”. Stopniowo się z  niej uwalniają, wiążą z  receptorami 
komórek, przez co nasz układ hormonalny „głupieje” i  reaguje 
w  nieadekwatny sposób. Poza tkanką tłuszczową znajdujemy je 
w płynach biologicznych: krwi, mleku, moczu oraz płynie owod-
niowym.

Niestety, EDCs są powszechne. Są dosłownie wszędzie: w wo-
dzie, w chemicznych środkach ochrony roślin, a więc także w żyw-
ności, opakowaniach foliowych (w  tym do żywności), termokur-
czliwych osłonkach serów i wędlin, opakowaniach plastikowych, 
butelkach PET, wyściółkach puszek do żywności i  opakowań 
„Tetra-Pack” (konserwy i puszki z napojami), kubkach, talerzykach 
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i  sztućcach plastikowych, sprayach (np. z  bitą śmietaną), naczy-
niach dla dzieci z  niesprawdzonych źródeł, kosmetykach, para-
gonach, urządzeniach elektronicznych, płytach meblowych, obi-
ciach mebli, tapicerce samochodów (to, co pachnie nowością 
w świeżo zakupionym samochodzie to właśnie uwalniające się do 
powietrza EDCs), zabawkach, i oczywiście – w powietrzu i glebie. 

Trudno od nich uciec. Codzienne używanie pomadki do ust to 
3 kg przyjętych EDCs w ciągu życia! Częste spożywanie posiłków 
poza domem, w restauracjach i zjadanie żywności fast-food wiąże 
się ze znacznym zwiększeniem stężenia tych substancji w organi-
zmie. 

Narażenie na EDCs przyczynia się do częstszego występowania 
zaburzeń układu płciowego: wnętrostwa, spodziectwa, obniżenia 
ilości i  jakości plemników, zaburzeń jajeczkowania, problemów 
z płodnością i zaburzeń rozwojowych płodu. 

EDCs uznawane są także za czynnik zdolny do zmiany aktyw-
ności genów człowieka w  kierunku rozwijania otyłości, cukrzycy 
i towarzyszącej im insulinooporności, a także stłuszczenia wątro-
by, chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów. Konsekwencją 
bliskości z  trującą chemią są także choroby autoimmunologicz-
ne i  neurodegeneracyjne. Wobec tych faktów, wydaje się więc 
oczywiste, że ograniczanie ryzyka kontaktu z tymi związkami jest 
kluczowe dla zmniejszenia zapadalności na nowotwory, choroby 
dietozależne czy autoimmunologiczne. 

Nie jest wprawdzie możliwe całkowite uniknięcie kontaktu 
z EDCs, ale dzięki większej świadomości i odpowiednim wybo-
rom możemy próbować minimalizować swój kontakt z  tym nie-
chcianym, wszędobylskim i  niebezpiecznym sąsiadem. A  jest 
wiele do zrobienia, bo Polska plastikiem stoi – statystyczny Polak 
zużywa 300 reklamówek rocznie, Niemiec – 30, a Skandynaw – tyl-
ko 4. Jeśli doliczymy ilość tacek i naczyń zużytych przy grillu – po-
zostanie się chyba tylko pakować… na Marsa.

Autor: Agnieszka Kobalczyk-Rohde

Źródło: opakowania.com.pl
1 - PET / PETE Politereftalan etylenu, jedno z najczęściej wyko-

rzystywanych tworzyw. PET używany jest głównie przy produkcji 
plastikowych butelek na napoje (m.in. wody mineralne), naczyń 
jednorazowego  użytku, a  także różnego rodzaju włókien sztucz-
nych. Opakowania wykonane z  tego tworzywa nie powinny być 
ponownie wykorzystywane. Przeprowadzone badania wykazują 
możliwość występowania w  opakowaniach  PET ksenoestroge-
nów - związków chemicznych, mogących niekorzystnie oddziały-
wać na układ hormonalny. Opakowania takie nie powinny mieć 
również bezpośrednio kontaktu ze słońcem. Promienie słoneczne 
mogą powodować wydzielanie szkodliwych substancji. 

2 - HDPE Polietylen wysokiej gęstości. Używany jest on m. in. do 
produkcji pojemników i folii do pakowania żywności, a także rur, 
nart, żagli, markerów, zmywaczy do paznokci oraz toników. Uwa-
żany jest za jedno z dwóch najbezpieczniejszych dla nas tworzyw. 
Wykonane z niego opakowania można powtórnie użytkować.

3 - V / PVC Polichlorek winylu, używany do produkcji m.in. folii 
do pakowania żywności, wykładzin podłogowych, stolarki okien-
nej i drzwiowej, rur, elektroizolacji, cewników, strzykawek czy płyt 
gramofonowych. PVC jest szkodliwy dla zdrowia i może wydzielać 
toksyny. W procesie jego spalania wytwarzane są groźne dla zdro-
wia związki chemiczne - dioksyny.

4 - LDPE Polietylen niskiej gęstości. Używany głównie w bran-
ży spożywczej i przemyśle farmaceutycznym. Służy do produkcji 
wielu rodzajów opakowań do żywności. Można go ponownie użyt-
kować, jest on jednak mniej bezpieczny dla naszego zdrowia niż 
HDPE i PP (czyli plastiki oznaczone numerami 2 i 5).

5 - PP Polipropylen wielokrotnego użytku. Często używany 
do produkcji opakowań do żywności. Zastosowanie ma również 
w produkcji rur, izolacji przewodów elektrycznych, płyt, profili, folii 
czy włókien. Razem z HDPE (plastik oznaczony symbolem 2) uzna-
wany jest za jeden z  najbezpieczniejszych dla naszego zdrowia 
plastików.

6 – PS Polistyren, najbardziej rozpoznawalny jako styropian, czyli 
w formie spienionej. PS wydziela toksyny i nie powinno się go sto-
sować jako opakowanie do żywności. Jest rzadko stosowany do 
tego celu, ale mimo wszystko może być wykorzystywany np. przy 
produkcji przykrywek do jednorazowych kubków na kawę.

7 – INNE / OTHER Tworzywa inne. Nie powinno się ich wykorzy-
stywać do produkcji opakowań na żywność, gdyż może się w nich 
znajdować niebezpieczny dla naszego zdrowia bisfenol A (BPA). 
Jest to związek chemiczny, który może przyczyniać się do powsta-
wania wielu chorób układu nerwowego i hormonalnego, w  tym 
choroby Alzheimera czy depresji. BPA jest używane w wielu arty-
kułach codziennego użytku np. butelkach dla dzieci, pojemnikach 
na pokarm. Dodawanie BPA do opakowań jest kontrowersyjnym 
tematem i przyczyną wielu dyskusji na całym świecie. Jeśli na opa-
kowaniach, butelkach nie ma informacji „BPA free”, bezpiecznie 
jest ich nie podgrzewać i nie używać do gorących napojów i posił-
ków. Najbezpieczniej jest w ogóle ich unikać.
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Co możesz zrobić, by zminimalizować kontakt z EDCs?
- Spożywaj świeże produkty, unikaj produktów przetworzo-
nych i opakowanych w folię, plastikowe tacki i torebki.
- Przygotowuj dania w domu.
- Kupuj produkty spożywcze w opakowaniach szklanych, 
nie w puszkach, a te kupione w puszkach przekładaj do 
szklanych naczyń.
- Nie przechowuj produktów spożywczych w foliach, wo-
reczkach czy pudełkach plastikowych (szczególnie żywności 
zawierającej tłuszcz).
- Zrezygnuj z gotowania kasz/ryżu w torebkach.
- Starannie oczyszczaj owoce i warzywa (płucz i obieraj ze 
skórki).
- Odcinaj skórę ryb morskich i wyrzucaj przed przygotowa-
niem potrawy.
- Używaj zastawy stołowej szklanej lub ceramicznej oraz 
metalowych sztućców.
- Myj ręce (zwłaszcza po kontakcie z paragonem i przed 
jedzeniem).
- Filtruj wodę.
- Często odkurzaj.
- Ogranicz stosowanie syntetycznych kosmetyków i środków 
czystości, używaj bezzapachowych, nie używaj sztucznych 
odświeżaczy powietrza. 
- Zrezygnuj z reklamówek foliowych – żadna reklamówka z 
marketu nie jest „eko”.
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ziś kilka słów o  podłości, żółci i  jadzie, czyli 
o rzeczach paskudnych. Cóż, i one są częścią 
naszej rzeczywistości…

Staram się patrzeć na świat przez różowe oku-
lary, ale zdarzają się sytuacje, które doprowadzają mnie do bezsil-
nej wściekłości zwieńczonej ponurymi refleksjami. Oto jeden z ta-
kich przypadków. Zgodnie z wyrokiem sądu (już drugiej instancji), 
Towarzystwo Chrystusowe ma zapłacić - dorosłej dziś - kobiecie 
wykorzystywanej seksualnie przed laty przez księdza odszkodo-
wanie w  wysokości miliona złotych. Sprawa dotyczy byłego już 
członka zgromadzenia – ks. Romana B., który swoją ofiarę, gdy 
miała zaledwie 13 lat, więził i gwałcił przez kilkanaście miesięcy.  
„No to żadne k…y nie są tak wynagradzane na całym świecie” – 
skomentował ów wyrok w cyklicznym fe-
lietonie przedstawianym na portalu You 
Tube Stanisław Michalkiewicz, publicysta 
związany m.in. z Radiem Maryja i Telewizją 
Trwam, niegdysiejszy członek Trybunału 
Stanu i współzałożyciel Unii Polityki Real-
nej.   

Oczywiście mógłbym podejść do tego 
komentarza z  ironią, cytując na przykład 
fraszkę Jana Izydora Sztaudyngera: „Na 
tym polega uwiąd starczy, że zamiast 
mówić, człowiek warczy”. Ale jakoś nie 
mogę…  Czymś zupełnie naturalnym jest 
bowiem niezgoda na jakikolwiek wyrok 
sądu, a  czymś niesłychanie podłym jest 
skrajnie upadlający ofiarę bestialstwa ko-
mentarz wygłoszony przez Michalkiewi-
cza. 

Wspomniane internetowe felietony pu-
blicysty (wysłuchałem kilku przy tej oka-
zji) mają wspólną cechę: są naszpikowane złośliwościami, które 
w zamierzeniu mają być chyba śmieszne. Ale nie są. To ten rodzaj 
poczucia humoru, którego paliwem jest jad. Stanisław Michalkie-
wicz sprawia wrażenie człowieka cierpiącego na nadczynność 
woreczka żółciowego i wydaje się, że równie dobrze mógłby swo-
ją publicystykę przedstawiać sycząc i  wysuwając przy tym swój 
rozdwojony język. Tyle tam ukrytego gniewu i chęci upokorzenia 
swoich adwersarzy. 

Kiedy minęła mi pierwsza złość, nieuchronnie nadeszła ponura 
refleksja. Dotycząca właśnie poczucia humoru w środowisku beto-
nowej lewicy i prawicy. Obu stronom politycznego sporu wydaje 
się chyba, że humor polega na poniżeniu, odczłowieczeniu i obra-

żeniu przeciwnika politycznego. Zacznę od lewej strony, żeby dać 
przeciwwagę dla Michalkiewicza et consortes. Jeden z wielkopol-
skich przedstawicieli skrajnie lewicowej partii proponuje bowiem 
w swoim wpisie internetowym nową dyscyplinę olimpijską: „Strze-
lanie w tył głowy na czas, w rowie katyńskim", co wywołuje rechot 
u jego akolitów. Rechot, wyobrażacie sobie Państwo?

Ale i druga strona nie zasypia gruszek w popiele. Przykładem 
są tu tysięczne memy produkowane przez prawicę. Prawie nigdy 
nie są śmieszne, prawie zawsze są podle obraźliwe.  Taki przykład: 
na zdjęciu korytarzem sejmowym maszerują dwie posłanki partii 
Nowoczesna. W dorysowanym „dymku” jedna z nich mówi: „Mam 
pomysł. Następnym razem wjedziemy na teren Sejmu szambiar-
ką. Więcej się zmieści tych UBwateli i szKODników, tego gówna”. 

Albo taki: na zdjęciu dwa koty zaglądają 
do muszli klozetowej. Jeden z nich mówi 
w „dymku”: „Ta Gersdorf tu pływa. Spuść 
wodę bo śmierdzi”. I do kompletu jeszcze 
jeden: na zdjęciu uśmiechnięty Robert 
Biedroń. Pod spodem napis: „Prezydent 
Dupska”, a u góry niby jego wypowiedź: 
„W moim Dupsku nie ma miejsca na anty-
semityzm, rasizm i ksenofobię”. 

I znowu, można by całą sytuację prze-
milczeć. Tyle, że te pseudo śmieszne „żar-
ty” są tylko elementem większej całości. 
Otóż, istotą nowoczesnej demokracji 
jest jej inkluzywność, czyli powszechność 
i  dostępność dla każdego. Jeżeli nato-
miast stwierdzimy, że tylko nasze poglądy 
mają rację bytu, a inne należy wykluczyć, 
zniszczyć, upodlić – nie rozumiemy pod-
walin systemu, w którym żyjemy. To rodzaj 
całościowego podejścia do świata, rodzaj 
kultury, w tych przypadkach – kultury wy-

kluczającej.  Można by to jeszcze przeboleć, gdyby chodziło tylko 
o internetowe memy. Tymczasem to podejście do rzeczywistości 
przenosi się niestety także do świata realnego. Kilka dni temu Sąd 
Apelacyjny w Lublinie uchylił zakaz organizacji Marszu Równości 
w tym mieście. Tę decyzję skomentował wojewoda lubelski, który 
napisał w oświadczeniu m.in.: „Żałuję, że Sąd Apelacyjny dostrze-
ga prawa jakiejś mniejszości". Kluczowe jest tu słowo „jakiejś”. Pan 
wojewoda nie rozumie zasadniczej sprawy: każda „jakaś” mniej-
szość ma w demokracji swoje prawa. Jednym z nich jest organi-
zacja marszu, pod warunkiem, że ów marsz nie narusza porządku 
publicznego. Bez względu na to czy pan wojewoda z ideami tego 
marszu się zgadza, czy też nie, nie może wymazać gumką praw 
jego uczestników.  

Tomasz Ogonowski – reportażysta, publicysta, producent telewizyjny, dramaturg i dramatopisarz. Laureat nagród reporterskich (m.in. 
I nagrody w ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim „Oczy otwarte" za Najlepszy Artykuł Roku 2003). Autor scenariusza i dramaturg 
spektaklu „Czekamy na sygnał" uznanego za Wydarzenie Kulturalne Roku 2017 w Koszalinie. 

Kultura wykluczenia
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Początek jesieni dla Bałtyckiego Teatru Dramatycznego był niezwykle intensywny. Premiera, premiera prasowa i premiera 
wznowieniowa, a pomiędzy nimi 9. Koszalińskie Konfrontacje Młodych m-teatr. To kompletnie odmienne formaty, pokazujące, 
że BTD w sezonie 2018/2019 kontynuuje drogę artystycznej różnorodności.

BTD: trzy premiery i festiwal 
na otwarcie sezonu

aczęło się od końca. Osią ostatniego spektaklu 
poprzedniego sezonu,  „Aktorów koszalińskich, 
komedii prowincjonalnej” w  reżyserii Piotra Ra-
tajczaka, jest „Wyzwolenie”. Tam było ono tworzy-
wem do wyśmiania galopujących ambicji nieudol-

nego bohatera-reżysera, doprowadzającego dzieło czwartego 
wieszcza do absurdu. Tym ciekawsze, a nawet odważne, dla wi-
dzów obu przedstawień wydało się wystawianie dramatu Stani-
sława Wyspiańskiego na początek kolejnego sezonu, zwłaszcza 
że reżyser, Tomasz Man zdecydował się na oryginalną formułę 
musicalu rockowego. Sam tekst mocno skrócił (jest autorem ada-
ptacji), wyjmując z niego to, co mogło posłużyć do zadania pytań 
o polskość i jej zwietrzałe (?) symbole.

Efekt jest dyskusyjny. Bartosz Budny, nowa twarz koszalińskiej 
sceny, po raz kolejny pokazał swój potencjał i w roli Konrada wy-
padł znakomicie, świetne okazały się niektóre pomysły insceni-
zacyjne, jak wymowna, jednocześnie żartobliwa i straszna scena 
z maskami. Docenić można też aktualną wymowę, ale niestety – 
wiele do życzenia pozostawia oprawa muzyczna i jej wykonanie. 
Wątpliwości budzi zintegrowanie całości w  spójną wypowiedź, 
praktycznie brak scenografii, a  i  symbolika ma tak uproszczony 
wyraz, że momentami budzi jedynie uśmiech. Miało być lekko, wy-
szło ciężkawo. „Wyzwolenie” to dramat pojemny, mieści się w nim 
materiał na dyskusję o patriotyzmie, Polakach, teatrze, roli artysty, 
a ta inscenizacja realizuje go po łebkach.

Druga premiera to kompletnie inna historia. „Związek otwarty” 
ma wszystko, za co z pewnością będzie go uwielbiać koszalińska 

publiczność (w  lecie bawił też turystów, stąd prasowy charakter 
premiery). Gra go dwoje sztandarowych aktorów BTD (genialnie to 
zresztą w kluczowym momencie wyśmiewających), Żanetta Grusz-
czyńska-Ogonowska i  Wojciech Rogowski. Jest komedią, a  do 
tego, co wcale nie jest oczywiste – zabawną. Ma cechy klasycznie 
farsowe, ale też uwspółcześnienia nadające jej naturalności. 

Tekst Dario Fo nie jest szczególnie skomplikowany. Włoskie 
małżeństwo, co sygnalizuje choćby szalik na torsie męża i nadpo-
budliwość emocjonalna żony, przechodzi kryzys. Jak na południo-
wy temperament: spektakularnie. On ma kochanki, ona chce się 
zabić, potem zemścić, a on wybaczyć itd. Choć oboje zdecydo-
wali się na układ swobodny, wolność działań przyznają wyłącznie 
sobie. Duet postaci i aktorski smakuje jak klasyczne włoskie połą-
czenie pomidora z bazylią, czyli idealnie. Jest soczyście, energicz-
nie i żwawo, także bardzo teatralnie, bo nie zdradzając za wiele, 
aktorzy sami siebie wyreżyserowali, do spektaklu subtelnie anga-
żują publiczność i momentami wychodzą z roli.

Jako ostatnia na wrześniowym afiszu znalazła się premiera 
„Dzieł wszystkich Szekspira (w  nieco skróconej wersji)” Adama 
Longa, Daniela Singera i Jess Winfielda w reżyserii Piotra Krótkie-
go. Została ona wznowiona po 11 latach z dwiema zmianami ob-
sadowymi. Po raz pierwszy pojawiła się na deskach BTD w 2007 
roku. Przez trzy lata została pokazana 100 razy i cieszyła się du-
żym zainteresowaniem. Choć w oryginale została pomyślana dla 
dorosłych jako żart ze stereotypowego odbioru dzieł mistrza, 
w  koszalińskim ujęciu powstała z  myślą o  młodzieży, by oswoić 
ją z Szekspirem. Jest podróżą przez jego twórczość, z dłuższymi 

z

Wyzwolenie
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przystankami przy największych dziełach, ale napomyka w  za-
sadzie o  wszystkich, także mniej znanych (w  sumie jest ich 37). 
Oczywiście w humorystycznym skrócie, bo spektakl trwa jedynie 
80 minut. Jest i Hamlet, i Makbet, i Romeo i Julia, są i  i nawiązania 
do współczesności. Tekst to samograj, pole do popisu dla akto-
rów i świetny punkt wyjścia do ukąszenia współczesnych realiów. 
Coś dla miłośników gry z widzem, kabaretu i klasyki jednocześnie.

Jeśli komuś mimo wszystko mało było sztuki teatralnej, po-
między polskim „Wyzwoleniem” a włoską komedią mógł wybrać 
się na jeden z najważniejszych koszalińskich i polskich festiwali – 
m-teatr (19-23 września br.). W dziewiątej edycji zmierzyło się sie-
dem spektakli konkursowych. Ponadto w programie znalazły się 
laboratoria dla pedagogów i  animatorów kultury, warsztaty dla 
dzieci i zajęcia dla młodzieży oraz dyskusje po spektaklach.

 W jury zasiedli Aneta Kyzioł – publicystka, Łukasz Drewniak – 
krytyk teatralny i  Zdzisław Derebecki – dyrektor BTD. Nagrodę 
przyznało ono Darii Kopiec za reżyserię spektaklu „Zakonnice 
odchodzą po cichu”. Po raz pierwszy spektakle oceniało jury mło-
dzieżowe złożone z sześciu koszalińskich licealistów: Agata Star-
kowska, Sandra Szymkowicz, Maria Dziobek, Natalia Tarnogrodz-
ka, Dominik Siehień i  Michał Bosak. Nagrodę „Młodzi oceniają 
młodych" przyznali Magdalenie Drab i Albertowi Pyśkowi za reży-
serię spektaklu: „Curko moja ogłoś to. Rytmizowany biuletyn z wy-
stawy Marii Wnęk”. Pozostałe nagrody przyznała publiczność: za 
najlepszy spektakl: „Zakonnice odchodzą po cichu”, dla najlepszej 
aktorki (Magdalena Drab za rolę w spektaklu „Curko moja ogłoś 
to. Rytmizowany biuletyn z wystawy Marii Wnęk”), dla najlepszego 
aktora (Bartosz Budny za rolę w spektaklu „Rokcy Babloa”). Na-
groda pozaregulaminowa Na Fali przypadła spektaklowi „Rokcy 
Babloa” w reż. Jakuba Kasprzaka.

– To była świetna edycja – mówi Tomasz Ogonowski, drama-
turg BTD. – Spektakle bardzo różne od quazi performance'u jak 

„Krym”, po chirurgiczną wręcz robotę, czyli „Zakonnice”, poprzez 
dynamicznego i  osobistego „Rokcy Babloę”. Charakterystyczne 
wydają mi się trzy rzeczy. Po pierwsze niedostatek tekstów wła-
snych, bo pięć spektakli powstało na bazie scenariuszy już istnie-
jących, na przykład książki czy reportażu. Po drugie – obecność 
wątków religijnych. Nie chodzi o wadzenie się z Bogiem, ale raczej 
o kwestie powołania. Ale najsilniejszym tropem jest to, że teatr za-
czyna się pochylać nad samym sobą. Zaczyna się mówić o tym, jak 
to jest pracować w teatrze, być aktorem, jakie są wyzwania w tej 
pracy w  Polsce i  dlaczego jest tak źle opłacany. Widocznie coś 
musi tych twórców uwierać. Może chodzi o zerwanie z romantycz-
nym wizerunkiem artysty, który musi umrzeć w nędzy na gruźlicę?

Za nami sporo, a przed nami nie mniej wrażeń. I zaskoczeń: na 
afisz wraca bowiem fantastyczny spektakl dla dzieci zatytułowany 
„Carski syn”, a BTD przygotowuje też dla najmłodszych premierę – 
„Krainę śpiochów” w reżyserii Wojciecha Rogowskiego (1 grudnia 
2018 r.). Na początku roku wystawi „Kolację dla głupca” w reżyse-
rii Zdzisława Derebeckiego.  

Dzieła wszystkie Szekspira

Związek otwarty
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Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni rządzi się swoimi prawami. Najważniejszym z nich jest prawo serii. Tylko nim można 
wytłumaczyć fakt, że spośród szesnastu filmów, które znalazły się w tym roku w konkursie głównym aż pięć gatunkowo reprezentowało 
kino historyczne. Trzy z nich wprost odwołują się do wydarzeń drugiej wojny światowej. 

Inne, lepsze spojrzenie

brew pozorom nie są to jednak filmy rozli-
czeniowe. Reżyserzy sięgają do historii, żeby 
przez jej pryzmat powiedzieć coś ważnego 
o rzeczywistości. We wszystkich gatunkach nie 
zawiedli mistrzowie (Jan Jakub Kolski, Filip Ba-

jon, Janusz Kondratiuk, Krzysztof Zanussi), a „Kler” Wojtka Sma-
rzowskiego chyba ostatecznie uświadomił wszystkim jeszcze 
wątpiącym, kto jest najważniejszym reżyserem współczesnego 
kina polskiego. 

W  konkursie głównym znalazły się tylko trzy produkcje wyre-
żyserowane przez kobiety, ale w  pozostałych sekcjach reżyserki 
zdominowały kolegów. Nam ta tendencja odpowiada, zwłaszcza 
po obejrzeniu „53 wojen” Ewy Bukowskiej i „Monumentu”, drugie-
go filmu Jagody Szelc. Oba znalazły się ramach sekcji Inne Spoj-
rzenie. Do hasła dodajemy obserwację własną – dawno nie było 
festiwalu z tak dużą ilością udanych, czyli wyrazistych i kluczowych 
ról kobiecych. A tak zupełnie na marginesie, w sekcji Inne Spoj-
rzenie z niewiadomych dla nas powodów schowane zostały filmy 
niejednokrotnie o klasę lepsze od prezentowanych w konkursie 
głównym. Z czego to wynika, nie wiemy. Być może z obawy, że 
Jagoda Szelc utrze nosa Krzysztofowi Zanussiemu. 

Co niezwykle pocieszające, przybywa producentów nieza-
leżnych. Coraz więcej podmiotów chce współfinansować pol-
skie kino. Z tego grona coraz więcej producentów nie sięga po 
pieniądze budżetowe, czyli dzielone przez Państwowy Instytut 
Sztuki Filmowej. Dlaczego? Ponieważ – i  to najważniejsze – Po-
lacy chętnie oglądają polskie filmy, które biją rekordy frekwen-
cji. Niektóre nasze filmy są chętniej oglądane niż produkcje 
amerykańskie, za którymi stoją miliony dolarów na promocję.  

Dla nikogo już nie jest zaskoczeniem, że polski film zdobywa na-
grody na zagranicznych festiwalach.   

Werdykt jury był, delikatnie mówiąc, ostrożny i  zachowawczy. 
Nie ujmując niczego nagrodzonym, dziwią przede wszystkim wy-
bory dotyczące aktorów, zupełne pominięcie „Twarzy” Małgorzaty 
Szumowskiej, znakomitego „Jak pies z kotem” Janusza Kondra-
tiuka oraz kuriozalne uzasadnienie utworzenia nagrody specjalnej 
dla filmu „Kler”. Złote Lwy dla „Zimnej wojny” były oczywiste – to 
kino klasy światowej, polski kandydat do Oscara.  

Jako dziennikarze akredytowani przy festiwalu, w głosowaniu 
branżowym, podzieliliśmy się sympatiami między „Jak pies z ko-
tem” i „Klerem”. Nagrodę dziennikarzy otrzymał „Kler”. Jeżeli weź-
miemy pod uwagę, że nowy film Wojtka Smarzowskiego zgarnął 
również nagrodę publiczności, nagrodę specjalną jury, nagrodę 
dla Jagny Janickiej za scenografię, nagrodę festiwali i  przeglą-
dów filmu polskiego za granicą oraz „Don Kichota” – nagrodę Pol-
skiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, „Kler” okazuje 
się największym zwycięzcą tegorocznej Gdyni. 

Poniżej nasze rekomendacje filmowe. Wybraliśmy je z obu kon-
kursów – głównego i Innego Spojrzenia. Niestety, nie udało nam 
się obejrzeć „Fugi" w  reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej oraz re-
welacji festiwalu i zwyciężczyni konkursu Inne Spojrzenie - „Niny" 
w  reżyserii Olgi Chajdas (oba filmy w  kinach). Pominęliśmy też 
w naszym zestawieniu „Zimną wojnę i „Twarz", bo to filmy od wielu 
miesięcy obecne na ekranach i szeroko zrecenzowane. 

Autorzy: Piotr Pawłowski, Anna Makochonik / Foto: materiały prasowe organizatora

w
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Juliusz
Lekka, bezpretensjonalna, zabawna komedia, ocierająca się 

o humor koszarowy, ale nieprzekraczająca granicy dobrego sma-
ku. Pomysłowa fabularnie, momentami nawet zaskakująca. Popra-
wia nastrój, zaraża cytatami. Błyskotliwie napisana (przez stand
-uperów), świetnie zagrana (przez lubianych aktorów) i sprawnie 
wyreżyserowana (przez debiutanta). Gwiazdy (Janda, Stuhr, Skoli-
mowski, Materna) w autoironicznych epizodach. Film bije rekordy 
frekwencji, zasłużenie czy nie – prawdopodobnie zarobi miliony.  

Tytułowy bohater (Wojtek Mecwaldowski), mocno wycofany 
samotny nauczyciel pogodzony z życiem, tkwi w piekle codzien-
ności. Wystawiany na kolejne próby (zawał ojca, idiotyczne fuchy, 
głupota uczniów, przypadkowe znajomości) nie potrafi zapano-
wać na chaosem wydarzeń. Uczciwy, prostolinijny i wielkoduszny 
nie ma szans w starciu z wszechobecną bezwzględnością troglo-
dytów. Gdy wydaje się, że przegra ostatecznie, w kompromitują-
cych okolicznościach trafia na kobietę (Anna Smołowik) równie 
doświadczoną przez życie, która ma... jeszcze więcej problemów.

„Juliusz” to komedia dla wszystkich (dorosłych). Z przesłaniem sta-
rym jak Dekalog – miłość przynosi ocalenie (razem łatwiej pokonać 
trudności). Gdy producenci wycisną z pierwszej części ostatnią zło-
tówkę, najpewniej powstanie Juliusz II, ponieważ tak sympatycznego 
bohatera trudno zapomnieć, a jeszcze trudniej uśmiercić. Perełką jest 
rola Jana Peszka (ojciec), który wraca do kina w wielkim stylu i Jerzy 
Skolimowski (postać z przeszłości ojca), który zapada w pamięć.

 
Juliusz, reż. Aleksander Pietrzak, wys. Wojciech Mecwaldowski, 

Jan Peszek, Anna Smołowik, 2018 (premiera: 14 września 2018).

Kamerdyner
Poruszająca, epicka, przywołująca prawdziwe wydarzenia opo-

wieść o Kaszubach i ziemiach pomorskich. Historia czterech de-
kad wojennych zogniskowana na rozbitej i skłóconej rodzinie von 

Kraussów. Film zrealizowany z rozmachem niespotykanym w pol-
skim kinie ostatnich lat. 

Znakomite aktorstwo największych (Radwan, Gajos, Olbrychski, 
Woronowicz) i duże pole do popisu dla młodych (Zydek, Sabat, 
Zamojska, Fabijański). Precyzyjnie rozpisana, nastrojowa muzyka 
Antoniego Komasy-Łazarkiewicza. Wyjątkowej urody zdjęcia Łu-
kasza Gutta.   

W  „Kamerdynerze” widać solidny budżet (17 mln zł), chociaż 
wojny w nim mało, bo też nie jest potrzebna. Wystarczy jazda ka-
mery przez krwawe okopy pierwszej wojny światowej, żeby poczuć 
smak frontowego piekła. Inaczej niż np. w  „Róży” Wojtka Sma-
rzowskiego, u Bajona barbarzyńscy Rosjanie są najłagodniejszymi 
oprawcami. Niemcy wszystko i  wszystkich obracają w  pył, a  po-
nadto wydaje się, jakby dawne pogranicze niszczyło samo siebie. 
Zapalnikiem nowego sporu mogło być wszystko, np. mezalians 
małżeński. Żyjący na tych terenach – w pozornej symbiozie – Kaszu-
bi, Polacy i Niemcy tak naprawdę zawsze skazani byli na zagładę. 

Filip Bajon powraca „Kamerdynerem” do swojego mistrzow-
skiego stylu opowieści, znanego z „Wizji lokalnej 1901, Magnata, 
Białej wizytówki”. Niespiesznie wprowadza nas w świat, który osta-
tecznie uległ rozpadowi podczas drugiej wojny światowej, pozo-
stawiając historie niedokończone i niejednoznaczne. 

Mając do czynienia z wieloma znanymi faktami (np. zbrodnia 
w Piaśnicy), reżyser nikogo nie oskarża, nie rozlicza, nie usprawie-
dliwia. Pokazuje ludzi z namiętnościami i wystawia ich na ocenę 
widzów. Ta historia nie pozostawia nas obojętnymi i niestety nie-
bezpiecznie kojarzy się z obecną sytuacją w Europie.

Kamerdyner, reż. Filip Bajon, wys. Anna Radwan, Sebastian Fa-
bijański, Adam Woronowicz, Janusz Gajos, 2018 (premiera: 21 
września 2018)

Eter
Kino osobne, rewidujące wartości dwóch epok, wymagające 

skupienia i  nastawienia na odbiór. Dla innych - bajka dla doro-
słych. Historia przewrotna, pełna mistycznych odniesień, odwołu-
jąca się do popularnego tylko w Europie mitu Fausta, który to mit 
wspiera puentę filmu. 

Przenosimy się do początku XX wieku na obrzeża Cesarstwa 
Rosyjskiego. Medyk (Jacek Poniedziałek) przypadkowo aplikuje 
młodej kobiecie, która odtrąca jego umizgi, śmiertelną dawkę 
eteru. Próbuje uciekać, a pojmany ma włożyć głowę w stryczek. 
W ostatniej minucie zostaje ułaskawiony i zesłany, a następnie tra-
fia do austriacko-węgierskiej twierdzy, gdzie z upodobaniem, za 
zgodą jej komendanta (Andrzej Chyra), bada na ludziach skutki 
stosowania eteru.
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Z  tego szkicu mogłaby wyjść inna historia, ale dla reżysera 
mniejsze znaczenie ma, co robi jego bohater (w istocie doktora 
interesuje tylko przejmowanie władzy nad bezwolnym człowie-
kiem), a większe – uwikłanie postaci w konflikt moralny, a nawet 
religijny. Lekarz jest bezwzględnym cynikiem, pozbawionym god-
ności i honoru, dla którego lojalność pozostaje abstrakcją. Gdy 
wreszcie sam pada ofiarą perfidnej zdrady, reżyser cofa narrację 
do punktu wyjścia, żeby tę samą historię opowiedzieć ponownie, 
ale z innego punktu widzenia, uświadamiając widzowi, że moty-
wacja bywa ważniejsza od konsekwencji.

W  „Eterze” reżyser pokazuje oblicze klasyka. Z  wykorzystaniem 
wysmakowanych kadrów (Piotr Niemyjski), wspartych muzyką kla-
syczną (Ryszard Wagner), oprowadza nas po więzieniu ludzkich na-
miętności, w którym kratami są słabości, a inne ograniczenia wynika-
ją z nieumiejętności pogodzenia się z życiowymi porażkami. Zanussi 
puszcza do widza oko, ale ten grymas nie jest zabawny, lecz ironicz-
ny. Zawiera się w nim przestroga: „Unikaj fałszywych proroków”. 

Eter, reż. Krzysztof Zanussi, wys. Jacek Poniedziałek, Andrzej 
Chyra, Ostap Vakuliuk, 2018 (premiera: 30 listopada 2018).

Kler
Ważne, mocne, wyraziste kino. Nieoczywiste, wielowymiarowe, 

trudne w odbiorze, lecz niezwykle potrzebne. Film wyczekiwany, 
z którego wymową nie sposób polemizować. Reżyser podejmuje 
najtrudniejszy temat społeczny w Polsce. Pokazuje duszpasterski 
stan bez znieczulenia i korekty, na podstawie opowieści kleryków, 
którzy zdjęli koloratkę i historii ofiar pedofilów w sutannach.   

Historia trzech księży z różnych środowisk ma punkty styczne. 
Przed laty cudem uszli z życiem z pożaru kościoła. Dzisiaj, ulega-
jąc słabościom i namiętnościom, zdecydują się na konfrontację. 
W tle ich życiowych decyzji i dramatów jest jeszcze czwarta ważna 
postać – arcybiskup Mordowicz, który z zapałem i poświęceniem 
buduje największe sanktuarium w Polsce. Smarzowski odpowia-
da na pytania: jak jest i dlaczego tak jest, natomiast pozostawia 
widza z  najtrudniejszym pytaniem: jak to zmienić? Większości 
krzywd ludzkich naprawić już się nie da, ale czy można zapobiec 
kolejnym w przyszłości?    

„Kler” to popis gry aktorskiej Jakubika, Braciaka, Więckiewicza, 
a przede wszystkim Gajosa. Reżyser nawet do epizodów zaprosił 
swoich ulubionych aktorów, jakby chciał powiedzieć, że sprawy 
rodzinne powinno się omawiać w gronie rodzinnym. Inna sprawa, 
co rodzina z tymi sprawami zrobi. Jak dotąd, „Kler” nie wywołał 
dyskusji o  problemach polskiego Kościoła. Cała narracja idzie 
w kierunku: ten obraz schowajmy za szafę. 

W polskim kinie są filmy, które wypada zobaczyć lub które trze-
ba zobaczyć. „Kler” należy do tej drugiej kategorii. Podzielamy 

opinię Jurka Owsiaka, który po obejrzeniu filmu uznał: To naj-
ważniejszy film ostatnich prawie trzech dekad nowej Polski. Nie 
ma siły – z tym filmem wszyscy – czy chcemy, czy nie – będziemy 
musieli się zmierzyć.

Kler, reż. Wojciech Smarzowski, wys. Arkadiusz Jakubik, Jacek 
Braciak, Robert Więckiewicz, Janusz Gajos, 2018 (premiera: 28 
września 2018)

Monument
Jazda bez trzymanki. Filmy Jagody Szelc nie szokują drastycz-

nymi obrazami, a  jednak ogląda się je z potężnym niepokojem. 
Może dlatego, że reżyserka zamiast prowadzić widza za rękę, każe 
mu iść po śladach w nieznanym kierunku. Tak było w niesamo-
witym ubiegłorocznym debiucie „Wieża. Jasny dzień”. W „Monu-
mencie” dodatkowo gaśnie światło.

Fabularnie śledzimy historię grupy młodych ludzi, którzy lą-
dują w  prowadzonym przez despotyczną menadżerkę hotelu 
na odludziu. Piorą, czyszczą, gotują, sprzątają, obsługują gości, 
nawiązują relacje, ale niespieszny obraz metodycznie zmienia 
się w  dziwaczną, wykrzywioną, złowieszczą przypowieść, którą 
można interpretować na wiele sposobów i, jak sugeruje twórczy-
ni, każdy jest prawidłowy, bo własny. Sam seans działa głównie 
na zmysły. Zachęca do intuicyjnego czy raczej instynktownego 
odbioru, ale wymaga też sporego skupienia i  zaangażowania, 
by wychwycić wszystkie symbole i  tropy (od religijnych, przez 
metafizyczne po kulturowe), pobudzające do myślenia długo po 
projekcji. 

Nie jest to łatwe kino. Jednych uwiedzie, innych odrzuci, a być 
może nawet znudzi. Trudno wsadzić „Monument” w ramy gatun-
kowe i definiować, bo jest wypowiedzią indywidualistki, nie oglą-
dającej się ani na innych, ani na oczekiwania, ani nawet na siebie. 
Nie ma w nim przypadku, pretensjonalnych obserwacji ani prób 
podlizywania się czemukolwiek. Czuć za to ogromne zaplecze in-
telektualne, dyscyplinę, pewność tego, co pojawia się na ekranie 
i po prostu wielki talent. A do tego „Monument” jest zrealizowa-
nym za grosze w błyskawicznym czasie tegorocznym dyplomem 
studentów aktorstwa Szkoły Filmowej w  Łodzi. Egzamin godny 
pozazdroszczenia. 

Jagoda Szelc i  jej awangardowa twórczość jest absolutnym 
zjawiskiem. Miało ono dotąd jedynie dwie pełnometrażowe od-
słony, ale trudno wskazać we współczesnym polskim kinie kogoś 
równie odważnego i bezkompromisowego, mówiącego własnym 
językiem i nie dotyczy to wyłącznie pokolenia młodych twórców. 
Wróżymy jej wielką przyszłość. 

Monument, reż. Jagoda Szelc, wys. dyplomanci Szkoły Filmowej 
w Łodzi, 2018
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Krew Boga
Kino, jakiego w  Polsce nie znamy. Poruszająca inscenizacja 

zrealizowana nad morzem (Ustka) i  w  górach (Kudowa-Zdrój). 
Przestrzeń plenerowa, kostiumy z  epoki, oryginalne zdjęcia po 
korekcie barw i  mnóstwo ujęć subiektywnych, które narzucają 
„Krwi Boga” niepokojący rytm. Znakomite aktorstwo, choreogra-
fia walk, tańców i obrzędów pogańskich. Wyobrażenie autorskie 
scenarzystów, jaki przebieg mogły mieć średniowieczne krucjaty 
chrystianizacyjne.   

Na malowniczą wyspę dociera Willibrord, stary rycerz z  mie-
czem i  krzyżem. Zginąłby, jak jego kompani, którzy nie przeżyli 
wyprawy dalekomorskiej, gdyby nie pomoc Jana (wojownika; 
jego prawdziwej tożsamości początkowo nie znamy). Obaj z plaży 
docierają pomiędzy kamienne góry, wśród których żyje pogańska 
osada. Nieuniknione jest zderzenie religii, praw i kultur, ale także 
dwóch charyzmatycznych mężów – Willibrorda i Geowolda, kapła-
na tubylców. Od początku wiemy, co komu pisane. 

Konopka łatwo tworzy sytuacje konfliktowe i prowadzi swoich 
bohaterów przez bezmiar okrucieństwa, aby w finale już bez inter-
pretacji wskazać prawdę o istocie krucjat. Nie papieże ogłaszający 
kolejne sankcjonowane religijnie wyprawy zbrojne, nie misjona-
rze z krucyfiksami i nie ochraniający ich rycerze zakonni byli odpo-
wiedzialni za wojny i zbrodnie, lecz władcy, którzy poszerzali w ten 
sposób swoje terytoria i  obszary wpływów. Krzyżowcy również 
stali się ofiarami polityki, co reżyser zostawia na finał opowieści.   

„Krew Boga” to koncert gry aktorskiej rozpisany na wiele ról: 
Krzysztof Pieczyński (Willibrord), Karol Bernacki (Jan), Jacek Koman 
(Geowold), a na deser - znany z Borgmana Alexa van Warmerdama 
- demoniczny Jan Bijvoet. Tegoroczna „lektura obowiązkowa”. 

Krew Boga, reż. Bartosz Konopka, wys. Krzysztof Pieczyński, Ka-
rol Bernacki, Wiktoria Gorodeckaja, 2018 (premiera: 19 września 
2018).

Zabawa, zabawa
Trzeci film Kingi Dębskiej, twórczyni świetnego „Helu” i kapital-

nego komediodramatu „Moje córki krowy” i trzy przeplatające się 
ze sobą historie kobiet-alkoholiczek. Magda (Maria Dębska) stu-
diuje, pracuje w korporacji i lubi ostro imprezować. Dorota (Agata 
Kulesza) jest czterdziestoletnią prokurator wysokiego szczebla, 
żoną znanego polityka. Pije bo może, bo się nudzi, „żeby nie zwa-
riować”. Najstarsza Teresa (Dorota Kolak), uznana chirurg dziecię-
ca, jest wieloletnią alkoholiczką, przez picie straciła rodzinę. Bo-
haterki poznajemy w spowodowanych przez nałóg momentach 
granicznych – Magdzie urywa się film i przydarza osobista trage-
dia, Dorota powoduje wypadek (wątek inspirowany głośną spra-
wą prawniczki, która pijana wjechała samochodem do przejścia 
podziemnego), Teresa w  apogeum ciągu alkoholowego usiłuje 
przeprowadzić operację dziecka. Wszystkie odbiją się od dna, ale 
każda w innym kierunku. 

Właściwie wszystko się zgadza: alkoholizm kobiet, zwłaszcza 
tzw. wysoko funkcjonujących, to tabu, co wyklucza oczywiste sko-
jarzenia i  jest fantastycznym materiałem na film; świetne aktorki 
w doskonałych rolach wsparte dobrym drugim planem; zmyślna 
koncepcja pokazująca kobiety w różnym wieku, różnym stadium 
nałogu i odmiennym do niego stosunku; ciekawy wątek najbliż-
szego otoczenia, które współuczestniczy w koszmarze, czy tego 
chce, czy nie. Do tego scenariusz współtworzony przez Mikę Du-
nin, blogerkę, autorkę książki „Alkoholiczka”, która do tekstu wla-
ła autentyzm sytuacji i postaw. A jednak film rozczarowuje, jakby 
reżyserka stanęła w połowie drogi, poprzestała na stwierdzeniu 
problemu, a jedyne, co miała do powiedzenia widzom to „nie pij-
cie”. Wobec wstrząsających filmowych obrazów, jak „Żółty szalik” 
Janusza Morgensterna czy „Pod Mocnym Aniołem” Wojciecha 
Smarzowskiego oraz literackich petard jak „Najgorszy człowiek  
na świecie” Małgorzaty Halber czy „Nocne zwierzęta” Patrycji Pust-
kowiak, „Zabawa, zabawa” wypada blado i choć nie jest to seans 
bezwartościowy, nie zostawia w myślach wyraźniejszego śladu. 

Zabawa, zabawa, reż. Kinga Dębska, wys. Dorota Kolak, Aga-
ta Kulesza, Maria Dębska, Marcin Dorociński, 2018 (premiera: 4 
stycznia 2019).

Ułaskawienie
Jan Jakub Kolski w dobrej formie. Anegdotyczny, alegoryczny, 

autorski. Sięga po tematykę wojenną, żeby opowiedzieć o warto-
ściach uniwersalnych. Stosuje przy tym ciekawy zabieg formalny, 
który ostatecznie nieco zmienia wymowę filmu. 

Dramatyczne wydarzenia powojennej Polski (mamy 1945 rok) 
są tłem dla historii rodziców (znakomite role Grażyny Błęckiej-Kol-
skiej i Jana Jankowskiego), którzy wędrują z ciałem zamordowa-
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nego syna (żołnierza) do ziemi uświęconej. Początkowo niezrozu-
miały upór rodziców staje się czytelny, gdy uświadamiamy sobie, 
że są ludźmi z innej epoki, wrzuconymi w realia Polski Ludowej. 

Po obydwu stronach symbolicznej drogi polskiej, dla zagu-
bionego i  bezbronnego cywila, każdy był niebezpieczny: zde-
sperowani niemieccy dezerterzy, barbarzyńscy czerwonoarmiści, 
wyklęci partyzanci, funkcjonariusze nowej władzy w  lśniących 
mundurach z orzełkiem bez korony. Reżyser przywołuje świat roz-
padu, z którego powstanie kraj obcy dla własnych obywateli.     

„Ułaskawienie„ to typowe kino drogi. Delikatne, wysmakowane, 
intymne, w którym kilkakrotnie pada słowo człowiek, a godność 
wciąż jeszcze coś znaczy. Opowieść łamie stereotypy historyczne, 
bohaterów stawia przed trudnymi wyborami. Jan Jakub Kolski po 
swojemu wspiera mit polskiego bohatera, mówiąc, że jego zainte-
resowania „nijak nie chcą rymować się z modami”. 

Reżyser przyzwyczaił nas do swojej oryginalności, pozostaje 
w kinie indywidualnością, choć naszym zdaniem artystycznie po-
winien powrócić do krainy realizmu magicznego.     

Ułaskawienie, reż. Jan Jakub Kolski, wys. Grażyna Błęcka-Kol-
ska, Jan Jankowski, Michał Kaleta, 2018 (premiera: 31 sierpnia 
2018).

7 uczuć
Najnowszym filmem Marka Koterskiego rządzi przewrotna 

konwencja. To ona buduje jednocześnie śmieszną i dramatyczną 
wymowę opowieści o dzieciństwie, najważniejszym okresie życia, 
będącym najczęściej również jego największym koszmarem. Po-
mysł, by w rolach dzieci obsadzić dorosłych, wydaje się osobliwy, 
ale bez tego cudzysłowu film straciłby całą swoją siłę rażenia, i ko-
miczną, i  tragiczną. Reżyser podkreśla, że to jego najważniejsze 
dzieło. Przygotowywał się do jego realizacji 15 lat. 

Adaś Miauczyński – tym razem grany przez Miśka Koterskiego 
– jest w depresji. W gabinecie psychologa, z włosami przyprószo-
nymi siwizną, zwierza się z głębokiego rozczarowania życiem, nie-
umiejętności budowania relacji i rozpoznawania własnych emocji. 
Wraca więc wspomnieniami do czasów przedszkolnych, a potem 
szkolnych, przypadających na okres PRL-u. Do domu rządzonego 
twardą ręką przez autorytarnego ojca i matkę zajętą gotowaniem 
zupy, cerowaniem skarpet i  zamartwianiem się. Szkolnej ławki 
dzielonej z  całą galerią osobliwości obsadzonych plejadą akto-
rów od Katarzyny Figury w roli klasowej piękności, przez prymu-
skę i kujona, Gabrielę Muskałę, po łobuza i outsidera Marcina Do-
rocińskiego. Wspomina pierwsze przyjaźnie, fascynacje i konflikty, 
wagary i bolączki dojrzewania. Dorośli bohaterowie są bezduszni, 
wyniośli, skupieni na sobie bądź nieobecni dosłownie i emocjo-
nalnie. 

„7 uczuć” to komedia, momentami bawiąca do łez, pisana 
charakterystycznym „koterskim” językiem, pełna błyskotliwych 
dialogów, celnych obserwacji, ale w  gruncie rzeczy smutna 
opowieść o dzieciach – niezauważanych, niesłuchanych, lekce-
ważonych, tłamszonych i  przede wszystkim potwornie samot-
nych. Pod koniec seansu uśmiech znika z  twarzy na dobre, nie 
tylko z powodu ekranowych zdarzeń, ale refleksji i autorefleksji, 
do których film bezlitośnie pobudza. Dystrybutor reklamuje 
produkcję hasłem „Wszyscy jesteśmy źle wychowani", ale emo-
cjonalnie patronuje mu raczej myśl Janusza Korczaka „Nie ma 
dzieci, są ludzie”. 

7 uczuć, reż. Marek Koterski, wys. Michał Koterski, Maja Osta-
szewska, Adam Woronowicz, Marcin Dorociński, Gabriela Muska-
ła, Katarzyna Figura, Sonia Bohosiewicz i inni, 2018 (premiera: 12 
października 2018).

 53 wojny
Pełnometrażowy debiut Ewy Bukowskiej i popis aktorski Mag-

daleny Popławskiej. Reżyserka kilka lat temu zrealizowała krót-
kometrażowy „Powrót”, w którym podjęła temat destrukcyjnego 
wpływu wojennej traumy na rodziny żołnierzy. Nowym filmem 
poniekąd nawiązuje do tematu, tyle że obiektem zainteresowania 
czyni żonę korespondenta wojennego. Scenariusz, również au-
torstwa Bukowskiej, mocno czerpie z dwóch autobiograficznych 
książek Grażyny Jagielskiej „Miłość z kamienia. Życie z korespon-
dentem wojennym” oraz „Anioły jedzą trzy razy dziennie. 147 dni 
w psychiatryku”, choć – co trzeba podkreślić – nie jest on ich ada-
ptacją, a raczej punktem odniesienia. 

 „53 wojny” są studium szaleństwa kobiety, która nie jest w sta-
nie poradzić sobie z paraliżującym strachem o męża, uniemożli-
wiającym jej normalne funkcjonowanie. Rzecz – co istotne – dzie-
je się w erze telefonów stacjonarnych, przed Internetem, zatem 
bohaterka skazana jest na sporadycznie dawkowane oznaki 
życia Witka, wyobrażenia wojennych okrucieństw i  rozdarta 
między szacunkiem do pasji partnera a pragnieniem życia w po-
czuciu bezpieczeństwa. Do tego sfrustrowaną własnym zawodo-
wym niespełnieniem. Strach zmienia się w lęk, lęk w psychozę, 
a na końcu jest obłęd. Magdalena Popławska gra ten klincz, wy-
korzystując swój naturalny „nerw”, i choćby dla jej znakomitej roli 
warto obejrzeć 53 wojny. Fantastyczna jest zresztą cała aktorska 
obsada. 

Reżyserka próbuje nie oskarżać bohaterki o niedojrzałość, ani 
bohatera o egoizm, nie bada skomplikowania całego układu, co 
mogłoby poszerzyć pole odbioru. Skupia się wyłącznie na odda-
niu koszmaru, w  jakim żyje partner osoby wykonującej niebez-
pieczny zawód, pokazując krok po kroku dewastację jego psychi-
ki, a często i codzienności. 
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53 wojny, reż. Ewa Bukowska, wys. Magdalena Popławska, Mi-
chał Żurawski, Dorota Kolak, Krzysztof Stroiński, Kinga Preis, 2017 
(premiera: 19 października 2018) 

Jak pies z kotem 
Udany powrót ekranowy Janusza Kondratiuka i jego najbardziej 

osobisty film relacjonujący ostatni rok życia Andrzeja Kondratiuka, 
tracącego sprawność fizyczną i umysłową po udarze, skazanego 
na stałą opiekę bliskich. To komedia, choć ogląda się ją ze łzami 
wzruszenia. Uniwersalna opowieść o alchemii braterskiej miłości 
oraz prawdziwym znaczeniu nieco wyblakłych w czasach powierz-
chownych emocji i głębokiego egoizmu pojęć takich jak „troska", 
„bliskość", „oddanie". 

Janusz (Robert Więckiewicz) wraz z  żoną (Bożena Stachura) 
swoim bratem się nie zajmuje, ale opiekuje. Zadania nie po-
strzega jako obowiązku, ale oczywistość wpisaną w  naturalny 
cykl życia rodziny. Dostosowuje do jego niepełnosprawności 
własny dom, życie rodzinne i codzienność bez słowa skargi. An-
drzej, brawurowo grany przez Olgierda Łukaszewicza, zadania 
nie ułatwia – jest tyranem i  cholerykiem, a  opieki wymaga też 
jego sparaliżowana sytuacją i totalnie bezradna żona, Iga (Alek-
sandra Konieczna).  

Nie ma w  tym portrecie łagodzenia sytuacji – jest choroba, 
fizjologia, walka o  godność człowieka nie kontrolującego od-
ruchów ciała, zniecierpliwienie, ale też nieprawdopodobna 
czułość. Bohaterowie są ludzcy, a  nie heroiczni. W  tle – wątek 
artystycznej „rywalizacji", obaj bracia są reżyserami kultowych 
polskich filmów, nieustannie zresztą ze sobą mylonymi. Wiemy, 
że oglądamy na ekranie prawdziwe postacie, ale nawet przez 
moment nie mamy wrażenia wejścia w ich życie z butami. Janusz 
Kondratiuk granice oraz kropki nad „i" stawia bezbłędnie. Opo-
wiada o  swoim doświadczeniu osobistym szczerze, z  szacun-
kiem i wyczuciem. Wystarczy wspomnieć, że reżyserował grają-
cego go w filmie Roberta Więckiewicza i obaj panowie wybrnęli 
z tej akrobacji znakomicie.

To piękne, mądre i szlachetne kino, z niewiadomych przyczyn 
niedocenione w werdykcie. Dla nas jeden z najlepszych filmów 
festiwalu. Polecamy najserdeczniej. 

Jak pies z kotem, reż. Janusz Kondratiuk, wys. Robert Więckie-
wicz, Olgierd Łukaszewicz, Aleksandra Konieczna, Bożena Stachu-
ra, 2018 (premiera: 19 października 2018).

Wilkołak
 
Zaczyna się jak horror, przebiega jak thriller, a kończy jak mo-

ralitet. Po drodze zahacza o  dramat psychologiczny, kino przy-
godowe, a  w  tle majaczy wojenne, a  raczej powojenne. Akcja 
rozpoczyna się bowiem w  ostatnich chwilach przed likwidacją 
niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Tuż przed 
wkroczeniem Armii Czerwonej, Niemcy zabijają więźniów, po raz 
ostatni dając upust swojej brutalności. Ocalała dzięki sprytowi 
jednego z chłopców grupa ośmiorga dzieci trafia do położonego 
w lesie prowizorycznego sierocińca i choć wydaje się, że ocalały 
z piekła, będą zmuszone bronić się przed nowym zagrożeniem, 
które nie pozwala na ucieczkę, skazuje na głód i nowe więzienie 
– stadem otaczających pałac zdziczałych obozowych wilczurów. 

Skoro grupa, to i charakterystyczne figury – lider, opiekun, ofia-
ra, outsider, czarny charakter. Skojarzenia z  „Władcą much” jak 
najbardziej uzasadnione. Podobnie jak dzieło Goldinga, „Wilko-
łak” jest parabolą, ale myśl Adriana Panka wykracza poza badanie 
natury zła i  zadaje również pytania o  dualizmy: kultury i  natury, 
tego co ludzkie, z  tym co instynktowne i zwierzęce jak tytułowy 
wilkołak. Wielka wojna się skończyła, człowieczeństwo zostało 
poddane próbie, świat się zmienił i nastał czas ustalenia nowego 
porządku. Jak go przetrwać?

Adrian Panek osiem lat temu debiutował filmem „Daas”. Powró-
cił z obrazem równie oryginalnym i potwierdzającym filozoficzne 
inklinacje reżysera. Grozie fabularnych zdarzeń towarzyszą prze-
piękne zdjęcia krajobrazów Gór Stołowych, zarazem malownicze 
i  ponure. Intelektualnym rozważaniom – porządna, wciągająca 
fabuła. Imponuje doskonała praca dziećmi, poza Danutą Stenką 
w mocnym epizodzie, głównymi bohaterami filmu oraz zwierzę-
tami, powszechnie uznawanymi za najtrudniejszych aktorów. Film 
intrygujący i niepokojący, z nieoczywistym, wymownym finałem. 

Wilkołak, reż. Adrian Panek, wys. Kamil Polnisiak, Nicolas Przygo-
da, Sonia Mietielica, 2018



WOJNA EKSCENTRYKÓW

Jako zdeklarowany anglofil wysoko cenię sobie cechy wyróż-
niające Anglików spośród innych nacji. Jedną z nich jest uwielbie-
nie dla ekscentryzmu. Kiedy Polacy, Niemcy czy Francuzi protek-
cjonalnie pukają się w czoło i rozdają drwiące uśmiechy na widok 
człowieka owładniętego ekscentryczną manią, Anglicy z szacun-
kiem pochylają się nad nim, dają mu szansę i powiadają: „Zobacz-
my co z tego wyniknie”. 

Tak było również w opisanym w tej książce przypadku powo-
łania w 1939 roku w Londynie ściśle tajnej organizacji, której ce-
lem było prowadzenie zupełnie niedżentelmeńskich, ale za to 
piekielnie skutecznych działań sabotażowo-dywersyjnych, które 
miały godzić w  serce hitlerowskiej machiny wojennej. Sześciu 
członków – założycieli „ministerstwa” było ekscentrykami z  krwi 
i kości. Winston Churchill, dla którego organizacja była oczkiem 
w głowie potrafił to docenić. Na jego specjalne polecenie środki 
na konstruowanie brudnych bomb, specjalnych min do wysadza-
nia torów kolejowych czy założenia szkoły skrytobójców płynęły 
szerokim strumieniem. I nic to, że genialny inżynier Cecil Clarke, 
przedwojenny twórca futurystycznych przyczep kempingowych 
konstruował zapalniki do swoich bomb używając żelków anyżo-
wych i prezerwatyw – ważne, że jeden z jego ładunków pomógł 
w udanym zamachu na „kata Pragi”, ulubieńca Hitlera, Reinharda 
Heydricha. A także podczas innych słynnych akcji sabotażowych, 
takich jak: wysadzenie wiaduktu Gorgopotamus w  Grecji czy 
zniszczenie fabryki Peugeota w Sochaux we Francji. 

Milton prowadzi nas przez te brawurowe akcje w sposób mi-
strzowski. Książkę czyta się jednym tchem. Pasjonaci II wojny świa-
towej znajdą w niej odniesienia do nieznanych do tej pory ma-
teriałów archiwalnych, cała reszta laików (w tym ja) znajdą w niej 
świetną przygodową opowieść. Tyle, że dotyczącą przygody, któ-
ra wydarzyła się naprawdę.

Giles Milton:„Ministerstwo niedżentelmeńskich działań wojen-
nych ”, Wydawnictwo Noir sur Blanc. 

ANTYWOJENNY „PÓŁKOWNIK” 

W „Dezerterze” znajdą Państwo z kolei bliższe moim poglądom 
podejście do wojny. To już nie jest romantyczna przygoda. To 
przedsionek piekła, w którym ludzie doświadczają wszechobec-
nego zła, zarówno jako sprawcy i jako ofiary. Siegfried Lenz napi-
sał tę książkę w 1951 roku. Zawarta w niej brutalna prawda i pró-
ba odnalezienia ludzkiego odruchu w akcie dezercji dokonanym 
przez głównego bohatera była nie do przełknięcia dla niemieckie-
go wydawnictwa w czasie kolejnej – zimnej wojny. Potraktowano 
więc tę książkę jako prowokację. W ten sposób „Dezerter” trafił na 
piwniczną półkę Lenza, który nie godził się na naniesienie jakich-
kolwiek poprawek, na całe 65 lat. Dopiero po śmierci nieugięte-
go pisarza przypadkowo odnalezione przez jego spadkobierców 
dzieło zostało wydane i… odniosło błyskawicznie oszałamiający 
sukces. „Dezerter” trafił niemal zaraz po wydaniu na pierwsze 
miejsce listy bestsellerów opiniotwórczego tygodnika „Spiegel”. 
Nic dziwnego. Historia małego niemieckiego oddziału, gdzieś na 
rubieżach wschodniej Polski, dowodzonego przez sadystycznego 

Zapraszam na moją półkę
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kaprala i atakowanego przez partyzantów jest przerażająca i głę-
boko antywojenna. Poniekąd oparta na wątkach biograficznych 
pisarza, który zdezerterował z Kriegsmarine w 1944 r. jest opowie-
ścią o szaleństwie, na jakie skazani są żołnierze tracący nadzieję 
i wiarę w sprawę, za którą narażają życie swoje i pozbawiają życia 
innych. Główny bohater Walter Proska ucieka przed tym obłędem 
do partyzantów związanych z Sowietami. Będzie to ucieczka nie-
udana, za którą zapłaci przerażającą cenę… 

I tu dochodzimy do głównego przesłania książki: w wojnie na 
poziomie psychiki i człowieczeństwa nie ma zwycięzców. To dla-
tego, moim zdaniem, „Dezerter” znajduje właśnie swoje miejsce 
obok takich arcydzieł literatury antywojennej jak: „Cienka czerwo-
na linia” Jamesa Jonesa, „Blockbuster” Zorana Žmirićia czy „Na 
zachodzie bez zmian” Ericha Marii Remarque’a. 

Siegfried Lenz: „Dezerter”, Wydawnictwo Bellon

JAK HEROINA ZABIJA AMERYKĘ

Książka o przegrywanej, z każdym rokiem coraz bardziej, woj-
nie. Z narkotykami. Czy zdają sobie Państwo sprawę, że w 2008 
roku liczba zgonów w wyniku przedawkowania narkotyków z gru-
py opiatów (morfina, kodeina, a przede wszystkim heroina) prze-
wyższyła po raz pierwszy w  Stanach Zjednoczonych liczbę ofiar 
wypadków samochodowych? Potem ta makabryczna liczba już 
tylko rosła. 

Dystrybucja i zażywanie heroiny kojarzy się nam ze slumsami 
wielkich amerykańskich miast, w  których czarnoskórzy dilerzy 
i  ich klienci tworzą wybuchową mieszankę przemocy, uzależ-
nień i wszechobecnej broni palnej. Jest to klisza utrwalona przez 
setki amerykańskich filmów, które dystrybuują ten obraz od 
kilkudziesięciu lat na terenie całego świata. Tymczasem narko-
mania w  jej najgorszym heroinowym wydaniu już dawno opu-
ściła w USA wielkomiejskie getta i dotarła do środkowej, białej, 
protestancko – katolickiej Ameryki. Sam Quinones, doskonały 
reporter, nagrodzony za „Dreamland” Amerykańską Nagrodą 
Krytyków Literackich rekonstruuje krok po kroku jak doszło do 
tej epidemii, wobec której współczesna Ameryka jest bezradna. 
Wszystko zaczęło się w latach 50. ubiegłego wieku od dopusz-
czenia do sprzedaży leków przeciwbólowych i antydepresyjnych 
zawierających spore ilości opiatów. Najsłynniejszy z nich: Valium 
już w 1960 roku stał się pierwszym na świecie lekiem, którego 
sprzedaż przyniosła sto milionów dolarów zysku. W ten sposób 

radzenie sobie z bólem fizycznym i psychicznym przeszło w uza-
leżnienie od opiatów. Rynek nie znosi próżni. Pojawiły się niele-
galne fabryki recept w Appalachach, a kiedy władze uszczelniły 
to źródło pozyskiwania opiatów na arenę wkraczają Meksyka-
nie z małego miasteczka Xalisco, którzy produkują, przerzucają 
i dystrybuują tzw. czarną smołę (najgorsza odmiana heroiny) już 
na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Oczywiście piszę to 
wszystko w wielkim skrócie. Praca Quinonesa liczy 500 stron, jest 
doskonale udokumentowana i – proszę mi wierzyć – przerażają-
ca w swojej diagnozie.

Sam Quinones: „Dreamland. Opiatowa epidemia w USA”, Wy-
dawnictwo Czarne 

PRZEGRANA POTYCZKA Z ŻYCIEM

W  dzisiejszych recenzjach „wojennych” książek specyficzne 
miejsce zajmuje wyjątkowe dzieło wybitnego prozaika japoń-
skiego Osamu Dazai. Jest to bowiem opowieść o  przegranej 
wojnie z własną psychiką, która nie odnajduje się w rzeczywisto-
ści, nie przystaje do niej, co doprowadza bohatera do nieuchron-
nej zagłady. „Zatracenie” to lektura obowiązkowa w  kanonie 
książek o  ludziach nieprzystosowanych społecznie, nadwrażli-
wych, dokonujących złych wyborów w życiu. Jej przekaz wzmac-
nia dodatkowo fakt, że jest to powieść zawierająca wiele wątków 
autobiograficznych – na czele ze smutnym końcem głównego 
bohatera książki o imieniu Yozo: Osamu Dazai popełnił bowiem 
samobójstwo w roku wydania „Zatracenia”, w wieku zaledwie 39 
lat. Ponura spowiedź mężczyzny, który jak sam mówi: „Utracił 
prawo do nazywania się człowiekiem” jest napisana z przeraża-
jącą prostotą przy jednoczesnym wyzuciu z jakichkolwiek uczuć. 
Daje to piorunujący efekt i pozostawia czytelnika z niepokojąco 
zawieszonym pytaniem: „Jak niewiele trzeba bym i  ja odsunął 
się od życia?”. Ma też „Zatracenie” i inny ponadczasowy aspekt. 
Jest bowiem od pokoleń książką niezwykle popularną wśród 
młodzieży, która zwykła przecież zadawać najczęściej trudne 
pytania, od których dorośli najchętniej by uciekli. Ostrzegam 
– pomimo prostoty języka to książka bardzo trudna w lekturze. 
Jednak gorąco ją polecam – jest to trud, na który warto poświę-
cić kilka godzin czasu.

Osamu Dazai: „Zatracenie”, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik 

Recenzował: Tomasz Ogonowski
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Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER umacnia się w Koszalinie na pozycji dewelopera budującego najwięcej mieszkań. Pozostaje 
przy tym niezmiennie punktem odniesienia dla całej branży pod względem rzetelności, solidności i jakości wykonania. Prowadzi 
obecnie w mieście trzy inwestycje mieszkaniowe o różnej skali, przygotowując się do rozpoczęcia budowy Osiedla Franciszkańskiego 
z docelowo 300 mieszkaniami. Jednocześnie PB KUNCER jest wciąż również firmą wykonawczą: zakończyło właśnie budowę w Mielnie 
eleganckiego aparthotelu Molo Park na zlecenie Firmus Group. 

PB KUNCER: finiszuje 
Osiedle Cypryjskie, startuje 
Franciszkańskie

ie ma w Koszalinie drugiego tak doświadczone-
go dewelopera jak PB KUNCER. Prowadzi swo-
je inwestycje niejako „na zakładkę” – kończąc 
jedną, rozkręca następną. Dzięki temu stale ma 
w ofercie kolejne mieszkania i domy, dostosowa-

ne w charakterze i powierzchniowo do dominującego w danym 
momencie zapotrzebowania. 

Oczywiście pojęcie „momentu” na rynku nieruchomości ozna-
cza zupełnie coś innego niż w potocznym użyciu. Trendy nie zmie-
niają się nawet w rytm miesięcy, a raczej lat, bo również przygoto-
wanie a później realizacja inwestycji to kwestia kilku lat. 

Osiedle Cypryjskie 

Sztandarową własną budową PB KUNCER jest obecnie Osiedle 
Cypryjskie (obszar Osiedla Unii Europejskiej). Jego całościowe 
zaawansowanie przekroczyło połowę zaplanowanej liczby lokali, 
można więc mówić o tym, że realizacja wchodzi na ostatnią prostą, 

przy czym – zgodnie z  wcześniejszym zastrzeżeniem – „ostatnia 
prosta” potrwa najpewniej do 2021 roku. 

Budynki zaplanowanego osiedla (widać je na naszej grafice) 
nie powstają w kolejności, jaką sugerowałyby numery nadane im 
na początku, w fazie koncepcyjnej projektu. Gotowe są budynki 
nr 1, 3 i 4, a obecnie realizowany jest budynek nr 2. Znajdzie się 
w nim ostatecznie 80 mieszkań, z których w sprzedaży pozostały 
23. To świetny wynik zważywszy na fakt, że koniec budowy przewi-
dziany jest dopiero w czerwcu przyszłego roku. 

Łącznie Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER wybudowało 
i sprzedało w rejonie ulic Włoskiej i Cypryjskiej, w centralnej części 
Osiedla Unii Europejskiej, blisko 300 mieszkań. 

O ich atrakcyjności w oczach nabywców decyduje głównie re-
noma dewelopera, zbudowana na rzetelności i  konsekwentnej 
dbałości o  jakość, ale również cechy samego projektu. Osiedle 
Cypryjskie jest po prostu ładne. Zajmuje najwyższe wzniesienie na 

N

Koszalin, Osiedle Cypryjskie (fotografia) 
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tym terenie, przez co widoczne jest z odległości paru kilometrów 
z dowolnej strony świata. Jest nasłonecznione, dobrze rozplano-
wane, ze stosunkowo dużymi odległościami między poszczegól-
nymi budynkami, co daje odczucie przestrzeni i komfortu. 

Krzysztof Kuncer, właściciel i prezes zarządu firmy, mówi: - Je-
steśmy ogromnie zadowoleni z tego, że udało się nam zaprojek-
tować i zbudować kompleks o bardzo spójnym charakterze. Jest 
tam jeden wzór architektury, jedna myśl. Jego kolejne elementy 
projektują wciąż ci sami architekci, przez co osiedle wyróżnia się 
w Koszalinie. Mam na myśli takie sytuacje, że jeśli nawet gdzieś 
architekci starają się projektować kolejne domy określonych ze-
społów w jednorodny sposób, to zawsze zostawiają jakiś własny 
rys. Wystarczy popatrzeć na budynki KTBS – niby w podobnym 
stylu, ale jednak różne w ostatecznym architektonicznym wyrazie. 
U nas mamy do czynienia ze stale tym samym sposobem myśle-
nia, przez co całość ma walor pełnej jednorodności. Przekłada się 
to na ład, a on na urodę tego osiedla docenianą przez nabywców. 

Kiedy spojrzymy na makietę Cypryjskiego, zobaczymy dwa 
zespoły domów wielorodzinnych. Pierwszy tworzą dwa domy 
o kształcie przypominającym podkowę, a drugi - cztery budynki 
jako dopełniające się duże litery „L”. 

Zasadą stosowaną przez dewelopera jest to, że zawsze wraz 
z oddaniem do użytku mieszkań, oddaje mieszkańcom również 
uporządkowaną całą okoliczną przestrzeń. Stąd gotowe są w tym 
momencie wszystkie elementy infrastruktury: chodniki, miejsca 
postojowe, oświetlenie. Tak jak i trawniki oraz zielone nasadzenia, 
kąciki zabaw dla dzieci, ławeczki gdzie można na chwilę przysiąść 
i odpocząć. Tak więc kolejne etapy to samodzielne całostki. 

Budowa przedostatniego budynku w zespole Osiedla Cypryj-
skiego rozpocznie się jeszcze w tym roku. Wioletta Stelmach, dy-

rektor generalna PB Kuncer, wyjaśnia: - Chcemy stale mieć w ofer-
cie mieszkania do sprzedaży na Osiedlu Cypyjskim, dlatego nie 
będziemy czekać na ukończenie domu nr 2 i już teraz wystartuje-
my z „piątką”. Jej ukończenie przewidujemy na rok 2020, a ukoń-
czenie ostatniego domu w  2021 roku. Tym samym ukończymy 
osiedle na łącznie blisko 400 mieszkań. Bez fałszywej skromności 
możemy powiedzieć, że pozostawiamy w tej części Koszalina po 
sobie wyraźny i charakterystyczny ślad. 

Wszystkie budynki Osiedla Cypryjskiego mają podwyższony 
standard, dwa mają nawet charakter energooszczędnych, czyli 
wybudowanych z  zastosowaniem rekuperacji (w  uproszczeniu: 
odzyskiem ciepła podczas wymiany powietrza). W  stawianych 
obecnie instalowana jest nowoczesna wentylacja hybrydowa. 

Dr Krzysztof Kuncer wyjaśnia: - Wentylacja grawitacyjna, którą 
można nazwać tradycyjną, działa czy tego chcemy, czy nie. Ciepłe 
powietrze jako lżejsze uchodzi kanałami wentylacyjnymi. W przy-
padku wentylacji hybrydowej zarówno siła wywiewu jak  i nawie-
wu daje się regulować. Działanie silnika powodującego wywiew 
zależy od parametrów powietrza w  pomieszczeniu. Im ono jest 
bardziej wilgotne i „zużyte”, tym więcej uchodzi go na zewnątrz. 
Tak więc nie dochodzi do tak dużego ubytku energii cieplnej 
jak w  przypadku wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja hybrydo-
wa bywa nazywa wentylacją inteligentną, a to stąd, że można ją 
podsumować jako zdolną ograniczać straty ciepła do minimum. 
A  wiadomo: mniejsze straty ciepła to niższe koszty eksploatacji 
mieszkań.

Osiedle Zwycięstwa 

Druga duża obecnie prowadzona w Koszalinie inwestycja wie-
lorodzinna PB KUNCER to Osiedle Zwycięstwa na Rokosowie (ad-
res: ulica Zwycięstwa 232). 

Koszalin, Osiedle Zwycięstwa (wizualizacja) 
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Działka jest tam jest stosunkowo wąska i długa. Szczytem po-
wstającego pierwszego budynku wychodzi właśnie na ulicę Zwy-
cięstwa, a ustawiona jest równolegle do pobliskich ulic Zielonej 
i Morelowej. Budynki, które na niej powstaną, tworzą wiele brył 
przesuniętych względem siebie, tak aby nie zacieniały się wza-
jemnie. Budynek, którego stan surowy niedawno został ukoń-
czony, będzie miał trzy, a drugi dwie klatki schodowe. Oba będą 
trzykondygnacyjne (parter, pierwsze i drugie piętro). 

Warto tutaj od razu powiedzieć, że duże mieszkania na drugim 
piętrze zaplanowano jako dwupoziomowe. Do decyzji nabywcy 
pozostanie ustalenie, na którym poziomie znajdzie się kuchnia, 
łazienka i pokój dzienny. Z wyższego poziomu mieszkańcy wyjdą 
na przestronne tarasy ulokowane na dachu budynku. Lokatorzy 
mieszkań położonych niżej również będą mieli gdzie zaczerpnąć 
świeżego powietrza, bo ich lokale uzupełnią duże balkony a na 
parterze tarasy. Osiedle Zwycięstwa zaoferuje łącznie 79 miesz-
kań. W  trzyklatkowym budynku ABC, którego budowa jest za-
awansowana, znajdzie się 45 mieszkań w stanie deweloperskim, 
o  powierzchni od 31 do 104 metrów kwadratowych. Będą tam 
również 4 lokale użytkowe. Zakończenie prac zaplanowane jest na 
sierpień przyszłego roku.

Terminu można być pewnym, bo Przedsiębiorstwo Budowlane 
KUNCER przyzwyczaiło już klientów, że jeśli nie w ustalonym ter-
minie, to nieco przed nim oddaje nabywcom ich wyczekiwane lo-
kale. Jeszcze w trakcie budowy pierwszego etapu, rozpocznie się 
wznoszenie drugiego domu (dwuklatkowy budynek DE). Będzie 
w nim nieco ponad 30 mieszkań z powierzchnią od 31 do 80 me-
trów kwadratowych, z balkonami oraz tarasami na parterze. Poło-
wa mieszkań z realizowanego obecnie etapu jest już sprzedana. 
Zakończenie prac przewidziano na 31 sierpnia 2019. Drugi etap 
zakończy się wiosną 2020 roku. 

Inwestycja przy ulicy Zwycięstwa 232 wyróżnia się kilkoma ce-
chami, których raczej nie znajdziemy w  realizacjach innych de-
weloperów w Koszalinie. O jednej z nich mówi prezes Krzysztof 
Kuncer: - Mimo że będą to budynki trójkondygnacyjne, wyposa-
żymy je w windy wysokiej klasy, obszerne, gwarantujące że bez 

trudu zmieści się w nich kilka osób i  jeszcze na przykład wózek 
dziecięcy. 

Inny wyróżnik to ogromna powierzchnia tarasów i  balkonów. 
– Traktujemy je jako przedłużenie pokoju dziennego – mówi 
Krzysztof Kuncer. – Są tak pomyślane, że z dołu, z poziomu chod-
nika, trudno będzie dostrzec przebywające na nich osoby. Z kolei 
pomiędzy poszczególnymi tarasami przewidzieliśmy przegrody, 
które zagwarantują pełne poczucie prywatności. Warto tu jeszcze 
dodać, że balkony są co najmniej dwumetrowej szerokości, a więc 
spokojnie można na nich ustawić stolik i krzesła. 

- Duże balkony to jeden ze znaków rozpoznawczych budowa-
nych przez nas domów – dodaje Wioletta Stelmach. – Dodają one 
urody budynkom, a  przez właścicieli mieszkań są maksymalnie 
wykorzystywane. Nie tylko dla rekreacji. Często, oprócz mebli ta-
rasowych pojawia się na nich zieleń, co jeszcze dodatkowo doda-
je tej przestrzeni zindywidualizowanego charakteru. 

Wewnątrz domów, w  częściach wspólnych, zaplanowane jest 
użycie wysokogatunkowych materiałów wykończeniowych, w tym 
gresów z  górnej półki. Jak już wspomnieliśmy, w  każdej klatce 
schodowej znajdzie się cichobieżna winda, która zwiezie osoby 
bezpośrednio do hali garażowej obliczonej na 96 miejsc posto-
jowych (hala będzie wspólna dla obu budynków). Klatkę schodo-
wą osłaniać mają szklane tafle wmontowane w balustrady ze stali 
nierdzewnej.

Ciekawym, a dla lokatorów wygodnym rozwiązaniem (wyprak-
tykowanym wcześniej przez dewelopera na Osiedlu Cypryjskim), 
są komórki lokatorskie usytuowane na tym samym piętrze. Do-
skonale nadają się na one dodatkową garderobę, podręczny 
schowek, spiżarenkę, miejsce przechowywania rowerów, wózków 
dziecięcych albo sprzętu sportowego.

Kołobrzeg, Osiedle Paryskie

Na półtora miesiąca przed wyznaczonym pierwotnie terminem 
PB KUNCER zamknęło budowę przy ulicy Paryskiej 1 w Kołobrze-

Kołobrzeg, ulica Paryska (fotografia) 
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gu. Z 35 wybudowanych tam mieszkań do kupienia pozostało tyl-
ko pięć. Budynek ma już zgodę na użytkowanie. 

To część większej całości. Złożony z  trzech budynków wielo-
rodzinnych kompleks tworzy Osiedle Europejskie. Inwestycja 
zlokalizowana jest w  spokojnej dzielnicy Kołobrzegu, ale jed-
nocześnie niedaleko od centrum. Do ratusza dociera się stam-
tąd na pieszo w ciągu około 20 minut (autem – góra w 5 minut). 
W pobliżu powstała obwodnica miasta, która umożliwia dogod-
ny dojazd w dowolne miejsce. Jest to również punkt dobrze sko-
munikowany z  resztą Kołobrzegu dzięki autobusom miejskim. 
Atutem lokalizacji są również ścieżki rowerowe w pobliżu i roz-
ległe tereny zielone.

Osiedle Franciszkańskie, a może coś więcej

Jadąc ulicą Franciszkańską, u jej końca, tuż przed  ulicą Krańcową, 
po prawej stronie mijamy wielką działkę (ok. 2,8 ha) – przeznaczoną 
pod budownictwo wielorodzinne. Od pewnego czasu jest ona wła-
snością PB KUNCER. Powstanie w tym miejscu duże osiedle, które 
wyglądem budynków będzie podobne do Osiedla Zwycięstwa 
a sposobem zorganizowania przestrzeni do Osiedla Cypryjskiego. 

Zaplanowane zostały budynki wielorodzinne o  trzech kondy-
gnacjach. Na dachach pojawią się jednopoziomowe apartamenty 
z bardzo obszernymi tarasami. Będzie ich łącznie około 50 przy 
zaplanowanych w sumie 300 mieszkaniach. Będzie to osiedle za-
mknięte z dużym wspólnym placem zabaw dla dzieci i dużą ilością 
zadbanej zieleni do dyspozycji mieszkańców. 

Miejsca postojowe znajdą się zarówno pod budynkami, w gara-
żach podziemnych, jak i na powierzchni, niejako na skraju osiedla, 
nieco odsunięte od domów. Budowa została podzielona na trzy 
etapy, a każdy z etapów obliczony na mniej więcej dwa lata. Prace 
rozpoczną się w roku przyszłym, a zasiedlenie pierwszych domów 
nastąpi rok później. 

- Oznacza to, że nasza firma będzie miała stale w ofercie sprze-
dażowej mieszkania o  zróżnicowanej powierzchni – podkreśla 

prezes Krzysztof Kuncer. – Jednak nie będziemy się ograniczać 
tylko do wymienionych już lokalizacji. Nadal będziemy wyszuki-
wać w mieście atrakcyjnie położone działki, które pozwolą zapro-
ponować naszym klientom coś nowego i  ciekawego. Niektóre 
mamy na oku od dawna, ale miejskie procedury przetargowe 
czasami się przeciągają. Bywa, że na przetarg trzeba poczekać 
nawet dwa lata. Można to po części zrozumieć, bo zanim jakaś 
działka zostanie wystawiona na sprzedaż musi być uporządkowa-
ny stan prawny i  techniczny jej samej i  terenu wokół. A czasami 
wiąże się to z  takimi problemami, jak fakt, że w  obrębie działki 
jest część pasa drogowego albo trzeba uzupełnić jakieś elementy 
infrastrukturalne. 

Plany Osiedla Franciszkańskiego robią wrażenie imponujące. 
Wioletta Stelmach mówi: - Chcemy, by przypominało ono Osie-
dle Cypryjskie. Żeby miało swój klimat, przyciągało przytulnością, 
dawało komfort i pełne poczucie bezpieczeństwa. Dlatego zdecy-
dowaliśmy, że będzie to obszar zamknięty, w całości ogrodzony 
i dyskretnie stale dozorowany. 

Przyszli sąsiedzi Osiedla posiadający domy przy pobliskiej ulicy 
Krańcowej zgłaszali obawy, że pojawienie się budownictwa wie-
lorodzinnego w tym rejonie miasta zakłóci ład przestrzenny i być 
może pogorszy im samym komfort mieszkania w  tym miejscu. 
Dyrektor Stelmach uspokaja: - To będzie budownictwo wieloro-
dzinne, ale ze stosunkowo niską zabudową. Gdyby przyjrzeć się 
pobliskim domom szeregowym, można dojść do zaskakujące-
go wniosku, ze ich wysokość bliska jest wysokości planowanych 
przez nas obiektów. 

Krzysztof Kuncer dodaje: - Ustawa specjalna nazywana po-
pularnie Lex Deweloper pozwalałaby budować w  tej lokalizacji 
znacznie wyższe budynki, ale my tego nie chcemy. Nasze domy 
będą czterokondygnacyjne, ale z poziomu chodnika będą się wy-
dawały trzykondygnacyjne. Tak więc zostanie zachowana pewna 
spójność i kameralny charakter miejsca. 

Osiedle – jak już wspomnieliśmy – będzie powstawało etapowo. 
Jednak już teraz można być pewnym, że dopełni ono zabudowę 

Koszalin, ulica Jałowcowa (wizualizacja) 
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w atrakcyjnym miejscu w sposób bardzo uporządkowany. Przyszli 
mieszkańcy znajdą się w wygodnej sytuacji, jeśli chodzi o kwestie 
komunikacyjne. Kiedy będą zasiedlane pierwsze budynki, w po-
bliżu czynna już będzie tzw. duża obwodnica Koszalina. To pozwo-
li zarówno dotrzeć z tego miejsca szybko i wygodnie w dowolny 
punkt w Koszalinie, jak również szybko wyjechać z miasta w do-
wolnym kierunku.

Koszalin, domy – ulica Jałowcowa/Dzierżęcińska 

Jest to kameralna inwestycja na 12 domów jednorodzinnych. 
Do wyboru klienci mają budynki wolnostojące i bliźniacze. Reali-
zowane są one w miarę pojawiania się zainteresowanych. Obec-
nie sprzedane są już 4 bliźniacze i jeden wolnostojący. Lokalizacja 

działki jest bardzo atrakcyjna. Wjazd na posesje został zaplanowa-
ny z Dębowej w Jałowcową. 

Molo Park już gotowy 

PB KUNCER zachowuje w swej działalności równowagę między 
aktywnością deweloperską a rolą wykonawcy. W ramach tej dru-
giej ukończył właśnie budowę pierwszego w Mielnie aparthotelu 
należącego do Firmus Group (apartamenty stają się własnością 
poszczególnych nabywców, ale obiekt jako całość funkcjonuje 
przez cały rok identycznie jak hotel). Czterokondygnacyjny bu-
dynek powstał przy ul. Chrobrego w Mielnie. Znalazły się w nim 
53 apartamenty. Ciekawostką jest basen kąpielowy na górnym 
tarasie. 

Koszalin, ul. Morska 2, tel. 94 343 00 44, koszalin@rebis.pl
www.rebis.pl

SALON ŁAZIENEK

Koszalin, Osiedle Franciszkańskie (wizualizacja) 

Mielno, aparthotel Molo Park (fotografia)  
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 Firma Czernicki Nieruchomości istnieje od dwunastu lat. Wśród jej realizacji są budynki mieszkalne na ulicy Modrzejewskiej, 
Harcerskiej, Spółdzielczej i Westerplatte będące przykładem nowoczesnej architektury oraz wnętrz. Jednak z największą dumą Tomasz 
Czernicki, właściciel, mówi o ostatnich inwestycjach: Villi Central Park, Apartamentach Prestiż i powstającym osiedlu Oaza. Wszystkie 
w centrum miasta, o najwyższym standardzie wykończenia.

Zielona Oaza w środku miasta

illa Central Park mieści się przy ulicy Mickiewicza. To 
piękny, oryginalny pięciokondygnacyjny budynek 
mieszkalny oddany do użytku w 2014 roku. Nieopo-
dal, przy ulicy Grodzkiej, powstały natomiast Apar-
tamenty Prestiż – kompleks mieszkalny z  lokalami 

usługowymi. – Postanawialiśmy wejść na rynek z  mieszkaniami 
o wyższym standardzie – mówi Tomasz Czernicki. – To inwestycja 
typu premium, na którą składa się między innymi stolarka trójszy-
bowa sześciokomorowa, wentylacja hybrydowa AERECO, której 
istotą jest automatyczne sterowanie wentylacją pomieszczeń, klat-

ki schodowe zaprojektowane z użyciem wysokiej jakości materia-
łów przez architekta wnętrz i windy.  W sumie 35 mieszkań o po-
wierzchni 30-120 m kw., w  większości dwustronnych, z  logiami, 
tarasami lub balkonami, komórkami lokatorskimi oraz garażem 
w podziemiu budynku.

Wyzwanie na lata

Inwestycje nie były łatwe do zrealizowania. Pierwsza powstała na 
terenie dawnej kotłowni i wymagała dużego zakresu rozbiórek kon-

V

Tomasz 
Czernicki
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strukcji żelbetonowych, choć sama budowa trwała tylko rok. Budy-
nek został w pełni zasiedlony. Druga ma długą, bo aż dziesięciolet-
nią historię. – Prestiż powstał na pełnym wybojów i błota placu przez 
wiele lat funkcjonującym jako dziki parking. Pozwolenie na budowę 
musiało być poprzedzone badaniami archeologicznymi – znale-
ziono kilka rzeczy, jednak nie na tyle istotnych, by wstrzymać inwe-
stycję. Do tego kawałki ziemi trzeba było scalić, by w ogóle zacząć 
prace, a samo odkupienie od właścicieli praw do działki trwało kilka 
lat. Całość nawiązującą stylem do klimatu malowniczej uliczki zapro-
jektowała architekt Irena Romysz-Skowyrska, ale najpierw musiał go 
skonsultować konserwator zabytków, który miał sporo uwag i suge-
stii. Cóż, podejmujemy się trudnych inwestycji, to było z pewnością 
duże wyzwanie, ale małymi krokami udało się osiągnąć wymierny 
efekt. Postawiliśmy na wysokie standardy i  efektowny design, bo 
zależy nam, by miasto wyglądało ładnie.

Wszystkie lokale w apartamentowcu zostały sprzedane. W usłu-
gowych, na parterze, powstaje między innymi Studio Opalania 

i Modelowania Sylwetki 4FT, firma oferująca ubezpieczenia i kre-
dyty oraz gabinet dentystyczny.

Prestiż i Oaza nie tylko z nazwy

Charakter nowej inwestycji, podobnie jak w przypadku Aparta-
mentów Prestiż, definiuje jej nazwa. Apartamenty Oaza powstają 
w dzielnicy blisko centrum, a jednocześnie nieco na uboczu, w za-
cisznym zakątku przy ulicy Lutyków. Teren pod budowę ma aż hek-
tar powierzchni, na którym stanie przytulne osiedle w zabudowie 
pierzejowej, układającej się w podkowę. Na środku placu dewelo-
per chce stworzyć mini park z ławeczkami, fontanną lub oczkiem 
wodnym oraz plac zabaw dla dzieci. Okoliczna zabudowa nie jest 
wysoka – dwupiętrowa.

Pierwszy etap jest zrealizowany w sześćdziesięciu procentach. 
Mieszkania zostaną oddane w  marcu 2019 roku. Z  dwudziestu 
dwóch do kupienia zostały już tylko cztery, w tym apartamenty na 



poddaszu. W następnych pięciu etapach będą się pojawiać ko-
lejne budynki, w sumie oferujące 150-200 mieszkań (liczba uza-
leżniona jest od przebiegu prac). – Pierwszy budynek wizualnie 
nieco odbiega od całości – mówi Tomasz Czernicki. – Powodem 
jest uchwalony w trakcie budowy plan przestrzenny dotyczący na-
szej działki. Zmieniły się wymagania co do elewacji i zadaszenia, 
dom został więc w trakcie pracy przeprojektowany. Od strony po-
łudniowej dach jest płaski, od drugiej skośny. Wyszło nietypowo, 
ale ładnie. Pozostała część osiedla będzie jednolita.

Większość mieszkań w Oazie to dwupokojowe wnętrza o me-
trażu nieprzekraczającym 50 m kw. – Takie są dziś najbardziej 
poszukiwane – wyjaśnia Tomasz Czernicki. – Są też niewielkie 39 
m kw., większe trzypokojowe 60 m kw. i  osiemdziesięciometro-
we mieszkania na poddaszu z  tarasami. Tarasy znajdą się także 
na parterze. Niżej – parkingi podziemne, a całość terenu będzie 
dostępna wyłącznie dla mieszkańców budynku.

Tak jak w poprzednich inwestycjach, projekty wnętrz są nowo-
czesne, funkcjonalne i uwzględniające współczesne trendy, mają 
więc wysokie sufity, duże okna, aneksy kuchenne Oczywiście, jeśli 
to tylko możliwe ze względów technicznych, mogą zostać prze-
projektowane na życzenie klienta jeszcze na etapie budowy. Mają 
windy i klatki schodowe zaprojektowane przez architekta wnętrz.

Liczy się jakość i miejsce

Właściwie wszystkie inwestycje Czernicki Nieruchomości ce-
chuje znakomita lokalizacja, co na rynku mieszkaniowym ma gi-
gantyczne znaczenie. Klienci poza oczekiwaniami dotyczącymi 
wykończenia czy zastosowaniem porządnych materiałów budow-
lanych, przywiązują ogromną wagę do położenia oraz infrastruk-
tury wokół własnego lokum. Chcą swobodnie parkować, wygod-
nie się przemieszczać, mieć w  pobliżu punkty gastronomiczne, 
sklepy i atrakcyjną przestrzeń dla dzieci.

Czernicki Nieruchomości ma do lokalizacji niezwykłą intuicję. 
Villa Park Central oraz Apartamenty Prestiż stanęły nie tylko w ści-
słym centrum, co już stanowi wielką wartość, ale w jednym z jego 
ładniejszych fragmentów. Obiekty sąsiadują z przepięknym par-
kiem. Duża część mieszkańców ma widok bezpośrednio na zieleń. 
Choć to centrum, otoczenie jest w miarę ciche. W Prestiżu okna 
wychodzą na południe, zatem mieszkania są nie tylko słoneczne, 
ale i ciepłe.

 
W przypadku Oazy wątpliwości mogą dotyczyć starej dzielni-

cy, w której powstaje osiedle, jednak warto podkreślić, że to jej 
zadbana i  bezpieczna część. Jest doskonale skomunikowana 
z miastem. Od dworca PKP i PKS oraz ratusza dzieli ją 10 minut 
drogi spacerem, zaledwie kilka minut samochodem. Spod bloku 
w dwóch kierunkach odjeżdżają autobusy komunikacji miejskiej. 
W odległości ok. 5 minut znajdziemy cztery supermarkety popu-
larnych sieciówek, pasaż handlowy z piekarnią, drogerią, sklepem 
mięsnym, mleczarskim, eko, monopolowym i gabinetem wetery-
naryjnym, a także trzy apteki, pocztę, szkołę podstawową, przed-
szkole, stację paliw oraz fantastyczny bar. Po stronie południowej 
znajduje się przytulne, zadbane osiedle Wenedów. Sam obiekt ze 
względu na swój nowoczesny i pogodny charakter ma szansę zo-
stać ozdobą dzielnicy.

– Myślę, że to unikalny projekt – mówi Tomasz Czernicki. – W Ko-
szalinie nie ma już do kupienia działki tak dużej, żeby dało się na 
niej wybudować domy z rekreacyjnym placem w środku. Chcemy 
uruchomić w parterowych lokalach sklep, restaurację, być może 
małe przedszkole i stworzyć w ten sposób przyjazne, ładne, tęt-
niące życiem miejsce. Prawdziwą oazę w środku miasta.

Czernicki Nieruchomości
ul. Bohaterów Warszawy 32, 75-211 Koszalin

tel.  94 342 74 94, tel. kom. 503 141 933
e-mail: tomasz.czernicki@wp.pl
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Współpraca z innymi pośrednikami (w mieście, regionie i szerzej) , umowy na wyłączność, nowoczesne techniki prezentacji ofert – takie 
kluczowe źródła swojego sukcesu wymieniają państwo Anna i Krzysztof Rożnowski, właściciele agencji „INDAHOUSE Nieruchomości 
Lepiej”. 

Indahouse konsekwentnie 
idzie swoją drogą

ozwojowi działającej od czterech lat agencji 
państwa Rożnowskich przyglądamy się niemal 
od momentu jej powstania. Co zmieniło się w jej 
pracy w ciągu ostatniego pół roku?

Współpraca się opłaca

Podstawowa rzecz, którą wymieniają nasi rozmówcy, to posze-
rzająca się sieć kontaktów, co procentuje rosnącą stale bazą ofert 
i coraz większą liczbą zadowolonych klientów. 

Anna Rożnowska komentuje: - Korzyścią ze współpracy szerszej 
niż lokalna jest przede wszystkim większy zasięg. My od początku 
istnienia naszej agencji współpracujemy z  innymi koszalińskimi 
biurami, uczestniczymy w lokalnym programie wymiany ofert, ale 
przystąpiliśmy również do Zachodniopomorskiego Stowarzysze-
nia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz Zachodnio-
pomorskiego Systemu Wymiany Ofert. Wymieniamy się obecnie 
ofertami z 80 biurami z całego Zachodniopomorskiego. Odczu-
liśmy od razu pozytywne tego efekty. W istotnym stopniu zwięk-
szyła nam się liczba transakcji między miastami. Taka ponadregio-
nalna współpraca pozwala nam skutecznie obsługiwać rodaków, 
którzy dawno temu wyjechali za granicę, a dzisiaj szukają możli-
wości zainwestowania w ojczyźnie.

Krzysztof Rożnowski mówi: - Dużo jest takich powrotów. Oso-
by te oprócz mieszkań najchętniej kupują domki kempingowe 
nad morzem lub małe pensjonaty. Chcą po prostu mieć w Polsce 
swój mały biznes. Nie tylko „polscy Niemcy” interesują się teraz 
nieruchomościami, ale również „polscy Anglicy”. Przygotowują 
sobie powrót do kraju. W tej grupie jest sporo osób, które poszu-
kują również pasywnego dochodu. Dlatego kupują mieszkania 
na wynajem. Agencja Indahouse pozyskała partnerów w Berlinie 
i  Antwerpii. Biura te poszukują głównie dużych nieruchomości 
komercyjnych, fabryk czy zakładów przetwórczych, działek in-
westycyjnych, magazynów, zakładów przemysłowych. Tego typu 
nieruchomości czy funkcjonujące przedsiębiorstwa sprzedaje się 
inaczej niż mieszkania czy domy. Oferty takie nie są publikowane 
w Internecie, kieruje się je do potencjalnych kontrahentów bez-
pośrednio lub na ich zlecenie poszukujemy konkretnych nieru-
chomości, pomaga w tym bardzo współpraca z naszymi partner-
skimi biurami w całej Polsce.

Inne źródło korzystnych kontaktów to udział w rozmaitych kon-
ferencjach ogólnokrajowych: - Poznajemy pośredników z innych 
części kraju, orientujemy się, w  czym oni się specjalizują. Kiedy 
pojawi się u nas jakaś szczególna oferta, wiemy do kogo można 
ją jeszcze skierować. Konkretny przykład: obsługiwaliśmy klienta 
kupującego coś w  Koszalinie, Polaka z  USA, który również miał 

r



Prestiżowy adres 121 

potrzebę zakupu nieruchomości w  Krakowie. Nie musieliśmy 
zastanawiać się, do kogo go skierować, bo wiedzieliśmy, że nasz 
współpracownik, pośrednik z  Krakowa, na pewno znajdzie dla 
tego klienta ciekawą propozycję. I odwrotnie, bywają klienci od-
syłani do nas. Przełamanie schematycznego myślenia, nieograni-
czanie się tylko do lokalnego rynku, przekłada się na dodatkowe 
przychody. 

Krzysztof Rożnowski dodaje: - Mobilność Polaków nie jest jesz-
cze taka jak np. Amerykanów, ale coraz częściej jesteśmy goto-
wi przenieść się do innego miasta ze względu na ciekawą pracę. 
I zdarzają się osoby, które robią to wielokrotnie. W konsekwencji 
jakieś nieruchomości sprzedają, zamieniają, poszukują czegoś do 
wynajęcia bądź na stałe w nowych miejscach. To jest proces nie-
unikniony. Dlatego potrzebni są pośrednicy o szerokich kontak-
tach. Wszyscy na tym zyskują. Także tutaj, nad morze, przenoszą 
się osoby z dużych miast. Przyczyny są nie tylko związane z pracą. 
Czasami są to kwestie rodzinne 
bądź zdrowotne. 

Wyłączność

Jak podkreślają państwo Roż-
nowscy, coraz mocniej utwier-
dzają się w przekonaniu, że inny 
przyszłościowy element w  pracy 
pośredników to działanie na za-
sadach wyłączności.

- Buduje to większe zaufa-
nie i  lojalność obu stron – mówi 
Krzysztof Rożnowski.- Kiedy nie-
ruchomość jako oferta ląduje 
w  kilku biurach jednocześnie, 
staje się trochę „bezpańska”. Niby 
kilka  biur z nią pracuje, ale żadne 
na tej konkretnej propozycji się 
nie skupia. U nas jest inaczej. Całe 
nasze zaangażowanie i  uwaga 
koncentrują się na konkretnych 
ofertach. Oczywiście oznacza to, 
że jesteśmy jako biuro w  stanie 
zająć się w jednym czasie ograni-
czoną liczbą nieruchomości. Z na-
szych doświadczeń wynika, że je-
den pośrednik może zajmować 
się jednocześnie góra dwudzie-
stoma. Ale wziąwszy pod uwagę 
fakt, że częściej przy tej metodzie 
pracy dochodzi do transakcji, to w gruncie rzeczy w dłuższej per-
spektywie czasu finalizujemy większą liczbę transakcji niż przy po-
dejściu tradycyjnym. 

Pani Anna dodaje: - Klienci oczekują takiego podejścia, bo 
przecież mieszkanie czy dom to często dorobek całego życia, coś 
najwartościowszego w  dorobku rodziny. Takie poważne podej-
ście, skupienie się na tej konkretnej nieruchomości jest dobrze 
postrzegane przez sprzedających. Czują, że są traktowani indywi-
dualnie. Pracujemy taką metodą czwarty rok i widzimy efekty. Co-
raz częściej klienci sami się do nas zwracają i chcą byśmy przyjęli 
ich nieruchomość do obsługi na zasadzie wyłączności. To znaczy, 
że świadomość korzyści płynących z takiego sposobu pracy wzra-
sta . 

Konkretny przykład:  – Niedawno klient poprosił, by sprzedać 
jego dom w Koszalinie położony w dobrej lokalizacji – mówi Anna 
Rożnowska. - Na Facebooku daliśmy ogłoszenie o dniu otwartym 

tej nieruchomości. Już po paru godzinach mieliśmy pierwszy te-
lefon. Wkrótce kolejne. Dzwoniący byli zdziwieni: „Dlaczego tego 
domu  nie ma wśród waszych ofert w Internecie?”. Nie musiała się 
tam znaleźć. W dniu otwartym uczestniczyło dziewięciu zaintere-
sowanych, padły trzy propozycje cenowe, z których klient wybrał 
jedną. Można powiedzieć, że sprzedaż trwała jeden dzień. Byłoby 
to oczywiście uproszczenie. Ale ta historia dobrze ilustruje działa-
nie oferty na wyłączność. Klient chce indywidualnego traktowa-
nia, agent stara się aktywnie znajdować potencjalnych kupców, 
wkłada w  to dużo energii. W  efekcie czas sprzedaży się skraca 
a  cena transakcji jest bliska cenie wyjściowej – a  czasami, przy 
sprzyjających okolicznościach – nawet wyższa. 

Obraz zamiast słów

Trzecia kluczowa tendencja, dzięki której Indahouse utrwala wi-
zerunek agencji nowoczesnej, to stosowanie przez pośredników 

narzędzi elektronicznych. Służą 
one do przygotowywania ofert 
a  później ich upowszechniania. 
Aparat fotograficzny, nagranie 
wideo, wirtualny spacer, dron – 
wszystko to ma służyć udoskona-
laniu wstępnej prezentacji nieru-
chomości w Internecie.

Krzysztof Rożnowski mówi: - 
Zmienia się rynek, zmieniają się 
oczekiwania klientów. My jako po-
średnicy w obrocie nieruchomo-
ściami bierzemy to pod uwagę 
i  dostosowujemy się do nowych 
warunków. Wykorzystanie obrazu 
do konstruowania nowoczesnej 
w formie oferty wzmacnia jej sku-
teczność, ale przede wszystkim 
oszczędza czas, nasz i klienta. Na 
zdjęciach widać wszystko, każdy 
szczegół. 

Najnowszy nabytek Indahouse 
przynosi z sobą kolejne możliwo-
ści. Jest to Matterport - skompli-
kowana kamera do tworzenia tzw. 
wirtualnych spacerów. Po sfoto-
grafowaniu wnętrz można dzięki 
niej uzyskać dokładny plan w po-
staci graficznej. Ba, można uzy-
skać obraz  z góry, co znakomicie 

pozwala wyobrazić sobie na przykład rozkład urządzeń i  mebli, 
odległości między nimi, inne warianty ich ustawienia. 

- Nowe technologie w naszej pracy, trzeba to jasno powiedzieć, 
to nie tylko same urządzenia – podkreśla Krzysztof Rożnowski. - To 
wszystko łączy się w  całość w  Internecie. Potrzebna jest wiedza 
na temat marketingu w mediach społecznościowych, umiejętność  
analizowania i wyciągania wniosków z dostarczanych przez nie in-
formacji zwrotnych. To, że istnieją wyspecjalizowane portale czy 
serwisy poświęcone nieruchomościom, nie załatwia automatycz-
nie sprawy. Trzeba się nauczyć w tym wszystkim poruszać. Trzeba 
wiedzieć, jak zbudować pożądany efektywny zasięg, jak określać 
grupy docelowe i jak związku z ich określeniem należy budować 
przekaz. To jest wiedza, do której się dochodzi stopniowo i która 
nam w tej chwili bardzo pomaga w codziennym działaniu. Jedno-
cześnie powoduje ona, że jesteśmy dobrze odbierani przez na-
szych klientów, bo także dla nich to wszystko jest wygodne, staje 
się przejrzyste. 
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Podłogi z desek, parkiet z najwyższej jakości drewna i szeroki wybór paneli podłogowych. Do tego bogaty asortyment drzwi 
wewnętrznych i zewnętrznych. Wszystko to klienci znajdą w Składzie Fabrycznym Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu 
Drzewnego KPPD SA przy ulicy Bohaterów Warszawy w Koszalinie. 

KPPD – tu kupisz 
najlepsze drzwi i podłogi

tym, jak ważne są odpowiednio dobrane ele-
menty wykończeniowe w  budowanym domu 
czy remontowanym mieszkaniu wie każdy, kto 
ma za sobą rodzinną inwestycję. Nieszczelne, 
wykonane ze złych materiałów, czy po prostu 

nieestetyczne drzwi, źle dobrany, mało wytrzymały parkiet czy 
panele potrafią zniweczyć cały wysiłek włożony w  urządzanie 
własnego „M”. 

Dlatego warto wybrać ofertę KPPD. Argumentów jest kilka. Fir-
ma oferuje produkty sprawdzone, najwyższej jakości. Jej pracow-
nicy służą radą i pomocą. Zamówione towary są dostarczane do 
domu klienta (koszty transportu nie są wysokie, a przy większym 
zamówieniu transport jest darmowy). No i  jeszcze jeden argu-
ment – KPPD dysponuje wypróbowaną ekipą monterską, która 
na życzenie klienta dokona pomiarów i zamówione pokrycie pod-
łogowe czy drzwi zamontuje. Takie rozwiązanie jest bezpieczne 
i wygodne, ale też bardzo korzystne cenowo. 

Deska barlinecka albo parkiet 

Jaką więc wybrać podłogę, by mogła cieszyć oko i służyć przez 
długi czas? Możliwości jest wiele. Jednym z nich jest zakup deski 
barlineckiej, która od lat uchodzi za synonim jednego z najbar-
dziej poszukiwanych, naturalnych materiałów do pokrycia pod-
łóg. To warstwowa podłoga wykonana ze szlachetnych odmian 
rodzimego drewna – dębu albo buka (rzadziej – drewna egzotycz-
nego). Jest wytrzymała i  łatwa w montażu. Spółka Barlinek stała 

się europejskim potentatem w  produkcji tego rodzaju podłóg. 
Firma jest tak rozpoznawalna, że ten typ pokrycia podłogowego 
już nieodłącznie kojarzy się właśnie z nią. 

Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego od lat 
współpracuje z  firmą Barlinek. W  hurtowni KPPD w  Koszalinie 
można zamówić wyroby tego producenta w różnych odcieniach 
i  kolorach, z  różną fakturą drewna (układ słoi, ilość widocznych 
sęków). Do wyboru są podłogi dębowe w  ciepłym kolorze an-
tycznego dębu albo barwione na odcień popielu. Są też deski 
o kremowo-białym ubarwieniu lub o barwie klasycznej, naturalnej 
- uszlachetnione szczotkowaniem i zabezpieczone lakierem. Albo 
ciemne, charakteryzujące się wyraźnym usłojeniem i naturalnymi 
różnicami kolorystycznymi drewna. 

Deska barlinecka uchodzi za ekskluzywne, luksusowe pokrycie 
podłogi. – To bardzo solidny materiał, choć wcale nie musi być 
drogi – zaznacza Piotr Katarzyński, dyrektor Składu Fabryczne-
go KPPD w Koszalinie. – Jesteśmy w stanie zaoferować produkt 
w  przystępnej cenie, zaspokający gusta nawet bardzo wybred-
nych klientów. 

Innym, bardzo cenionym, naturalnym pokryciem podłogowym, 
jest parkiet. W ofercie koszalińskiego sklepu KPPD jest parkiet dę-
bowy, bukowy i jesionowy. Produkt jest frezowany, by można go 
było łatwiej montować i odpowiednio lakierowany, by zabezpie-
czyć powierzchnię drewna. W KPPD można też zamówić mozaikę 
parkietową, czyli pokrycie parkietowe wykonane z bardzo małych 

o
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desek. Główni dostawcy parkietu to firma Dąbex z  Grodziska 
Wielkopolskiego i fabryka z Hajnówki. 

 A może panele? 

Wygodnym, łatwym w montażu, i - co bardzo ważne – konku-
rencyjnym cenowo rozwiązaniem jest kupno paneli podłogo-
wych. KPPD oferuje panele pochodzące z  dwóch fabryk: firmy 
Swiss-Krono (dawniej Kronopol) z Żar na Dolnym Śląsku oraz ze 
szczecineckiego Kronospanu. 

Asortyment paneli dostępnych w  KPPD jest bardzo bogaty. 
Różnią się one głównie grubością i sposobem montażu. Wystę-
pują w niemal nieograniczonej palecie barw i kolorów – od tra-
dycyjnych dębów i buków po drewno egzotyczne (mahoń, me-
ranti, sapeli i  rozmaite ich odmiany). Równie bogata jest paleta 
faktur powierzchni paneli. Można więc zdecydować się na wyrób 

wiernie imitujący naturalną strukturę drewna (matowe lub z poły-
skiem), albo też modne w ostatnim czasie – panele o strukturze 
płytek ceramicznych. 

Ważnym kryterium, którym większość klientów kieruje się przy 
wyborze paneli, jest ich wytrzymałość i odporność na ścieranie. 
W ofercie KPPD są panele o  różnej klasie ścieralności – od naj-
mniej odpornych na ścieranie w klasie A2 (przeznaczone do naj-
mniej  eksploatowanych pomieszczeń) aż po panele w klasie A5 
(bardzo odporne, przeznaczone głównie do obiektów użyteczno-
ści publicznej). 

Drzwi: białe, czarne, brązowe 

KPPD ma w ofercie szeroki wybór drzwi wewnętrznych z naj-
bardziej renomowanych polskich wytwórni, takich jak DRE, Por-
ta, Pol-Skone, Erkado, Invado. To drzwi drewniane lub wykonane 



z płyt drewnopochodnych, okleinowane. Są też drzwi zewnętrzne, 
drewniane z firmy Barański i metalowe – z firmy KMT. 

Większość klientów decyduje się na cały komplet (skrzydła 
drzwiowe i ościeżnice) zamawiając także montaż. Niektórzy chcą 
kupić tylko skrzydła drzwiowe, tak, by nie ingerować w konstruk-
cję ościeżnicy. – Jesteśmy w stanie każdemu zaoferować odpo-
wiednie rozwiązanie – zapewnia Danuta Kapeluch, doradca klien-
ta ze Składu Budowlanego KPPD w Koszalinie. 

W  KPPD są dostępne drzwi o  klasycznej konstrukcji. Są też 
takie, które pasują do nowoczesnych wnętrz. Bardzo modnym 
rozwiązaniem jest montaż drzwi bezprzylgowych. To drzwi, które 
mają prostą krawędź i po zamknięciu tworzą jedną płaszczyznę 
z  ościeżnicą. W  drzwiach bezprzylgowych zawiasy są chowane, 
nie widać ich po zamknięciu, Taka konstrukcja pozwala na ide-
alne połączenie się drzwi z ościeżnicą i sprawia, że całe skrzydło 
drzwiowe wygląda jakby miało znacznie masywniejszą krawędź. 
Drzwi bezprzylgowe najbardziej sprawdzają się w nowoczesnych, 
minimalistycznych wnętrzach. Dlatego ich popularność coraz bar-
dziej rośnie. I nic nie wskazuje na to, by ta tendencja miała szybko 
się zmienić. 

W  KPPD można kupić drzwi w  standardowych wymiarach, 
w razie potrzeby można tu zamówić także drzwi o nietypowych 
parametrach. Są dostępne skrzydła drzwiowe pełne, a  także 
uzupełniane szkłem (różne kształty i wzory). Od dłuższego czasu 
modne są drzwi z bardzo wąskim przeszkleniem (często z mlecz-
nego szkła). Niektórzy producenci (Porta, Invado czy DRE) oferują 
skrzydła drzwiowe wypełnione lustrem. To rozwiązanie świetnie 
sprawdza się w łazienkach. 

Co ciekawe jednak, coraz więcej osób zamawia identyczne 
drzwi do całego mieszkania, w tym także do łazienki i toalety.

A co z kolorystyką drzwi? Tu oferta jest także bardzo bogata – 
najpopularniejsze są różne odcienie brązu i beżu. Wielu klientów 
stara się dobrać kolor i fakturę drzwi do wyglądu  podłogi. - Te-
raz króluje biel. Wiele osób zamawia drzwi wewnętrzne właśnie 
w tym kolorze – zaznacza Danuta Kapeluch.

Tymczasem całkiem niedawno Firma Pol-Skone wprowadziła 
do sprzedaży kolekcję Black. Zupełnie czarne drzwi powoli zdo-
bywają sobie popularność, Pewnie niebawem na dobre zagosz-
czą w  naszych domach. W  każdym razie już je można zamówić 
w hurtowni KPPD przy ulicy Bohaterów Warszawy. 

Warto doda, że dostępny jest tam także szeroki asortyment 
akcesoriów wykończeniowych. Są listwy, progi, kleje i  materiały 
izolacyjne wykorzystywane przy wykonywaniu pokrycia podłogo-
wego. Sklep oferuje także szyldy, zamki, ograniczniki niezbędne 
przy montażu drzwi i oczywiście klamki różnych producentów – 
Gamet, Domino, Inox, Infinity. – Klamki powinny być funkcjonal-
ne, wygodne no i muszą cieszyć oko. Dlatego zawsze zachęcamy 
klientów, by nie kupowali pochopnie, by zastanowili się i wybrali 
to, co najbardziej im podpowiada – zaznacza Danuta Kapeluch. – 
Zawsze chętnie doradzimy. 

Koszalin 
ul. Bohaterów Warszawy 5

tel. 94 343 20 10
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Piece wolnostojące, potocznie zwane też „kozami”, są świetną alternatywą dla klasycznych wkładów kominkowych. Nie wymagają 
zabudowywania, są łatwe w montażu, nie zajmują dużo miejsca i dodatkowo wyróżniają się efektownym, nowoczesnym designem. 

Nowoczesne piece wolnostojące 
– ciepło w stylowym wydaniu

o ważne, są również w stanie ogrzać nawet większe 
pomieszczenia, a sprawnością konkurują na równi 
z wkładami. Bogaty wybór pieców wolnostojących 
znaleźć można w Manufakturze Kominków w Ko-
szalinie przy ul. Szczecińskiej 37.

Plusów nie ma końca

Zastanawiając się nad największymi atutami pieców wolnosto-
jących, nie sposób nie wspomnieć o cenie. Decydując się na za-
kup wkładu kominkowego, trzeba liczyć się z tym, że do finalnych 
kosztów dochodzi jeszcze cena zabudowy. Piec wolnostojący 
z kolei wystarczy tylko podłączyć rurą przyłączeniową do komi-
na i  jeszcze tego samego dnia można cieszyć się relaksującym 
widokiem na ogień. 

Gdy zaś po latach użytkowania zużyje się jakiś element pieca 
bądź po prostu ulegnie awarii, nie ma problemu z  jego napra-
wą – najlepsi producenci są w stanie sprawnie wymienić nawet 

najdrobniejszą śrubkę. Z  wielkogabarytowym, zabudowanym 
wkładem kominkowym jest już znacznie większy problem, bo na-
prawa zazwyczaj wiąże się przy okazji z mniejszymi lub większymi 
pracami budowlanymi, których każdy zawsze chce uniknąć.

Kozy, oprócz nadrzędnej funkcji grzewczej, pełnią też przy oka-
zji funkcję dekoracyjną. Dostępne obecnie w  wielu ciekawych 
kształtach i kolorach. Uwielbianie są przez projektantów wnętrz 
i  osoby, którym szczególnie zależy na niebanalnym designie. 
Trzeba przyznać, że salon z piecem wolnostojącym od razu staje 
się przytulniejszy i efektowniejszy. 

Jotul - piece z aż 25-letnią gwarancją

Gdyby wybrać jedną, czołową markę, która od lat specjalizu-
je się w produkcji topowych pieców wolnostojących na drewno, 
byłby to bez wątpienia Jotul. Piece tej norweskiej firmy cieszą się 
nieustannym uznaniem na całym świecie. Jotul oferuje też naj-
dłuższą na rynku, bo aż 25-letnią, gwarancję. Ze względu na to, 

C
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że ich piece wykonywane są z niezwykle trwałego żeliwa, działają 
niezawodnie nawet po długoletnim, intensywnym użytkowaniu. 
Mogą być wręcz przekazywane z pokolenia na pokolenie. 

Piece Jotul, wielokrotnie nagradzane w prestiżowych konkur-
sach, takich jak np. Red Dot Design, wyróżniają się stylowym, 
ponadczasowym wzornictwem. Posiadają też system czystego 
spalania (Clean Burn), dzięki któremu są ekologiczne i  jeszcze 
bardziej efektywne (zużycie drewna może być mniejsze nawet 
o 40%, a emisja pyłów zmniejszona o 90% w porównaniu ze star-
szymi konstrukcjami). 

Scan – kwintesencja nowoczesności 

Scan to z kolei duńska marka, której piece wolnostojące mogą 
spodobać się nawet najbardziej wymagającym. Wszystko za spra-
wą przede wszystkim oryginalnych, prekursorskich konstrukcji. 
Piec owalny, cylindryczny, modułowy, a może z piekarnikiem nad 
komorą spalania? Do tego do wyboru cała gama wyjątkowych 
kolorów, które można dopasować do stylistyki danego wnętrza. 

Charakterystycznym, cieszącym się dużą popularnością mode-
lem, jest Scan 85. Może ogrzać powierzchnię nawet do 160 m2, 
a  jego cylindryczny kształt zapewnia niezwykły widok na ogień. 
Wyłącznym, autoryzowanym przedstawicielem marki Scan w na-
szym regionie jest Manufaktura kominków. - Wiele osób przy-
chodzi do salonu z  konkretnym nastawieniem, by kupić wkład 
kominkowy. Po obejrzeniu naszych pieców wolnostojących oraz 
poznaniu ich plusów, bardzo dużo klientów zmienia diametralnie 
zdanie i z salonu wychodzi ostatecznie z nowoczesnym piecem 
– zdradził Piotr Mielańczuk, właściciel koszalińskiego salonu ko-
minkowego. 

Manufaktura kominków
ul. Szczecińska 37, Koszalin

tel. 731 199 674
www.manufaktura-kominkow.pl

Znajdziesz nas także na Facebooku:
www.fb.com/manufakturakominkow 



Hurtownia Elwi od osiemnastu lat dostarcza materiałów do pracy stolarzom i zaopatrzenie fabrykom mebli. Jest rodzinna dosłownie i 
w przenośni. Założona przez ojca, prowadzona przez córkę i obsługiwana przez zaprzyjaźniony ze sobą zespół pracowników. Rozwijała 
się metodycznie, rozsądnie, rozbudowywała w rytm coraz większej ilość zamówień, a co za tym idzie – wymagań przestrzennych. Nigdy 
nie zmieniła adresu, a dosłownie za chwilę powiększy się o trzeci, a potem czwarty budynek. Konsekwencja się opłaca – Elwi jest tego 
najlepszym przykładem.

Jakość, szybkość i zgrany zespół

irmę stworzył w  1994 roku Jan Jankowski. Przez 
pierwsze szesnaście lat zajmowała się przetwór-
stwem tworzyw sztucznych. W 2000 roku zmieniła 
w hurtownię, rozpoczęła współpracę z dostawcami 
płyt i blatów i na stałe zmieniła profil. W 2012 roku 

firmą zaczęła zarządzać córka, Elwira Dębska, dziś prezes zarządu. 
– Tata trochę protestował – przyznaje. – Wolał mnie widzieć w spo-
kojniejszej pracy, na przykład w urzędzie. Pertraktacje chwilę trwa-
ły, ale postanowiłam udowodnić, że podołam wyzwaniu. W 2013 
roku przekształciliśmy się w spółkę komandytową. Tata nadal pra-
cuje i jeśli tylko nie wyjeżdża, to jest w firmie niemal cały czas. Jest 
prokurentem, zajmuje się dokumentacją. Oczywiście wspiera nas. 
Zawsze z nim konsultuję ważne decyzje czy wątpliwości.

Największy kapitał to ludzie

Obecnie w  Elwi pracuje 26 osób. Niektóre od momentu 
powstania hurtowni. – Od początku pracował z  nami Tadeusz 
Strembski, człowiek orkiestra. – mówi Elwira Dębska. – Wie chy-
ba wszystko o stolarce i nie tylko, potrafi wykonać najtrudniejsze 
i czasem naprawdę nietypowe rzeczy, a firmę zna na wylot. Po-
dobnie Henryk Sobaniec, który teraz kieruje działem akcesoriów 
i  jest z nami niemal od zawsze. W 2014 roku pojawił się u nas 
Rafał Soroka, kierownik hurtowni i moja „prawa ręka”. Tacy ludzie 
to skarb i podpora w pracy.

Nie da się ukryć, że w Elwi trzon zespołu tworzą panowie. – No 
tak, to męska branża, także jeśli chodzi o dostawców i odbiorców 
– uśmiecha się Elwira Dębska. – Wymaga to pewnej stanowczo-
ści w zarządzaniu, ale staramy się być w firmie na stopie przyja-
cielskiej.  Nie chciałabym, żeby pracownicy stawali na baczność, 
widząc kierownictwo. Jesteśmy firmą rodzinną z nadania i tak też 
funkcjonujemy, w dobrej atmosferze.

Wspomniany Henryk Sobaniec potwierdza: – Ekipa jest bardzo 
zgrana, znamy się dobrze i lubimy. To dotyczy też klientów. Wie-
lu stolarzy współpracuje z nami od lat i w zasadzie mamy z nimi 
niemal koleżeńskie relacje. Wiedzą, że mogą na nas liczyć, rozu-
miemy się bez słów. Ja przeszedłem przez niemal wszystkie działy 
w  firmie: najpierw pracowałem w  magazynie, produkcji, potem 
w dziale handlowym, po drodze byłem kierowcą, ale chyba naj-
lepiej się czuję na swoim teraźniejszym stanowisku. Nie zajmo-
wałem się wcześniej branżą meblarską, ale mogę powiedzieć, że 
znalazłem tu zajęcie, które przynosi mi naprawdę dużo satysfakcji.  

Trudne nie znaczy niemożliwe

Pan Jan Jankowski przyznaje: – To trudna branża. Przede 
wszystkim ze względu na ogromną konkurencję. Rynek z czasów, 
kiedy zaczynaliśmy a teraźniejszy jest nie do porównania i trzeba 
naprawdę dużego wysiłku, żeby na nim przetrwać.  

Elwi się to udaje. Od momentu powstania sukcesywnie posze-
rza zakres i obszar działania. Rozwój, jak podkreśla Elwira Dęb-
ska, jest sukcesywny, ale racjonalny. Trzy lata temu w Słupsku po-
wstał oddział firmy – na miejscu oferuje akcesoria, a zamówienia 
na elementy meblowe realizowane są w Koszalinie i dowożone. 
– Obsługujemy stolarzy, małe i średnie firmy, fabryki i osoby pry-
watne w Koszalinie i na terenie województwa zachodniopomor-
skiego i  pomorskiego – mówi Rafał Soroka. – Towar dowozimy 
własnym transportem, planujemy zresztą rozbudowę floty.

Rozbudowy wymaga też sama siedziba Elwi. Od lat dziewięć-
dziesiątych mieści w  tym samym miejscu, przemysłowej części 
osiedla Wenedów. Najpierw był to jeden budynek. Potem dobu-
dowano kolejny. W listopadzie część produkcji przeniesie się do 
obiektu vis a vis siedziby, a firma zakupiła również położoną obok 
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działkę i tu planuje postawić halę. – Może uda nam się wszystko 
pomieścić – mówi Elwira Dębska. – Nasz towar jest wielkoforma-
towy, blaty i  płyty mają po kilka metrów, a  produkcja wymaga 
wielkich maszyn. Mamy coraz więcej odbiorców i żeby zapewnić 
serwis i płynne dostawy, musimy powiększyć przestrzeń magazy-
nową. Zlecenia też trzeba porządnie przechowywać.

Od ogółu do szczegółu

Usługi Elwi Rafał Soroka dzieli na prostsze i  trudniejsze. – Te 
pierwsze to cięcia płyt i blatów, oklejanie elementów wyciętych 
(także krzywoliniowe, nietypowych elementów), płyt fornirowych 
i  przygotowanie formatek, z  których klienci mogą zbudować 
meble. Wykonujemy też drobne usługi stolarskie: łuki wewnętrz-
ne i  zewnętrzne, cięcia skosów, frezowanie w  płycie, wycinanie 
otworów pod wózki do drzwi przesuwnych, pod zawiasy, w pły-
tach i blatach. Są i  rzeczy bardziej skomplikowane, na przykład 
oklejanie elementów płaskich laminatami hpl. Można u nas za-
mówić gotowe elementy zaprojektowanych mebli i blaty docięte 
na wymiar, włącznie z wycięciem na zlew czy sprzęt agd. i okleje-
niem. Nie boimy się wyzwań. Mamy na tyle duże doświadczenie, 
że podejmujemy się zleceń bardzo wymagających.

W siedzibie firmy znajdziemy próbniki frontów, płyty do kor-
pusów we wszystkich niemal kolorach i dekorach, w tym drew-
nopodobnych, blaty robocze oraz dużą galerię akcesoriów typu 
uchwyty, gałki, nóżki kuchenne, wyposażenie typu cargo, ocie-
karki, prowadnice, szuflady, łączniki do balustrad, zawiasy, oświe-

tlenie szafkowe, drzwi przesuwne i  innych. – Współpracujemy 
z wieloma dostawcami zewnętrznymi, w tym oferującymi asorty-
ment nietypowy – mówi Rafał Soroka. – Można go u nas zamówić. 
Na stałe pracujemy z uznanymi w branży meblowej producenta-
mi, między innymi: Pfleiderer, Hettich, Blum, Amix, GTV, Nomet, 
Bimak, Nieman, Aquafront. Co ważne – mamy ofertę z  rożnych 
półek cenowych, od najwyższej po niższą, ale zawsze jest to wy-
soka jakość. Naszym wyróżnikiem na pewno jest szybkość: wy-
konania, zamówienia i serwisu. Pozwala nam na to infrastruktura 
techniczna i wysokie kwalifikacje pracowników.

Podsumowując: w Elwi możemy zaopatrzyć się we wszystko, co 
jest potrzebne do wykonania mebli pod wymiar, począwszy od 
elementów większych, po drobiazgi. Większość klientów hurtow-
ni to oczywiście stolarze wykonujący zamówione projekty, choć 
poza zawodowcami zdarzają się i osoby prywatne, które mogą li-
czyć na przeprowadzenie przez meandry budowania mebli. Dwa 
razy w miesiącu, w pierwsze soboty, w hurtowni mogą spotkać się 
z projektantką wnętrz, która pomaga w zaplanowaniu zabudowy 
meblowej, przygotuje wizualizacje, doradzi w kwestii kolorystyki 
czy stylu. Powstały projekt można wykonać z użyciem asortymen-
tu i usług Elwi, a konsultacja jest bezpłatna.  

Z asortymentem, usługami i zasadami współpracy można się 
zapoznać na stronie internetowej elwi.pl.

Koszalin ul. Wenedów 3E
tel.  533 563 498
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Mixstal to typowa koszalińska firma – przynajmniej jeśli wziąć pod uwagę fakt, że 97 proc. koszalińskich firm zatrudnia nie więcej 
niż 9 osób. Typowy jest również jej rodzinny charakter. Nietypowe wszystko poza tym. 

Mixstal: „Jesteśmy 
jak  supermarket”

dpowiedzieć na pytanie, czym Mixstal się zajmu-
je, nie można jednym słowem ani jednym zda-
niem. Ogólnie chodzi o  wszystko, co w  języku 
technicznym nazywa się „elementami złączny-
mi”, a  więc: śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, 

pręty, nity, zaciski, zawleczki, sworznie, ściągacze, napinacze… 
Można by tak jeszcze długo. Ale i tak nie byłaby to pełna prawda. 
Kupić w Mixstalu można również wszelkie towary związane z BHP, 
narzędzia, elektronarzędzia i wiele innych rzeczy.

Piotr Moskalczyk, dyrektor firmy, pytany o liczbę pozycji asor-
tymentowych w  magazynie, informuje: - W  naszym programie 
komputerowym  mamy ich około 4000, ale to tylko dlatego, że 
ułatwiamy sobie pracę. W rzeczywistości, gdyby uwzględnić wa-
rianty określonych elementów, dostalibyśmy liczbę 20 000 pozy-
cji. Jeśli zaś dodać do tego możliwość sprowadzania różnych rze-
czy na podstawie katalogów producenckich naszych dostawców, 
ta liczba się zwielokrotni. 

Właścicielką Mixstalu jest pani Teresa Stangret. Zaczęła nim 
kierować, gdy przed rokiem zmarł jej mąż – Mirosław Stangret. 

Pani Teresa tak mówi o początkach firmy: - Założyli ją w 2006 
roku mój nieżyjący już mąż, syn - Arkadiusz Bałdyga i Piotr Mo-
skalczyk. Historia trochę jak z „Ziemi obiecanej” Stanisława Rey-
monta. Żaden z nich nie miał kapitału, a jednak porwali się na to, 
żeby budować firmę. Sprężyną wszystkiego był mąż - pracowity, 
konsekwentny i  uparty. Początkowo wynajmowaliśmy siedzibę 
przy ulicy Szczecińskiej. Ponieważ wynajem powierzchni maga-
zynowych dużo kosztował, mąż stwierdził, że powinniśmy mieć 
swoje pomieszczenia. I tak się rzeczywiście stało. Mąż chodził na 

przetargi w Urzędzie Miejskim, szukał odpowiedniej lokalizacji 
i w końcu kupiliśmy działkę przy ulicy Mieszka I. Dzięki temu je-
steśmy od 2014 roku na swoim – podkreśla z  satysfakcją pani 
Teresa. 

320-metrowy magazyn wypełniają w większości regały z  roz-
maitą techniczną „drobnicą”. Nad magazynem zostały urządzone 
przestronne biura. Dodatkowo Mixstal ma przy ulicy Powstańców 
Wielkopolskich mały sklep, gdzie prowadzi sprzedaż detaliczną. 
– To bardziej sposób na promowanie naszej oferty niż kreowa-
nie obrotu, ale nie rezygnujemy z  niego, bo wiele osób, które 
wcześniej z nami się nie zetknęły - w większości klienci detaliczni 
- uświadamia sobie dzięki temu fakt naszego istnienia – komen-
tuje Piotr Moskalczyk.  

- Śmierć męża, mimo że chorował trzy i pół roku, była dla nas 
zaskoczeniem i potężnym ciosem. Musiałam bardzo szybko prze-
jąć wszystkie sprawy. Jego choroba nie pozwoliła mu nacieszyć 
się własną siedzibą firmy, na której tak mu zależało – mówi Teresa 
Stangret. – Jest nas tutaj dziewięcioro, wszyscy pracują od same-
go początku. To, myślę, najlepiej pokazuje, że jesteśmy z  sobą 
zgrani. Pojęcie „rodzinna atmosfera” pasuje do nas jak ulał.  

Dlaczego taka branża? Arkadiusz Bałdyga i Piotr Moskalczyk 
pracowali wcześniej w podobnej firmie. Kiedy dołączył do nich 
Mirosław Stangret, postanowili działać na własną rękę, handlując 
środkami BHP, drobnymi narzędziami, rozmaitymi elementami 
metalowymi. Z  każdym rokiem coraz mocniej zaznaczali swo-
ją obecność na rynku – asortyment się zasadniczo nie zmieniał, 
przybywało najwyżej konkretnych elementów w poszczególnych 
kategoriach produktów. 
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Kim są odbiorcy? Pan Piotr wyjaśnia: - Są oni tak zróżnicowa-
ni jak nasz towar. Poczynając od malutkich firm po duże przed-
siębiorstwa z  Koszalina i  okolic. Budowlane, mechaniczne, 
przetwórstwa spożywczego… Kiedy powstawał koszaliński Park 
Wodny, wykonawcy zaopatrywali się u  nas.  Naszym odbiorcą 
jest szczecinecki Kronospan, wytwórnia klimatyzatorów Berlinluf. 
Kupują u nas systematycznie TEPRO, Kospel i firmy ze Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej – np. Roto czy GIPO. Ale również Espersen, 
a wcześniej Royal Greenland. Wszystkie, które mają służby utrzy-
mania ruchu i  własny bieżący serwis maszyn. Do nas przyjdzie 
i znajdzie co mu potrzebne pracownik budowlany i lekarz stoma-
tolog. Nie adresujemy oferty do wąskiej grupy. Naszym atutem 
jest właśnie wszechstronność, bogactwo asortymentu. Tak jak 
powiedziałem, wśród klientów przeważają firmy, choć zaopatrują 
się również klienci detaliczni. Wspomniany dentysta na przykład 
znajdzie detal ze stali kwasoodpornej, który zużył mu się w jakimś 
urządzeniu. Wyrobiliśmy sobie opinię tych, którzy „mają wszyst-
ko”. To oczywiście przesada, ale kiedy czegoś akurat nie ma na 
stanie, jesteśmy gotowi szybko tę rzecz sprowadzić, bo wiemy 
u kogo jej szukać. Ta wiedza to nasz kapitał. Jesteśmy swoistym 
supermarketem – głównie dla firm, choć nie tylko. 

Niektórzy odbiorcy nie przyjeżdżają po towar sami. Kupują 
przez telefon. Zamówienia dowożą wtedy pracownicy hurtowni. 
– Mamy dwa przeznaczone do tego samochody – mówi Teresa 
Stangret. – Najważniejsza jest wygoda klientów.

- W  całej zmienności współczesnych technologii i  szybkich 
przemianach, akurat to czym my handlujemy, prawie się nie 
zmienia – objaśnia Piotr Moskalczyk. – Produkcja śrub, śrubek 
i wszelkich innych materiałów złącznych opiera się na normach 
technicznych takich jak DIN, ISO, PN. To jest coś, co w tej całej 
zmienności jest stabilną podstawą techniki. 

Za to mienia się, ściślej - stale rośnie grono zaopatrujących się 
w  Mixstalu podmiotów. Dyrektor Moskalczyk mówi: - Nasz po-
przedni system rejestrujący klientów wyczerpał swoje możliwości 
na liczbie 7 000. Od paru miesięcy tworzymy bazę od nowa. To 
pokazuje skalę naszego działania.

Teresa Stangret kwituje: - Jesteśmy w  mechanizmie lokalnej 
gospodarki trybikiem, ale bardzo istotnym. Dbamy o  naszych 
klientów, a oni odwdzięczają się nam lojalnością. To, że stale się 
rozwijamy, to efekt wysiłku całego naszego niewielkiego zespołu. 
Bardzo żałujemy, że nie ma już wśród nas mojego męża, od któ-
rego to wszystko się zaczęło. Bardzo nam go brakuje. 

Koszalin ul. Mieszka I 18B
tel. 94 345 22 31
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RAPORT: mieszkania, 
domy, apartamenty 
– oferty z pierwszej ręki

ierwszy taki raport opublikowaliśmy w  kwietniu 
bieżącego roku. Wtedy pośrednicy w  obrocie 
nieruchomościami mówili o rysującym się silnym 
trendzie popytowym. Po pół roku potwierdzają: 
rynek stale rośnie, ciągle mieszkań z  pierwszej 

ręki jest za mało w stosunku do popytu. 

To powoduje, że deweloperzy dostosowując się do sytuacji, 
podejmują nowe inwestycje. Następuje przy tym swoista specja-
lizacja: jedni oferują mieszkania w większości małe, inni o zróżni-
cowanej powierzchni; podobnie z domami. Stosunkowo nowym 
zjawiskiem jest rosnąca liczba propozycji apartamentów nad 

morzem. Kupują je nie tylko mieszkańcy wielkich miast z centrum 
kraju. Jak się okazuje, nabywcami są również osoby z  naszego 
terenu. W  zakupie apartamentu wakacyjnego widzą szansę na 
lokowanie kapitału atrakcyjniejsze niż na przykład nisko obecnie 
oprocentowane lokaty bankowe. 

Prezentujemy Państwu przegląd ofert mieszkań, domów i apar-
tamentów dostępnych w  tej chwili na koszalińskim rynku. Dane 
pochodzą od deweloperów. W kolejnych edycjach naszego blo-
ku „Prestiżowy Adres” będziemy wracać do przeglądu sytuacji na 
rynku. A tymczasem zapraszamy do przejrzenia zebranych w na-
szym zestawieniu deweloperskich propozycji. 

MIESZKANIA: 

Nazwa dewelopera: Agrobud Sp. z o.o.
Lokalizacja: Niekłonice 
Liczba mieszkań: 24
Liczba mieszkań w sprzedaży: 18
Powierzchnia: 32,43 - 62,92 m kw.
Data oddania do użytku: I kwartał 2019 
Dodatkowe informacje: stan deweloperski, 2 budynki dwupiętro-
we, 12 mieszkań w jednym budynku. 
Cena: od 155 700 zł. do 283 200 zł. brutto 
Kontakt: 602 264 351

Nazwa dewelopera: Agrobud Sp. z o.o.
Lokalizacja: Sianów 
Liczba mieszkań: 36
Liczba mieszkań w sprzedaży: 19
Powierzchnia: 21,37 - 52,30 m kw.
Data oddania do użytku: I kwartał 2019 
Dodatkowe informacje: Osiedle Bajkowe Sianów. Budynek czte-
rokondygnacyjny, zbudowany z  pustaków, ogrzewany własnym 
kotłem gazowym. Na osiedlu wyznaczone zostaną miejsca posto-
jowe, powstanie również plac zabaw dla najmłodszych.
Cena: od 83 000 zł. do 192 200 zł. brutto 
Kontakt: 602 264 351

Nazwa dewelopera: 
Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMAL 
Słowik, Subalski, Zięba Sp.J. 
Lokalizacja: Koszalin, ul. Jedności 3
Liczba mieszkań: łącznie 12
Liczba mieszkań w sprzedaży: 3
Powierzchnia: 55,38 - 139,03 m kw.
Data oddania do użytku: 30.12.2018
Dodatkowe informacje: 
www.budomal.pl/, zwyciestwa109.pl/
Cena: od 4 860 zł. do 5 100 zł./m kw.
Kontakt: tel. 94 342 39 75

Nazwa dewelopera: Czernicki Nieruchomości
Lokalizacja obiektu: Koszalin, 
ul. Lutyków, Piotra Skargi, Obotrytów
Liczba mieszkań ogółem: 150
Liczba mieszkań w sprzedaży: 4+40
Powierzchnia: 39 – 80 m kw. 
Data oddania do użytku: I kwartał 2019
Dodatkowe informacje: inwestycja Apartamenty Oaza – I  etap, 
winda, balkony, tarasy, wentylacja hybrydowa, wysoki standard 
wykończenia klatek schodowych, możliwość nabycia miejsca po-
stojowego w garażu podziemnym, komórki lokatorskie, dziedzi-
niec – w kolejnych etapach przeznaczony pod tereny zielono-re-
kreacyjne, tj. fontanna, ławki itp.
Cena: od 5 000 zł. do 5 400 zł./m kw. brutto
Kontakt: Tomasz Czernicki, ul. Bohaterów Warszawy 32, Koszalin, 
tel. 94 342 74 94, 503 141 933 
www.apartamentyoaza.com.pl

Nazwa dewelopera: 
Dom Deweloper Sp. z o.o. S.K. 
Lokalizacja obiektu: Koszalin, Ulica Dzierżęcińska
Liczba mieszkań/domów ogółem: 6
Liczba mieszkań/domów w sprzedaży: 6 
Powierzchnia: 75 m kw. + strych do adaptacji
Data oddania do użytku: 4 kwartał 2019 
Dodatkowe informacje: domki w zabudowie bliźniaczej na osie-
dlu zamkniętym, ogródek, miejsce postojowe, ogrzewanie gazo-
we, strych nadający się do adaptacji
Cena: od 319 000 zł. brutto
Kontakt: 94 30 70 170 albo 604 509 109

Nazwa dewelopera: 
Dom Deweloper Sp. z o.o. S.K.
Lokalizacja obiektu: Niekłonice, ulica Bursztynowa 11
Liczba mieszkań/domów ogółem: 8
Liczba mieszkań/domów w sprzedaży: 6 
Powierzchnia: 74,52 m kw.
Data oddania do użytku: 15 maja 2019 

p
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Dodatkowe informacje: domki w zabudowie bliźniaczej na osiedlu 
zamkniętym, ogródek, miejsce postojowe, ogrzewanie gazowe
Cena: od 299 000 zł. do 329 000 zł. brutto
Kontakt: 94 30 70 170 albo 604 509 109

Nazwa dewelopera: KSM „Przylesie”
Lokalizacja obiektu: Koszalin, 
ul. Tatarkiewicza/Sierpińskiego/Niemena
Liczba mieszkań ogółem: 48
Liczba mieszkań w sprzedaży: 39
Powierzchnia: 35,28 – 65,63 m kw.
Data oddania do użytku: III kwartał 2020
Dodatkowe informacje: budynek mieszkalny wielorodzinny, 
wolnostojący, posiada 4 kondygnacje nadziemne i  jedną kon-
dygnację podziemną w postaci hali garażowej z miejscami po-
stojowymi. W budynku przewidziano 48 lokali mieszkalnych i 34 
komórki lokatorskie oraz 48 miejsc postojowych w garażu pod-
ziemnym, w tym 4 miejsca postojowe dla osób niepełnospraw-
nych. 
Cena: od 4 600 zł. do 4 800 zł./m kw.
cena za 1m kw. loggii - 1 600 zł. netto 
cena za 1m kw. tarasu - 1 500 zł. netto 
cena za 1m kw. ogródka - bez opłat 
Dodatkowo do nabycia: komórki lokatorskie w  cenie 2500 
zł./m kw. netto, miejsca postojowe w  wielostanowiskowym 
garażu podziemnym w  cenie 26 000 zł. lub 30 000 zł. netto 
Kontakt: Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie KSM 
Przylesie, ul. Fałata 13, pok. 31, tel. 94 345 84 54

Nazwa dewelopera: Przedsiębiorstwo 
Budowlane KUNCER Sp. z o.o. 
Lokalizacja obiektu: Osiedle Cypryjskie – bud. nr 2 BC, 
Koszalin ul. Cypryjska 4, Cypryjska 2
Liczba mieszkań ogółem: 47 
Liczba mieszkań w sprzedaży: 12 
Powierzchnia: 48,20 – 110,77 m kw.
Data oddania do użytku: 15 grudnia 2018 
Dodatkowe informacje: Budynek czterokondygnacyjny, komórki 
lokatorskie na kondygnacjach mieszkalnych, cicha winda. Miej-
sca postojowe w garażu podziemnym i zewnętrzne. Ogrzewanie 
miejskie, stolarka okienna trzyszybowa. Wszystkie mieszkania po-
siadają balkony lub tarasy. Ciekawe zagospodarowanie terenu, 
zielone skwery, ławki, trawniki, plac zabaw dla dzieci.
Cena: 5 000 zł. – 5 200 zł./m kw. brutto
Kontakt: Biuro Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o., 
75-339 Koszalin, ul. Wąwozowa 15, 
Tel. 94 343 45 67, 603 864 499, 601 639 055

Nazwa dewelopera: Przedsiębiorstwo 
Budowlane KUNCER Sp. z o.o. 
Lokalizacja obiektu: Osiedle Cypryjskie 
– bud. nr 2 A, Koszalin ul. Cypryjska 6
Liczba mieszkań ogółem: 32 
Liczba mieszkań w sprzedaży: 5 
Powierzchnia: 50,72 – 75,55 m kw.
Data oddania do użytku: 30 maja 2019
Dodatkowe informacje: Budynek czterokondygnacyjny, ko-
mórki lokatorskie na kondygnacjach mieszkalnych, cicha win-
da. Miejsca postojowe w  garażu podziemnym i  zewnętrzne. 
Ogrzewanie miejskie, stolarka okienna trzyszybowa. Wszystkie 
mieszkania posiadają balkony lub tarasy. Ciekawe zagospoda-
rowanie terenu, zielone skwery, ławki, trawniki, plac zabaw dla 
dzieci.
Cena: 5 000 zł. – 5 200 zł./m kw. brutto
Kontakt: Biuro Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o., 
75-339 Koszalin, ul. Wąwozowa 15, 
Tel. 94 343 45 67, 603 864 499, 601 639 055

Nazwa dewelopera: Przedsiębiorstwo 
Budowlane KUNCER Sp. z o.o.  
Lokalizacja obiektu: Osiedle Zwycięstwa 
– bud. ABC, Koszalin, ul. Zwycięstwa 232
Liczba mieszkań ogółem: 45 mieszkań i 4 lokale usługowe
Liczba mieszkań w sprzedaży: 16 mieszkań i 1 lokal usługowy
Powierzchnia: 40,17 – 104,70 m kw. (dwupoziomowe)
Data oddania do użytku: 30 sierpnia 2019 
Dodatkowe informacje: Budynek trzyklatkowy, dwupiętrowy, 
komórki lokatorskie na kondygnacjach mieszkalnych oraz w ga-
rażu, cicha winda w każdej klatce. Miejsca postojowe w garażu 
podziemnym. Ogrzewanie indywidualna kotłownia gazowa, 
okna trzyszybowe. Wszystkie mieszkania z  balkonem lub tara-
sem. Zagospodarowanie terenu, ławki, trawniki, plac zabaw dla 
dzieci.
Cena: 5 500 zł./m kw. brutto, lokale usługowe 6 500 zł./m kw. brutto
Kontakt: Biuro Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o., 
75-339 Koszalin, ul. Wąwozowa 15,
Tel. 94 343 45 67, 603 864 499, 601 639 055

Nazwa dewelopera: Przedsiębiorstwo 
Budowlane KUNCER Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: PARYSKA, Kołobrzeg, ul. Paryska 1
Liczba mieszkań ogółem: 35
Liczba mieszkań w sprzedaży: 6
Powierzchnia: 48,73 – 54,51 m kw.
Data oddania do użytku: 10 października 2018 r.
Dodatkowe informacje: Budynek pięciokondygnacyjny, komórki 
lokatorskie w garażu, cicha winda. Osiedle zamknięte. Miejsca po-
stojowe w garażu podziemnym i zewnętrzne. Ogrzewanie indywi-
dualna kotłownia gazowa, okna trzyszybowe. Mieszkania posiada-
ją balkony lub tarasy. Ciekawe zagospodarowanie terenu, zielone 
skwery, ławki, trawniki, plac zabaw dla dzieci.
Cena: 5 500 zł./m kw. brutto
Kontakt: Biuro Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o., 
75-339 Koszalin, ul. Wąwozowa 15, 
Tel. 94 343 45 67, 603 864 499, 601 639 055

Nazwa dewelopera: 
Lechbud Koszalin sp. z o.o. sp. k. 
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Holenderska 59 - Budynek B
Liczba mieszkań ogółem: 29
Liczba mieszkań w sprzedaży: 2
Powierzchnia: 79,59 - 79,67 m kw.
Data oddania do użytku: czerwiec 2018
Dodatkowe informacje: Budynek z  cegły - porotherm, cztero-
piętrowy, winda, komórki lokatorskie. Możliwość zakupu miejsca 
postojowego w podziemnym garażu. Ogrzewanie i ciepła woda 
z sieci miejskiej.
Cena: 4 600 zł./m kw.
Kontakt: 75-322 Koszalin, ul. Podgórna 8, 
Tel. 94 3426277; 663 746 451

Nazwa dewelopera: 
Lechbud Koszalin sp. z o.o. sp. k.
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Holenderska 55 – Budynek F
Liczba mieszkań ogółem: 29
Liczba mieszkań w sprzedaży: 10
Powierzchnia: 46,62 - 79,59 m kw.
Data oddania do użytku: I kwartał 2019
Dodatkowe informacje: Budynek z  cegły - porotherm, cztero-
piętrowy, winda, komórki lokatorskie. Możliwość zakupu miejsca 
postojowego w podziemnym garażu. Ogrzewanie i ciepła woda 
z sieci miejskiej.
Cena: od 4 600 zł. do 4 900 zł./m kw.
Kontakt: 75-322 Koszalin, ul. Podgórna 8, 
Tel. 94 3426277; 663 746 451



Oferta ważna od 01.11.18 do 31.12.18 
lub do wyczerpania zapasów.

PROMOCJA 
NA WEŁNĘ ISOVER

na wełnę PROFIT-MATA
λD = 0,035 W/mK, gr. 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm

RABAT
40%

www.extraDACH.com
Koszalin ul. Mieszka I 18
tel. 94 341 21 84



Nazwa dewelopera: Firma Budowlana 
Developer Anetta Waldemar Wróbel s.c.
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Kacza Rokosowo.
Liczba mieszkań/domów ogółem: 31  
Liczba mieszkań/domów w sprzedaży: 12 
Powierzchnia: 75,03 m kw.
Data oddania do użytku: 2 etap: czerwiec 2019 - 3 etap: paździer-
nik 2019
Dodatkowe informacje: Komfort domu w cenie mieszkania w za-
cisznym miejscu Rokosowa. Budynki  jednorodzinne, dwulokalo-
we, 4 pokojowe, energooszczędne, bez skosów na piętrze. Okna 
o współczynniku poniżej 0,9, ocieplone 20 cm styropianem grafi-
towym, ocieplenie piętra 30cm wełny. Do każdego lokalu miesz-
kalnego przynależą 2 miejsca postojowe i ogródek.
Cena: od 330 000 zł. brutto 
Kontakt: 697 957 514, anettawrobel@vp.pl, 
www.developerwrobel.pl

DOMY:

Nazwa dewelopera: Agrobud Sp. z o.o.
Lokalizacja: Skwierzynka 
Liczba domów ogółem: 42
Liczba domów w sprzedaży: 9
Powierzchnia: 90,54 - 94,13 m kw.
Data oddania do użytku: 2018 - już oddane 
Dodatkowe informacje: Domy w zabudowie szeregowej z gara-
żami, stan deweloperski. Ogrodzenie wokół całego osiedla oraz 
strefa wydzielona przy każdym z domów.
Cena: 349 900 zł. brutto
Kontakt: 602 264 351

Nazwa Dewelopera: Agrobud Sp. z o.o.
Lokalizacja: Stare Bielice 
Liczba domów ogółem: 15
Liczba domów w sprzedaży: 6
Powierzchnia: 61,77 - 96,57 m kw.
Data oddania do użytku: 2017 - już oddane 
dodatkowe informacje: Osiedle Tęczowe – domy w  zabudowie 
bliźniaczej oraz szeregowej z garażami, stan deweloperski 
Cena: od 314 900 zł. do 364 900 zł
Kontakt: 602 264 351

Nazwa Dewelopera: 
Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMAL 
Słowik, Subalski, Zięba Sp.J.
lokalizacja: Koszalin, Osiedle Słoneczne, ul. Ruszczyca. 
liczba domów: 8
liczba domów w sprzedaży: (po wybudowaniu) 8
powierzchnia: 124 m kw. (z  garażem) + 45,50 m kw. poddasze 
nieużytkowe
Rozpoczęcie budowy: 2019 
dodatkowe informacje: www.budomal.pl/, zwycięstwa109.pl/ 
Cena: brak danych
Kontakt: tel. 94 342 39 75

Nazwa dewelopera: 
Firmus Group – Osiedle Norweskie
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ulica Bryzy 
Liczba domów wolnostojących ogółem: 48 
Liczba domów w sprzedaży: 4 
Powierzchnia: 125 - 52 m kw. 
Data oddania do użytku: inwestycja realizowana etapowo, etap II 
oddany we wrześniu 2018 r.
Dodatkowe informacje: Wyjątkowe osiedle domów wolnostoją-
cych z pełną infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaną 
zielenią. Zlokalizowane w dzielnicy Jamno w otoczeniu przyrody.

Cena: od 4000 zł./m kw. w wykończeniu deweloperskim
Kontakt:  Biuro Sprzedaży Mielno, 
ul. Piastów 1A/E,  tel. 94 342 22 22

Nazwa dewelopera: Przedsiębiorstwo 
Budowlane KUNCER Sp. z o.o.           
Lokalizacja obiektu: Koszalin ul. Dzierżęcińska/Jałowcowa
Liczba domów ogółem: 12
Liczba domów w sprzedaży: 7
Powierzchnia: 112,27 – 200,84 m kw.
Dodatkowe informacje: Domki w  zabudowie bliźniaczej, domki 
w zabudowie bliźniaczej o dwóch lokalach mieszkalnych z podda-
szem użytkowym oraz wbudowanym garażem. Działki ogrodzone, 
ogrzewanie gazowe. Stolarka okienna trzyszybowa.
Cena:  od 480 000 zł. do 1 100 000 zł. brutto
Kontakt: Biuro Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o., 
75-339 Koszalin, ul. Wąwozowa 15
Tel. 94 343 45 67, 603 864 499, 601 639 055

Nazwa dewelopera: „MAWIG” Maciej Godlewski
Lokalizacja obiektu: Nowe Bielice, ul. Róż 
Liczba domów ogółem: 40
Liczba domów w sprzedaży: 18 (4 domy w budowie)
Powierzchnia: 110,65 m kw.
Data oddania do użytku: czerwiec 2018 
Dodatkowe informacje: budynki dwukondygnacyjne niepod-
piwniczone, z garażem, dach jednospadowy kryty papą, stolarka 
okienna PCV, profil Veka 5-komorowe, ogrzewanie podłogowe, 
instalacja alarmowa, plac zabaw, teren posesji ogrodzony.
Cena: 351 000 zł. brutto (środkowe domy), 385 000 zł. brutto 
(skrajny dom)
Kontakt: Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości w biurze 
Invest Nieruchomości przy ulicy Wyszyńskiego 3/3 w Koszalinie

Nazwa dewelopera: PB Trabez S.C. Marlena Pięta, Stefania Pięta
Lokalizacja obiektu: Skwierzynka
Liczba domów ogółem: 5
Liczba domów w sprzedaży: 3 (w tym 1 skrajny) 
Powierzchnia: 171,32 m kw. - 197,41 m kw.
Data oddania do użytku: oddane do użytkowania
Dodatkowe informacje: Domki szeregowe z  przynależnym ga-
rażem i piwnicą. Z garażu wyjście na ogródek. Okna PCV,  drzwi 
zewnętrzne antywłamaniowe, brama garażowa uchylna, dach kry-
ty dachówką ceramiczną. W domu również miejsce na kominek. 
Działka ogrodzona, podjazd wyłożony polbrukiem
Cena: 439 000 zł. brutto (skrajny: 459 000 zł. brutto)
Kontakt: Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości w biurze 
Invest Nieruchomości przy ulicy Wyszyńskiego 3/3 w Koszalinie

Nazwa dewelopera: Małe Mielno
Lokalizacja obiektu: Mielenko 
Liczba dostępnych domów: 30 
w  tym: 16 parterowych domków letniskowych wolno stojących 
i 14 domów całorocznych w zabudowie bliźniaczej
Powierzchnia: 72,4 - 97,9 m kw.
Data oddania do użytku: grudzień 2019
Dodatkowe informacje: W bezpośrednim sąsiedztwie plaży sta-
nie 14 domów w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytko-
wej 97,7 m kw. przeznaczonych do zamieszkania całorocznie. 
Dwupiętrowa konstrukcja budynków obejmie salon kuchnię, 
WC i pomieszczenie gospodarcze (I piętro) oraz sypialnię z gar-
derobą, dwa pokoje i łazienkę (piętro II). Do zagospodarowania 
500 m2 działki. W  ramach osiedla powstanie również 16 par-
terowych domków letniskowych o powierzchni użytkowej 72,4 
m2 i takim samym rozkładzie pomieszczeń. Każdy dom posiada 
siedmiokomorowe, 3-szybowe okna PCV, na parterze dodatko-
wo opatrzone roletami zewnętrznymi sterowanymi elektrycznie. 
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Ostatnie Mieszkania
Mieszkania (55-140 m²) 
w apartamentowcu 
powstającym przy ulicy 
Zwycięstwa/Jedności

III ETAP ROZPOCZĘCIE 2019
Domki szeregowe (122,8 m² 
+ 40 m² poddasza) 
- Osiedle Słoneczne II 
(ulica Promykowa/Ruszczyca)

ul. Franciszkańska 18, Koszalin, tel.: 94 342 39 75      
biuro@budomal.pl, www.budomal.pl

BUDOMAL
Przedsiębiorstwo Budowlane

Sp.j
®

Zapraszamy do kontaktu – z przyjemnością zaprezentujemy Państwu szczegóły oferty 

AKTUALNA

OFERTA

» Lokalizacja: Koszalin, kwartał ulic 
  Słoneczna – Chałubińskiego – Ruszczyca
» Przeważająca zabudowa jednorodzinna 
  dwukondygnacyjna
» dobrze skomunikowane osiedle
» Zespół 19 domków jednorodzinnych 
  w zabudowie szeregowej wraz 
  z infrastrukturą sieciową w pasie pieszo 
  - jezdnym, z przyłączeniami 
  wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, 
  deszczowej, energetycznej i gazowej oraz 
  sieci wewnętrzne.
» Wszystkie domy są jednakowej wielkości 
  - pojedynczy dom liczy 122,89 m²,w tym 
  15m² garaż. Domy te składają się z parteru, 
  piętra oraz poddasza (z możliwością 
  adaptacji na cele użytkowe).

» Lokalizacja w samym centrum miasta
» Nowoczesna bryła budynku
» PARTER - Lokale usługowe, pozostałe 
  kondygnacje - mieszkania 
  od 55,38 m do 139,03 m²
» Mieszkania, każde z parkingiem
» Winda osobowa
» LOGGIE
» Komorki lokatorskie
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Ogrzewanie gazowe złożone z  dwuobiegowego pieca oraz 
oddzielnych grzejników. Domy wyposażono w kompletną insta-
lację elektryczną (w  tym alarmową, domofonową, internetową 
i antenową). Systemowe kominy wieloprzewodowe dają możli-
wość zamontowania kominka.
Cena: netto od 6 500 zł./m kw. (stawka 8%% Vat )
Kontakt:  Ankam Nieruchomości, ul. Piłsudskiego 5, 75-500 Koszalin 

APARTAMENTY NADMORSKIE:

Nazwa dewelopera: „AUTO-AS” Adam Usidus
Lokalizacja obiektu: Mielno, ul. Pionierów 6
Liczba mieszkań ogółem: 43
Liczba mieszkań w sprzedaży: 6 
Powierzchnia: 39 - 42 m kw.
Data oddania do użytku: czerwiec 2018
Dodatkowe informacje: nowoczesny budynek trzykondygnacyjny 
z windą, zlokalizowany ok. 350 metrów od morza. Apartamenty 
dwu- i jednopokojowe z aneksem kuchennym oraz łazienką, z du-
żymi balkonami i tarasami. Możliwość zakupu miejsca postojowe-
go na terenie posesji w cenie 25 000 zł. + 8% Vat. Ogrzewanie 
indywidualne gazowe.
Cena: 7 500 zł./m kw. brutto
Kontakt: Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości w biurze 
Invest Nieruchomości przy ulicy Wyszyńskiego 3/3 w Koszalinie.

Nazwa dewelopera: Błękitne Tarasy
Lokalizacja obiektu: Sianożęty ul. Lotnicza 
Liczba mieszkań/apartamentów ogółem: 135
Powierzchnia: 22,30 – 80 m kw.
Data oddania do użytku: kwiecień 2019
Dodatkowe informacje: Luksusowe apartamenty Błękitne Tara-
sy ok. 200 m od szerokiej piaszczystej plaży. W budynku: strefa 
fitness o pow. ok 330 m, w tym: 2 baseny z funkcją jacuzzi i prze-
ciwprądem pow. 3,2 x 6 m, brodzik dla dzieci 2,5 m x 4 m (gł. 
30 cm), 2 jacuzzi 8-osobowe, 2 sauny (klasyczna i na podczer-
wień), siłownia, sala zabaw dla dzieci tzw. „małpi gaj”; pralnia 
(ogólnodostępna) dla właścicieli i gości (na żetony); wózkownia 
w przyziemiu budynku (zjazd windą). Komórki lokatorskie w ce-
nie (w  przyziemiu budynku) - zjazd windą. Tarasy do każdego 
apartamentu od 10 do 30m kw. Miejsce parkingowe w cenie 20 
000 zł netto ( 23% VAT)
Cena: netto od 5 900 zł. do 9 200 zł./m kw. (stawka 23% Vat)
Kontakt: Ankam Nieruchomości, ul. Piłsudskiego 5, 75-500 Kosza-
lin

Nazwa dewelopera: Enklawa Mielno
Lokalizacja obiektu: Mielno-Unieście, ul. Gen. Maczka
Liczba mieszkań/apartamentów ogółem: 42
Liczba dostępnych mieszkań: 23
Powierzchnia: 31 - 53,5 m kw.
Data oddania do użytku: II kwartał 2019
Dodatkowe informacje: Apartamenty Enklawa Mielno, prestiżowy 
adres w spokojnej części Mielna (Unieście) - 50 m od Morza Bał-
tyckiego i 500 m od jeziora Jamno. Do dyspozycji mieszkańców 
nowoczesna i cicha winda, sala fitness, miejsce zabaw dla dzieci 
na zewnątrz oraz wewnątrz budynku, a także miejsce spotkań dla 
dorosłych. Dla aktywnych stojaki na rowery, deski i inne akcesoria 
sportowe. Każdy z właścicieli będzie miał do dyspozycji miejsce 
parkingowe. Południowa strona Inwestycji - tarasy i balkony każ-
dego z apartamentów przez większość dnia pozostają nasłonecz-
nione. Możliwość wykonania ,,pod klucz". Wysoka stopa zwrotu.
Cena: netto od 8 000 zł. do 8 500 zł./m kw. (stawka 8% Vat doty-
czy: mieszkanie, miejsce parkingowe, schowek (2,44 m kw.); do-
datkowe miejsce parkingowe w cenie od 10 800 zł netto.
Kontakt:  Ankam Nieruchomości, ul. Piłsudskiego 5, 
75-500 Koszalin

Nazwa dewelopera: 
Firmus Group – Dune Resort
Lokalizacja obiektu: Mielno, ul. Pionierów 
Liczba apartamentów ogółem: 330 
Liczba apartamentów w sprzedaży: 33 
Powierzchnia: 46 - 170 m kw.
Data oddania do użytku: maj 2018
Dodatkowe informacje: Spektakularny kompleks zlokalizowany 
jest bezpośrednio przy promenadzie nadmorskiej i plaży. Mieści 
się w nim 330 luksusowych, wykończonych pod klucz apartamen-
tów z całoroczną strefą rekreacji z basenami, sauną, salą fitness 
oraz lokalami gastronomicznymi.
Cena: od 14 500 zł./m kw. brutto w wykończeniu pod klucz
Kontakt: Biuro Sprzedaży Mielno, ul. Piastów 1A/E, 
tel. 94 342 22 22 
 
Nazwa dewelopera: 
Firmus Group – MOLO PARK Aparthotel
Lokalizacja obiektu: Mielno, ul Bolesława Chrobrego 
Liczba mieszkań ogółem: 53 apartamenty 
Liczba apartamentów w sprzedaży: 25 
Powierzchnia: 28 - 92 m kw.
Data oddania do użytku: październik 2018 
Dodatkowe informacje: Pierwszy obiekt aparthotelowy w Mielnie, 
zlokalizowany w centrum kurortu. Mieści 53 wyjątkowo zaprojek-
towane apartamenty oraz strefę rekreacyjną ze słonecznym tara-
sem widokowym na ostatnim piętrze i kawiarnię dostępną z głów-
nego deptaka.
Cena: od 11 500 zł./m kw. brutto w wykończeniu pod klucz
Kontakt: Biuro Sprzedaży Mielno, ul. Piastów 1A/E,  
tel. 94 342 22 22
 
Nazwa dewelopera: 
Firmus Group – Rezydencja Park 
Lokalizacja obiektu: Mielno, ul. Orła Białego i Kopernika 
Liczba mieszkań ogółem: 194 apartamenty
Liczba apartamentów w sprzedaży: 36 
Powierzchnia: 28 - 63 m kw.
Data oddania do użytku: kompleks realizowany w etapach, I etap 
oddany w 2011 r.
Dodatkowe informacje: Kompleks 9 budynków zlokalizowanych 
blisko plaży i promenady nadmorskiej w sosnowym parku. Elewa-
cje ze szlachetnymi elementami naturalnego drewna oraz klinkie-
ru nawiązują do tradycyjnej zabudowy szachulcowej, przywołując 
klimat starego Mielna.
Cena: od 10 000 zł./m kw. brutto w wykończeniu pod klucz
Kontakt: Biuro Sprzedaży Mielno, ul. Piastów 1A/E, 
tel. 94 342 22 22

Nazwa dewelopera: Seaside Grzybowo 
Lokalizacja obiektu: Grzybowo, ul. Marynarska
Liczba mieszkań/apartamentów ogółem: 36 
Liczba dostępnych mieszkań: 4
Powierzchnia: 30,16 - 40,85 m kw.
Data oddania do użytku: lipiec 2018
Dodatkowe informacje: Apartamenty Butikowe „SeaSide” 
w  Grzybowie usytuowane w  odległości 200 m, 5 min. spacer-
kiem do plaży, 7 km od Kołobrzegu. Budynek dwupiętrowy, 
apartamenty z balkonami oraz tarasami na zamkniętym osiedlu. 
Możliwość wyboru aranżacji wykończenia apartamentów pod 
klucz. Pakiety wykończenia różnią się standardem oraz ceną. Do 
wyboru 3 pakiety: wygodny, komfort oraz prestiż. Wysoka stopa 
zwrotu.  
Cena: od 8 259 zł. do 8 653 zł./m kw. netto (+ 23% Vat)
miejsce postojowe w cenie 25 000 zł +23%Vat
Kontakt: Ankam Nieruchomości, ul. Piłsudskiego 5, 
75-500 Koszalin



CIĘCIE 
LASEROWE

Już wkrótce otwarcie w Koszalinie
Oferujemy wycinanie blach laserem światłowodowym z dokładnością cięcia do +/- 0,1 mm. 

Wykonujemy dowolne kształty i gwarantujemy stuprocentową powtarzalność elementów.

Stół roboczy: 1500x3000

Grubość ciętego materiału:

          » stal konstrukcyjna – 22 mm

                      » stal nierdzewna – 12 mm

                                   » aluminium – 8 mm

                                               » miedź – 8 mm

tel: 518 975 511
biuro@isp-metal.pl

ZAPRASZAMY SERDECZNIE 

DO WSPÓŁPRACY I KONTAKTU!



DOMSTYL
największy salon 
sprzedaży w regionie 

OKNA - Oknoplast
BRAMY - WIŚNIOWSKI®, Hörmann
DRZWI - PORTA, Verte, Gerda, CAL, Interdoor, POL-SKONE, 
Gipsy Kings, DRE, Intenso-doors, Asilo
PODŁOGI - Quick Step, Quick Step Livyn, BOEN, Balterio, Plastivan 
Duofuse, Krono, JP PROMIS,  Arbiton, Jawor-Parkiet, Wild Wood

ul. Morska 4b, 75-218 Koszalin
tel. 94 300 00 14, domstyl.koszalin@op.pl
www.domstyl.koszalin.pl

 Salon czynny:
pon-pt: 9-18

sob: 9-14
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Foto:  Marcin Betliński   

Camry wraca 
w wielkim 
stylu

Camry, chyba najbardziej uniwersalny 
model Toyoty, sprzedawany w stu krajach 
świata, po 14 latach nieobecności wraca 
do Europy, a  więc i  na rynek Polski. Naj-
nowsza jej wersja miała europejską pre-
mierę w  Paryżu na początku października 
br., a  już po dwóch tygodniach mieli ją 
okazję obejrzeć klienci koszalińskiego sa-
lonu Toyota Jankowscy. Była to prezenta-
cja informacyjna. Na razie przyjmowane są 
rezerwacje, produkcja ruszy w  pierwszym 
kwartale, a  pierwsze egzemplarze nowej 
Toyoty Camry trafią do nabywców w dru-
gim kwartale przyszłego roku.

DOMSTYL
największy salon 
sprzedaży w regionie 

OKNA - Oknoplast
BRAMY - WIŚNIOWSKI®, Hörmann
DRZWI - PORTA, Verte, Gerda, CAL, Interdoor, POL-SKONE, 
Gipsy Kings, DRE, Intenso-doors, Asilo
PODŁOGI - Quick Step, Quick Step Livyn, BOEN, Balterio, Plastivan 
Duofuse, Krono, JP PROMIS,  Arbiton, Jawor-Parkiet, Wild Wood

ul. Morska 4b, 75-218 Koszalin
tel. 94 300 00 14, domstyl.koszalin@op.pl
www.domstyl.koszalin.pl

 Salon czynny:
pon-pt: 9-18

sob: 9-14
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Foto:  Sonia Reiske  

Piwne 
święto 
w Unieściu

Co prawda nad Bałtykiem chmiel nie ro-
śnie, ale piwo się produkuje. Dlatego 
obchodzi się również Oktoberfest. Po raz 
czwarty na piwne święto zaprosił hotel Blue 
Marine. Tradycja krótka, ale wystarczająca, 
by wyłoniło się grono stałych bywalców. 
I to oni nadawali ton zabawie w przedwy-
borczy piątek (20 października br.). 
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Foto:  Jakub Makarewicz   

Gala 
Pracodawca 
Roku

Koszaliński oddział Północnej Izby Go-
spodarczej po raz drugi przyznał nagrody 
w  konkursie Pracodawca Roku Pomorza. 
Jego wyniki odnotowujemy w  tym wyda-
niu „Prestiżu” w  dziale Wydarzenia. Tutaj 
proponujemy kilka migawek z  okoliczno-
ściowej gali, jaka odbyła się w sobotę 20 
października br. w  Teatrze Variete Muza. 
Zabawa była doskonała, bo ostatni goście 
opuszczali lokal dobrze po godzinie 3 – już 
w niedzielę.
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!

   ul. Wojska Polskiego 24-26
- Usługi Podatkowo - Księgowe Sława Pyrda,
   Pasaż Milenium, ul. Wyszyńskiego 3/6

SALONY SAMOCHODOWE

- Auto.Galeria ul. Gnieźnieńska 32
- Bemo Motors, Stare Bielice 117D
- BMG Goworowski Sp. z o.o., ul. Słupska 6, Bolesławice
- Bodex Zakład Usługowo-Produkcyjny, 
   ul. Bohaterów Warszawy 28
- Dowbusz Sp. z o.o., ul. Lniana 3
- Drewnikowski Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer    
   Citroen i Mitsubishi Motors, ul. Piastowska 1
- Dubnicki Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Renault
   i Dacii, ul. Gnieźnieńska 81
- Grupa Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a
- Grupa Mojsiuk - Mercedes-Benz, Honda,
   Peugeot, Centrum Blacharsko-Lakiernicze, 
   Stare Bielice 128
- Grupa Polmotor, Stare Bielice 8B-1,
- Toyota Jankowscy S. J., ul. Diamentowa 2

BIURA PODRÓŻY

- AGA HOLIDAY Biuro Podróży, ul. Piłsudskiego 88 A
- Biuro Podróży El Mundo, ul. Zwycięstwa 170/3
- Biuro Podróży ITAKA, Pasaż Milenium I p., 
   ul. Domina 7/9
- Biuro Turystyczne TURYSTA  
- Sławomira Małgorzata Ignatowicz, ul. Andersa 2
- Exodos Biuro Podróży, ul. Kaszubska 6A
- Rainbow Tours, CH Atrium,ul. Paderewskiego 1
- Rainbow Tours, Galeria Emka, ul. Jana Pawła II 20
- TUI Centrum Podróży, CH Atrium, 
   ul. Paderewskiego 1

INNE

- Air-Transfer.pl, ul. Zwycięstwa 87
- Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza   
   Słowackiego, ul. H. Modrzejewskiej 12
- Centrum Kultury 105, ul. Zwycięstwa 105
- Centrum Kultury w Mielnie, ul Chrobrego 45, Mielno
- Centrum Promocji i Informacji Turystycznej
   Gminy Mielno, ul. Lechitów 23, Mielno
- Centrum Rozrywki MK Bowling, Galeria
   Kosmos, ul. Okrzei 3
- Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości,
   ul. Zwycięstwa 42
- Galeria Na Piętrze, ul. Dworcowa 8
- Galeria Sztuki, ul. Zwycięstwa 20-24
- Kospel S.A., ul. Olchowa 1,
- Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
   ul. Przemysłowa 8
- Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa,  
   ul. Plac Wolności 2-3
- KPPD Biuro w Koszalinie, ul. Boh. Warszawy 5,
- Miejska Energetyka Cieplna, Dział Obsługi
   Klienta, ul. Łużycka 25a
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,  
   ul. Wojska Polskiego 14,
- MPS International Sp. z o.o.,
   ul. Bohaterów Warszawy 30,
- Muzeum, ul. Młyńska 37-39
- Norman - Centrum Rehabilitacyjne, ul. Pomorska 28
- Polska Żegluga Bałtycka S.A. Polferries, 
   ul. Portowa 41, Kołobrzeg
- Polskie Radio Koszalin, ul. Piłsudskiego 41
- Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie,  
   ul. Racławicka 15-17, budynek F, p. 214
- Regionalne Centrum Informacji 
   Turystycznej Koszalin, ul. Dworcowa 11
- Świetlica TPD, ul. Piłsudskiego 11-15
- Teatr Variete Muza, ul. Morska 9
- Unia Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lechicka 23
- Urząd Miejski w Darłowie,
   Plac T. Kościuszki 9, Darłowo
- Urząd Miejski w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7
- Urząd Miejski w Mielnie, ul. Chrobrego 10, Mielno
- Zbigniew Murzyn Galeria, ul. Dworcowa 6

RESTAURACJE, BARY, KAWIARNIE

- Bar Przerwa – Arcy Catering, 
   ul. Powstańców Wielkopolskich 8
- Bar Vittorio, Pasaż Milenium, ul. 1 Maja 22/4
- Bez cukru Kawiarnia, ul. Zwycięstwa 109
- Bistro LOFT7, ul. Jana z Kolna 7
- Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
- Cafe Arabica, ul. Śniadeckich 7A
- Cafe Mondo, Galeria Emka - I piętro, 
   ul. Jana Pawła II 20
- Cafe Mondo, Rynek Staromiejski 13
- City Box, Rynek Staromiejski 14
- Club 2CV Restauracja, ul. Piastowska 1
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 152
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 26a
- Cukiernia Poznańska, Pasaż Milenium,  
   ul. Krzywoustego 2
- Cukiernia Poznańska, ul. Połtawska 2
- Gospoda Jamneńska, ul. Młyńska 37
- Gościniec Zamkowy,  
   ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23, Darłowo
- Il Buon Cafe, Pasaż Milenium, ul. Domina 3/6
- Kawiarnia Kawa z Duszą,  
   ul. Dzieci Wrzesińskich 9/2
- Kawiarnia Pauza, ul. Kaszubska 6A/2
- Kawiarnia SO! COFFEE, CH Atrium,  
   ul. Paderewskiego 1
- Kawiarnia Widokówka, ul. Sikorskiego 3, Kołobrzeg
- Kukuryku Lunch Bar, Plac Gwiaździsty 5/1
- Lodziarnia Furore! CH Atrium, ul. Paderewskiego 1
- Maredo Restauracja, ul. Zwycięstwa 45
- Między kartkami, ul. Zwycięstwa 90-92
- Park Caffe, ul. Asnyka 11
- Petrykowska, ul. Zwycięstwa 135
- Powidoki Kawiarnia, ul. Piłsudskiego 4,
- Projekt Kuchnia, ul. Piłsudskiego 6
- Restauracja Biała Dama,
   ul. Chrobrego 26A, Mielno
- Restauracja Fregata, ul. Podgrodzie 1a
- Restauracja „Pod Winogronami”,  
   ul. Towarowa 16, Kołobrzeg
- Restauracja Studnia, ul. Mickiewicza 6
- Restauracja Vabanque II Riposta, 
   Pasaż Millenium, ul. I maja 12/1
- Restauracja Viva Italia, ul. Skłodowskiej - Curie 1-3
- Sushi Moon, Pasaż Milenium, ul. Domina 9/4
- Sushi77, CH Atrium, ul. Paderewskiego 1
- Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
- Toscana Pizzeria & Ristorante,  
   Pasaż Milenium, ul. Domina 5

KOSMETYKA, KOSMETOLOGIA, FITNESS

- Amadeus Fitness Klub, ul. H. Modrzejewskiej 40
- Park Wodny Koszalin, ul. Rolna 14
- Aquarius Beauty, ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
- Atelier Fortunata Aleksandra Górecka, 
   ul. Kubusia Puchatka 2
- Balans Fitness Klub, ul. Broniewskiego 2
- Beauty Manager Sandra Lewińska, 
   ul. 4 marca 29A
- Cosmedica Gabinet Podologiczny 
   Katarzyna Kasprzak, ul. Kościuszki 7
- Dermalogica Instytut Kosmetologii  
   i Medycyny Estetycznej, C.H.Jowisz I piętro,
   ul. Zwycięstwa 40
- Centrum Rekreacji Forma, ul. Rolna 14
- Instytut Pięknego Ciała, ul. H. Modrzejewskiej 13
- Klinika Medycyny Estetycznej  
   i Dermatologii dermaArt, ul. Św. Wojciecha 16
- Pod Arkadami Salon Kosmetyczny, 
   ul. Księżnej Anastazji 8
- Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne 
   Remedica, ul. Śniadeckich 4
- Salon Fryzjerski Aneta, ul. Bogusława II 3A
- Salon Fryzjerski „Dorota”, ul. Piłsudskiego 18
- Salon Fryzjerski Piotr Pająk, ul. Harcerska 9 D
- Salon Urody Fantazja, Pasaż Millenium, 
   ul. Domina 1 lok. 5

- Salon Urody Jasminum, ul.Fałata 11F
- Squash Koszalin - Adria,  ul. Grunwaldzka 8-10
- Strefa 3L, ul. Jana Matejki 1
- Studio BEA, ul. Lelewela 9
- Studio Figura, ul. Jaśminowa 16
- Studio Fryzur Styl, Pasaż Millenium, 
   ul. Domina 1 lok. 8
- Studio Kosmetologii Agata Zejfer, ul. Piłsudskiego 4
- Studio Urody Avangarda, ul. Zwycięstwa 173
- Studio Urody Brand, CH Atrium, ul. Paderewskiego 1
- Studio Urody Brand, Galeria Emka  
   ul. Jana Pawła II 20
- Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3
   ul. Św. Wojciecha 16
- TOP LASER Centrum Depilacji Laserowej, 
   ul. Jana z Kolna 20
- Zdrofit Klub Fitness, CH Atrium 
   ul. Paderewskiego 1
 
GABINETY LEKARSKIE

- Adent Ortodoncja i Stomatologia, 
   ul. 4-go marca 23G
- Artmed Chrostowscy - Gabinety stomatologii,  
   medycyny estetycznej i urologii,
   ul. Piłsudskiego 74
- Cliniq - Klinika Pięknej Skóry, ul. Spółdzielcza 7
- Gabinet Stomatologiczny Bogurscy,
   ul. Boczna 11/5
- Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny
   Estetycznej dr Andrzej Krajewski,
   ul. Fredry 15 A, Kołobrzeg
- Medicor Centrum Medyczne, Pracownia 
   Badań Prenatalnych, ul. Nowowiejskiego 7
- Millennium-Dental Prywatna Praktyka
   Stomatologiczna Magdalena i Sebastian
   Lenkiewicz, ul. Jantarowa 25A
- Optyk Lewińscy, ul. Połtawska 2/2
- Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
- Optyka Łużycka, ul. Łużycka 30
- Praktyka Stomatologiczna Paweł Iwanek, 
   ul. Jaworowa 17
- Pro Beauty Klinika Chirurgii i Medycyny Estetycznej, 
   ul. Głowackiego 7 (Uromed)
- Prywatna Lecznica Chirurgiczna PRAXIS,  
   Al. Armii Krajowej 7
- PulsMed Przychodnia Specjalistyczna,  
   ul. Stoczniowców 11-13
- Sanatus Gabinety Specjalistyczne, ul. Żwirowa 10
- Sanatus, Przychodnia Lekarzy Rodzinnych 
   ul. Wenedów 1
- Socha Optics Optyk i Okulista,
   ul. Wyspiańskiego 17
- Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna 
   Aneta i Krzysztof Kałużyńscy, ul. Zientarskiego 5/58
- Stan-Med Klinika, ul. Staszica 8a
- Stomatologia estetyczna Snoch & Kucharczyk,  
   ul. Bajkowa 30

HOTELE, APARTAMENTY

- Baltic Korona, ul. Północna 27, Darłówko
- Baltic Star Apartment House, ul. Pogodna 6, Mielno
- Baltin Hotel & SPA, ul. Akacjowa 31A, Mielenko
- Blue Marine Mielno, ul. Gen. Maczka 32, Mielno
- Bog-Mar Apartamenty SPA, ul. Fredry 9, Kołobrzeg
- Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
- Dune Resort Apartamenty, ul. Pionierów 18, Mielno
- Hotel Apollo, ul. Kąpielowa 11, Darłowo
- Hotel Aquarius SPA,ul. Kasprowicza 24, Kołobrzeg
- Hotel City, ul. Wenedów 3A,
- Hotel Delfin SPA & Wellness, ul. Darłowska 15, Dąbki
- Hotel Emocja SPA, ul. 6 marca 16, Mielno
- Hotel Gromada Arka Lux, ul. Zwycięstwa 20-24
- Hotel Jan, ul. Słowiańska 24, Darłówko
- Hotel Lidia SPA & Wellness, ul. Dorszowa 3, Darłowo
- Hotel Medical SPA Unitral, ul. Piastów 6 Mielno
- Hotel Planeta, ul. Woj. Polskiego 4, Mielno
- Hotel Sport, ul. Sportowa 14
- Hotel Trawa, ul. Szczecińska, Stare Bielice 7a
- Hotel Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice

- Marina Mielno, ul. Chrobrego 26A, Mielno
- Marina Royale, ul. Rybacka 16, Darłowo
- Marine Hotel & Ultra Marine,
   ul. Sułkowskiego 9, Kołobrzeg
- Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
- Polonez w Rymaniu, ul. Koszalińska 13, Rymań
- Pro-Vita Wellness Hotel,
   ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
- Royal Park Hotel & Spa, ul. Wakacyjna 6, Mielno

SKLEPY

- Antracyt, ul. Młyńska 54A
- Atom Webski sklep, ul. Drzymały 15, Koszalin
- Autoryzowany Serwis GSM Samsung, 
   Pasaż Millenium, ul. 1 maja 22/3
- BLU Salon Łazienek, ul. Morska 33a
- Bokaro Salon Łazienek, ul. Brzozowa 1
- Bokaro Salon Łazienek, ul. Gnieźnieńska 11
- Butik u Anny, ul. 1 Maja 44 (vis-a-vis LO Dubois)
- Centrum Ogrodnicze Żulicki,  
   ul. Jed. Narodowej 30, Kołobrzeg
- Ceramika Salon łazienek i studio mebli
   kuchennych, ul. Batalionów Chłopskich 77
- Cuksik Koszalińska Manufaktura Słodyczy 
   ul. Wyszyńskiego 2
- Denimking.pl, ul Mickiewicza 6
- Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
- Ibero Łazienki, ul. Szczecińska 42
- IDEAgsm Premium Mobile, 
   Pasaż Millenium, ul. 1 maja 14/2
- KOSMAZ, ul. Lniana 8
- Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
- Kwiaciarnia na Młyńskiej, ul. Młyńska 66-70
- Livia Corsetti Fashion, ul. Wenedów 1A
- Patrizia Aryton, ul. Zwycięstwa 46
- Perfect Bride Salon Mody Ślubnej,  
   Pasaż Milenium, ul. Krzywoustego 4a/4
- Pufa Design, ul. Bałtycka 31 lok. 2, Kołobrzeg
- Punkt sprzedaży Cyfrowy Polsat i Plus,  
   ul. Jana z Kolna 30
- RAGAZZE, ul. Harcerska 9F
- Salon Elements, ul. Franciszkańska 22
- Tropex - Salon Meblowy, ul. Szczecińska 5
- ZONA Salon wyposażenia wnętrz, ul. Moniuszki 2

BIURA NIERUCHOMOŚCI, DEWELOPERZY

- Agrobud, ul. Szczecińska 42
- Ankam, ul. Piłsudskiego 5,
- Dom Deweloper S.C., Pasaż Milenium,  
   ul. 1 Maja 20/5
- Firmus Group, ul. Dworcowa 29, Mścice
- Gadomska Nieruchomości, 
   ul. Zwycięstwa 46/U14
- Galeria Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 160
- Gołek Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 142
- Indahouse.pl, ul. Bukowa 29A
- Invest Nieruchomości, Pasaż Milenium, 
   ul. Wyszyńskiego 3/3
- Koszalińska Agencja Nieruchomości
   Szczerbińscy, ul. Bogusława II 3
- Lechbud Koszalin, ul. Podgórna 8
- PBO Piotr Flens, ul. Gnieźnieńska 74
- Przedsiębiorstwo budowlane Kuncer Sp. z o.o.,  
   ul. Wąwozowa 15
- Urbanowicz S.C. Centrum Nieruchomości,
   ul. Andersa 2

KANCELARIE, BIURA ROZLICZENIOWE, 
DORDCY PODATKOWI

- Eksperci Finansowi TAGER, 
   Pasaż Millenium, ul. Domina 5/9 I piętro
- Jagiełło Biuro podatkowe. Rachunkowość,  
   doradztwo, ul. Szczecińska 25A/202
- Kancelaria Doradztwa Podatkowego  
   i Audytu Debet Halina Kozak, ul. Grottgera 6
- Kancelaria Patentowa Aneta Balwierz-Michalska 
   Pasaż Milenium, ul. Wyszyńskiego 3/5
- Kancelaria Podatkowa Constans, 
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