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Klasa C 160 - średnie zużycie paliwa 6,6 l/100 km, średnia emisja CO2 149 g/km

Na dobry początek.
Klasa C bez wpłaty wstępnej.

Wybierz swoją Klasę C w specjalnej ofercie Lease&Drive 1% i odbierz ją od ręki, bez wpłaty wstępnej.

Co miesiąc będziesz płacił tylko 1% ceny samochodu, a po okresie trwania umowy możesz go zwrócić,
wykupić lub wymienić na nowego Mercedesa.

Odwiedź salon lub mercedes-benz.pl i poznaj szczegóły oferty.

już od 1243 zł netto/mies.*0% wpłaty wstępnej

* Rata miesięczna netto dla Klasy C 160 Limuzyna w programie finansowania Lease&Drive 1% dla przedsiębiorców (wpłata wstępna:

0% wartości pojazdu, okres umowy: 36 miesięcy, przebieg średnioroczny: 25 000 km, pakiet gwarancyjny gratis, możliwość zwrotu pojazdu,

oferta Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. dla przedsiębiorców. Oferta dotyczy samochodów z rocznika 2018. Liczba samochodów

w ofercie ograniczona).

Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.K., ul. Pomorska 88, Szczecin Dabie, tel.: + 48 91 48 08 712; ul. Koszalinska 89, Stare Bielice, tel.: +48 94 34 77 372



tel. 606 424 423
Koszalin ul. Głowiackiego 7

Budynek Uromedu
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SuperFaceRejuvenation 
- AUTORSKI SCHEMAT

ODMŁODZENIA TWARZY

Po wielu doświadczeniach wypracowaliśmy własne schematy odmładzania twarzy. 
Najefektywniejsza droga polega na wykonaniu w pierwszym etapie przeszczepu własnej 
tkanki tłuszczowej po jej wcześniejszym przygotowaniu. Podajemy ją na miejsca ubytku 
tkanek miękkich, czasami na całą powierzchnię twarzy, korygujemy asymetrie, możemy 
nieco skorygować rysy. Własna tkanka jest bezpieczna i lepsza od wszelkich 
przemysłowych wypełniaczy. Można jej użyć dość dużo jednoczasowo. Jest to transfer 
bogaty w komórki macierzyste i inne młode komórki tkanki łącznej, które są silnym lekiem 
biologicznym o działaniu regenerującym przez bardzo długi okres czasu (miesiące/ lata). 
Obserwujemy poprawę napięcia, grubości i zabarwienia skóry w obszarze zabiegu, 
uniesienie wybranych obszarów. U młodszych pacjentów czasami wystarczy tylko ta 
jedna procedura do uzyskania optymalnego wyglądu twarzy.

U pacjentów starszych lub z dużymi nawisami skóry twarz przygotowaną lipotransferem 
po kilku miesiącach poddajemy dodatkowemu uniesieniu z użyciem nici liftingujących. 
Stosujemy kilka technik implantacji nici.

Na szczególną uwagę zasługuje metoda SuperFaceLift - wprowadzenie najnowszej 
generacji nici elastycznych niewchłanialnych Spring Thread pod skórę twarzy, z 
zawieszeniem ich przeciwlegle na śliskich niciach chirurgicznych wokół głowy, pod skórą. 
Sprawia to, że zabieg jest bardziej skuteczny i trwały. Po kilku latach , gdy procesy 
starzenia postępują jest możliwość ponownego napięcia nici poprzez prosty i tani zabieg, 
bez ingerowania w twarz pacjenta. Zabieg ten występuje również w wersji 
SuperFace&NeckLift, kiedy dotyczy również liftingu szyi.

Połączenie lipotransferu z liftingiem przy użyciu wyżej wymienionych nici nazwano 
SuperFaceRejuvenation.

Nie ma w medycynie estetycznej metod, które dawałyby lepsze i trwalsze efekty. 
Procedura ta umożliwia uzyskanie wyglądu osoby o kilka, a nawet kilkanaście lat młodszej 
na wiele lat.

dr Andrzej Ilków, Pro Beauty Klinia Chirurgii i Medycyny Estetycznej, Koszalin
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Ja traktuję go nie tylko jako miejsce pracy, ale również jako pole 
wyrażania satysfakcji ze spotkań z nieprzeciętnymi ludźmi. A tych 
w  Koszalinie nie brakuje. Nie bez przyczyny hasłem naszego mie-
sięcznika jest triada „Ludzie, pasje, sukcesy”. 

Odkrywamy najlepsze strony naszego miasta, zaprzeczamy wize-
runkowi miejsca nieciekawego, w którym „nic się nie dzieje”.  I bę-
dziemy to robić dalej z Państwa – mam nadzieję – sympatią i wspar-
ciem. 

Na koniec proszę pozwolić na odrobinę prywaty. Jestem winien szcze-
gólne podziękowania jednej osobie, która dzielnie znosi fakt, że po-
święcam gazecie większość czasu i energii. Moja żona ma prawo mieć 
do mnie pretensję o to, że nawet po powrocie do domu pracuję, krad-
nąc godziny, które powinny być naszym wspólnym doświadczeniem.  
Bogusiu, postaram się poprawić.
 

Andrzej Mielcarek

W
stępniak, czyli to co Państwo właśnie czytają, zostawiam 
zawsze na ostatnią chwilę. Wiem, że tak nie powinno być, 
a jednak inaczej nie umiem. 

Piszę więc, zakończywszy pracę nad tym najobszerniejszym z  do-
tychczasowych numerów „Prestiżu”, zmęczony jak nigdy, ale jak 
nigdy również szczęśliwy. 

Muszą Państwo wiedzieć, że praca, którą tym razem wykonałem 
z  moim malutkim zespołem to zadanie, jakie w  „normalnych” wy-
dawnictwach jest udziałem 3-4 razy większej liczby osób.

Setne wydanie stało się faktem. Jest ono szczególne nie tylko z po-
wodu „setki na liczniku” i podwójnej objętości. Ukazuje się w odmie-
nionej szacie graficznej, którą przygotował dla nas Maciej Jurkie-
wicz – nasz projektant i grafik. Jestem przekonany, że „Prestiż” w tej 
formie plastycznej przypadnie Państwu do gustu.

Po raz pierwszy pokazujemy się naszym Czytelnikom inaczej niż 
tylko jako nazwiska w stopce redakcyjnej albo w podpisach pod ar-
tykułami. Zdecydowaliśmy się na okolicznościową sesję zdjęciową, 
nieco zwariowaną, którą wykonała niezawodna Agnieszka Orsa 
w apartamentach Dali pani Patrycji Bokiej.

Ja zaś w  „Prestiżowym alfabecie” dzielę się z  Państwem garścią 
refleksji na temat magazynu i niektórych osób, które z „Prestiżem” 
mają związek – najczęściej od początku jego istnienia. 

Setne wydanie to okazja do podziękowań. Przede wszystkim kie-
ruję je do naszych klientów. Nie byłoby miesięcznika „Prestiż Ma-
gazyn Koszaliński” gdyby nie Państwo. Wydawanie luksusowego 
magazynu w  formule pisma bezpłatnego to wielkie wyzwanie. 
Zwłaszcza w  niedużym mieście. Bez Państwa nie byłoby to moż-
liwe. Tym samym „Prestiż” jest również w  jakimś sensie Państwa 
własnością.

Redakcja: 
„Prestiż Magazyn Koszaliński”

ul. Wyszyńskiego 3/7, 75-062 Koszalin
tel.: +48 664 774 776

prestizkoszalin@gmail.com
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Wydanie w formacie PDF: 
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Zapraszamy do naszych salonów:

Grey Wolf  Galeria Emka
ul. Jana Pawła II 20

Koszalin

Grey Wolf
ul. Zwycięstwa 75

Koszalin

Grey Wolf Galeria Słupsk
ul. Tuwima 32-33

76-200 Słupsk

Grey Wolf C.H. JANTAR
ul. Szczecińska 58

76-200 Słupsk



WYDARZENIA 
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22         Pomóżmy Michałowi pokonać białaczkę

25         W kobietach siła!

26         Błażej pokazał klasę 

                Koszalinianin w irlandzkim 

                Tańcu z Gwiazdami

29         Mediateka w KBP już otwarta

30         38. Festiwal Młodzi i Film ma swój plakat

33         Koszalińskie Muzeum 

                z placówką w Jamnie 

PROMOCJA 
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Z
akończona właśnie tegoroczna Akademia Pierwszej Pomo-
cy była największa z  dotychczasowych. Łącznie w  ramach 
trzech edycji APP przeszkolenie przeszło 2000 przedszkola-

ków i uczniów. 

Pomysłodawcą i organizatorem cyklu warsztatów jest firma dewe-
loperska Firmus, inwestująca w Mielnie i Koszalinie. Jej partnerami 
w  trzeciej edycji były: Towarzystwo Ubiezpieczeń i  Reasekuracji  
WARTA oraz Dajar sp. z o.o. Zajęcia prowadzili  ratownicy z  Mi-
Med - Usługi Ratownictwa Medycznego. Honorowy patronat nad 
APP objęli Olga Roszak-Pezała, biurmistrz Mielna i Piotr Jedliński, 
prezydent Koszalina. Nasza redakcja wspólnie z Telewizją Kablową 
Koszalin sprawowała patronat medialny. 

Jak pokazują statystyki, Polacy są w  Europie jednym ze społe-
czeństw najgorzej przygotowanych do udzielania pierwszej pomo-
cy w  nagłej potrzebie. Nie chodzi tu tylko o  zdarzenia na drogach 
i  inne wypadki, ale również na przykład nagłe zatrzymanie akcji 
serca (w uproszczeniu – zawały) albo zakrztuszenia. Zawsze wtedy 
ogromnie ważne jest, by pomoc przyszła jak najszybciej, a zanim do-
trze ta profesjonalna, by udzielić poszkodowanemu pomocy przed-
medycznej. 

Prezydent Piotr Jedliński tak podsumował inicjatywę Firmusa: - To 
kapitalny pomysł i świetna jego realizacja w praktyce. Akcja skiero-
wana do najmłodszych na pewno zaprocentuje, bo to grupa chłoną-
ca nową wiedzę z ochotą i zaangażowaniem. Można mieć pewność, 
że uczestnicy tych zajęć nie będą w przyszłości obawiać się podejść 
do poszkodowanej osoby, by się nią na miarę swych umiejętności 
zająć. 

Warto dodać, że zarówno forma jak i  zawartość merytoryczna 
warsztatów były dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci 
i  młodzieży w  różnym wieku. W  liceach i  klasach starszych „pod-

stawówki” temat zajęć był rozszerzony o wykorzystanie defibryla-
tora AED. Tutaj też samo szkolenie skupiało się na symulowanych 
zdarzeniach takich jak np. zasłabnięcie starszej osoby w  miejscu 
publicznym. Zadaniem ratowników było udzielenie pomocy i zabez-
pieczenie poszkodowanego do przyjazdu karetki.

Jak mówi Magdalena Piskorska z Firmus Group, bezpośrednio od-
powiedzialna za przeprowadzenie akcji i uczestnicząca w zajęciach, 
placówki oświatowe chętnie zapraszały Akademię do siebie, bo 
oznaczała ona warsztaty na wysokim poziomie, na które przedszko-
lom i szkołom w normalnym trybie zawsze brakowało pieniędzy. 

w trzeciej edycji akademii pierwszej pomocy, czyli warsztatach dla dzieci i młodzieży poświęconych 
nauce prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz opanowaniu podstawowych czynności 
ratowniczych, wzięło udział blisko 1200 młodych osób. odbyło się 40 szkoleń w przedszkolach 
i szkołach wszystkich poziomów w koszalinie, mielnie, mścicach, świeszynie, konikowie, suchej 
koszalińskiej, sianowie. Jest to akcja edukacyjna bez precedensu, zwłaszcza że organizuje 
ją prywatna firma. 
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praktyczne lekcje dla młodych ratowników





K
oszalińska Fundacja Magia działa od ponad czterech lat, jako 
jedna z niewielu całkowicie w ramach wolontariatu. Koszty 
nie obciążają działalności, a to oznacza, że 100% zebranych 

pieniędzy trafia do potrzebujących. Misją Magii jest niesienie po-
mocy najsłabszym – dzieciom, którym sytuacja materialna odbiera 
szanse leczenia i godnego życia. 

Inicjatorem projektu był Michał Goldfarb, gitarzysta zespołu Wo-
odland Spirit. – Chętnie angażujemy się w różne działania charyta-
tywne, a Fundacja Magia jest nam szczególnie bliska. Pomyślałem, 
że przydałoby się coś, co sprawi, że stanie się o niej głośno – mówi. 

Pomysł na stworzenie piosenki dla fundacji narodził się samoistnie. 
- Michał podszedł do mnie pewnego razu i zapytał, czy nie stworzy-
my takiego swoistego hymnu. Znamy się nie od dziś, często razem 
pracowaliśmy i wiedziałem, że może wyjść z tego coś fajnego – do-
daje Henryk Rogoziński, basista zespołu Bacteryazz. 

Do projektu przyłączyło się w  sumie 14 koszalińskich muzyków 
rockowych. Wokaliści Klaudia Wieczorek, Remigiusz ‚Mickey’ 
Błaszków, Jola Tubielewicz, Radosław Czerwiński, Patryk Dżaman, 
Michalina Olszewska, Mariusz ‚Marian’ Puszczewicz oraz Anna Mu-
ral i  muzycy Wojciech Jaśkiewicz, Henryk Rogoziński, Adrian Ro-
zenkiewicz, Wiktor Jary, Michał Goldfarb oraz Filip Skaziński.

Nagrań audio oraz wideo dokonano w Studiu Koncertowo-Nagra-
niowym im. Czesława Niemena w Polskim Radiu Koszalin.

Efektem ich  jest ponad trzyminutowy utwór „Magiczny ruch”, któ-
rego premiera odbyła się 22 marca br. – Piosenka jest w  klimacie 
pop-rockowym, musieliśmy bowiem znaleźć drogę kompromisu. 
Jest naszym prezentem dla fundacji, więc musi wpadać w ucho, ale 
musiała być też na tyle prawdziwa, żebyśmy my czuli się swobod-
nie.  Gdybyśmy robili coś wbrew sobie, to byłoby to słychać i widać, 
ponieważ poza piosenką powstał także klip, który można obejrzeć 
na YouTubie. W tym miejscu trzeba wspomnieć też o osobach, które 
pomogły w powstawaniu piosenki – realizacją nagrań audio i wideo 
zajmowali się Jarosław Ryfun, Adam Iwaszkiewicz oraz Wiktor Jary, 
a masteringiem Krzysztof Lenard – wyjaśnia Henryk Rogoziński, au-
tor tekstu piosenki.  

„Magiczny ruch” to utwór o dzieciach, ale skierowany w stronę do-
rosłych. – Powstał po to, by zwrócić uwagę na działalność koszaliń-
skiej fundacji. Wielu mieszkańców nawet nie wie, że taka instytucja 
istnieje. Chcemy uświadomić ludziom, że jest w nich magia pomaga-
nia. Myślę, że tekst jest bardzo ciekawy, trafi do serc odbiorców i za-
nim się obejrzymy, wszyscy będą go nucić – mówi Michał Goldfarb.

Projekt Koszalińscy Muzycy Dzieciom, to nie jedyna akcja, w którą 
angażują się rockmeni. Michał jest bowiem organizatorem cyklicz-
nej „Magii rocka” - imprezy charytatywnej pod patronatem fundacji 
Magia. 

Więcej fotografii autorstwa Izabeli Rogowskiej publikujemy na na-
szej stronie internetowej: www.prestizkoszalin.pl

kilkunastu koszalińskich artystów zebrało się, 
aby wspólnie nagrać utwór dla Fundacji 
pomocy dzieciom magia. 
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„magiczny ruch” 
koszalińskich 
muzyków
autor: ewelina Żuberek / Foto: izabela rogowska
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G
alę otworzyła prezentacja teledysku z udziałem zespołu ak-
torskiego BTD, zrealizowanego przez Marcina Golika. Mu-
zykę do tekstu Tomasza Ogonowskiego, dramaturga BTD, 

napisał Maciej Osada-Sobczyński, muzyk, kompozytor i  aranżer 
współpracujący z koszalińską sceną. 

Gości powitała, w  roli prowadzącej uroczystość, aktorka Beata 
Niedziela, cytując Gustawa Holoubka: „Jeśli dwóch ludzi rozmawia, 
a reszta słucha ich rozmowy – to już jest teatr”. 

Zanim na scenie pojawił się Zdzisław Derebecki, dyrektor BTD, ak-
torka odczytała orędzie kubańskiego reżysera i scenarzysty Carlo-
sa Cedrana na Międzynarodowy Dzień Teatru: „Mój kraj teatralny 
to chwile spotkań z widzami, którzy przybywają noc w noc do naszej 
sali z  najdalszych zakątków miasta, aby towarzyszyć nam i  dzielić 
z  nami godziny, minuty – napisał w  przesłaniu Carlos Celdran. – 
Z tych wyjątkowych chwil buduję swoje życie (...) wtedy rozumiem, 
co znaczy robić teatr: żyć chwilami czystej, ulotnej prawdy (...)”. 

Dyrektorowi BTD Beata Niedziela zadała pytanie pochodzące 
z książki „Bransoletka” Ewy Nowak: – Życie od teatru różni się tylko 
tym, że w życiu nie ma prób generalnych. Czy pan to potwierdza?

– W życiu człowieka też tych prób nie brakuje – odpowiedział Zdzi-
sław Derebecki i dodał. –  Sześćdziesiąt pięć lat w życiu człowieka 
to bardzo dużo, w historii teatru to mgnienie oka. Ale teatr dzieje się 
tylko tu i teraz. Dzieje się wyłącznie z waszym udziałem – zwrócił się 
do widzów. – Dziękuję państwu, że jesteście i współtworzycie teatr 
razem z nami. 

Dyrektor teatru wręczył nagrody aktorom i  pracownikom BTD. 
Na scenę zaprosił prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego i wice-
marszałka województwa zachodniopomorskiego Tomasza Sobie-
raja, którzy złożyli życzenia jubileuszowe. Pojawił się ogromny kosz 
kwiatów. Po samorządowcach z bukietami i gratulacjami wychodzili 
na scenę goście, w  tym między innymi przedstawiciele instytucji, 
firm wspierających teatr, władz sąsiednich miejscowości. 

Na zakończenie pierwszej części gali Beata Niedziela zaprosiła na 
spektakl: – A  teraz, oglądając premierę „Gąski” w  reżyserii Pawła 
Szkotaka, przekonajmy się, czy rację miała pisarka Iris Murdoch mó-
wiąc najdobitniej: „Teatr to opętane miejsce, a nie rozkoszna kraina 
marzeń”.

„Gąska” została bardzo dobrze przyjęta przez publiczność. Po 
przedstawieniu w foyer teatru na gości czekał ogromny tort jubile-
uszowy. 

premiera „Gąski” nikołaja kolady, w reżyserii pawła szkotaka, była głównym punktem gali 
jubileuszowej 65-lecia bałtyckiego teatru dramatycznego (btd) w koszalinie, połączonej 
z obchodami międzynarodowego dnia teatru. 23 marca br. odbyła się pierwsza odsłona 
jubileuszu, który teatr zaplanował na cały 2019 rok. 

teatr świętował 
swój jubileusz 
z przyjaciółmi



międzynarodowy sukces studentki 
politechniki koszalińskiej

24-letnia Hanna kowalska jako jedyna polka zaprezentowała swoją 
biżuterię na prestiżowej wystawie artistar Jewels 2019 w mediolanie. 
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B
ędąc w liceum, nie do końca wiedziała, 
co chce robić w  przyszłości. – Od za-
wsze miałam smykałkę do artystycz-

nych działań, rozważałam więc studiowanie 
w  Akademii Sztuk Pięknych. Na zajęciach 
z rysunku nauczyciel zasugerował mi jednak 
wzornictwo i  tak trafiłam na Politechnikę – 
wyjaśnia 24-latka. 

Wzornictwo jest dziedziną bardzo szeroką. 
Na zajęciach koszalińscy studenci mają oka-
zję poznać różne specjalizacje. – Uczymy 
się projektowania ubioru, mebli czy właśnie 
biżuterii. Na początku nie wiedziałam, co 
chcę robić.  Wszystko wyklarowało się pod-
czas wyjazdu na program międzynarodowej 
wymiany studentów Erasmus do Finlandii. 
Przez cały semestr tworzyłam biżuterię 
i  wtedy coś „zaskoczyło”. Stwierdziłam, że 
mogłabym to robić zawodowo. W Koszalinie 
niewielu studentów wybiera biżuterię, więk-
szość osób poświęca się projektowaniu me-
bli i ubioru – mówi Hanna. 

W Finlandii koszalinianka zetknęła się z tam-
tejszą kulturą i  postanowiła wykorzystać 
to w  swojej pracy dyplomowej. – Tematem 
mojego licencjatu była odmienność kul-
turowa. Uznałam, że skoro mam czegoś 
bronić, to muszę wybrać kultury, które są 
mi bliskie. Stwierdziłam, że zrobię broszki 
z piasku, w które wkomponuję polski bursz-
tyn i  fińskie szkło kryształowe. Bursztyn 
w  potocznym rozumieniu jest „kamieniem 
dla starszych pań”. Chciałam w  mojej pracy 
pokazać jego nowoczesne oblicze. Moja pro-
motor profesor Alina Adamczak dała mi dużą 
swobodę w działaniu, choć na początku była 
przerażona tym, że chcę stworzyć biżuterię 
z piasku. Przekonał ją mój upór w dążeniu do 
celu i niezważanie na porażki. Stworzenie od-
powiedniej mieszanki i dobranie elementów 
zajęło mi bowiem rok -  opowiada studentka.

Po obronieniu dyplomu Hanna chciała zapre-
zentować swoje dzieła szerzej. - Znalazłam 
konkurs, którego finaliści dostawali szansę 
pokazania biżuterii na międzynarodowej 
wystawie. Na pierwszy rzut oka wydawał się 
być darmowy, jednak dalsze etapy okazały 

się odpłatne. Chciałam zrezygnować, jednak 
wykładowca nie pozwolił mi się poddawać 
i pomógł mi zdobyć dofinansowanie – wyja-
śnia.

Hanna Kowalska na konkurs wysłała dwie 
broszki z  bursztynem, co okazało się być 
przysłowiowym „strzałem w  dziesiątkę”. 
W  rezultacie, jako jedyna Polka, zaprezen-
towała swoje prace na prestiżowej wystawie 
Artistar Jewels 2019 w Palazzo Bovaro orga-
nizowanej podczas Tygodnia Mody w Medio-
lanie. – Wystawiono tam prace ponad 140 
artystów z całego świata. Nie spodziewałam 
się, że odbędzie się to na tak dużej przestrze-
ni. Był to dosłownie labirynt stworzony z bi-
żuterii. Samo przejście wystawy, bez dokład-
nego przyglądania się obiektom, zajęło mi 
godzinę. Naprawdę warto było to wszystko 
zobaczyć i  poczuć atmosferę środowiska 
twórców biżuterii artystycznej, a  także do-
świadczyć wsparcia oraz pozytywnej energii, 
która od nich emanuje – opowiada Hania. 

Wszystkie zaprezentowane dzieła (ponad 
500 sztuk) opublikowane zostały w albumie 
Artistar Jewels, który dystrybuowany jest 
między innymi do wszystkich włoskich księ-
garni. - To jest dosyć spora „cegiełka” ważąca 
niemal pięć kilogramów. Prorektor zamówił 
kilka egzemplarzy do naszej biblioteki, po-
nieważ stanowi on olbrzymie źródło wiedzy 
dla innych studentów. Album dostali także 
wszyscy artyści oraz prywatni kolekcjone-
rzy, którzy stanowią trzon wsparcia finanso-
wego – wyjaśnia studentka. 

Udział w  wystawie zaowocował już dwie-
ma propozycjami współpracy. Jej biżuterie 
na swoich wystawach chcą pokazać galerie 
w  Brazylii i  Poznaniu. Koszalińską student-
kę czeka więc sporo pracy. – Brazylijska ga-
leria zamówiła ode mnie co najmniej sześć 
obiektów. Na ich wykonanie mam czas do 25 
kwietnia. Biżuteria nie jest jeszcze gotowa, 
nie mam więc czasu na pomyłki. Zamierzam 
wysłać 8 rzeczy, ponieważ nie lubię zadowa-
lać się minimum. Obiekty będą wystawione 
na sprzedaż, dlatego nie chcę zmarnować da-
nej mi szansy – dodaje Hanna Kowalska. 

autor: ewelina Żuberek



Zapraszamy do naszych salonów:

Grey Wolf  Galeria Emka
ul. Jana Pawła II 20

Koszalin

Grey Wolf
ul. Zwycięstwa 75

Koszalin

Grey Wolf Galeria Słupsk
ul. Tuwima 32-33

76-200 Słupsk

Grey Wolf C.H. JANTAR
ul. Szczecińska 58

76-200 Słupsk
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J
ak ten słynny musical trafił do Koszalina?
Adam Szałek, project manager musicalu: - Stało się to za sprawą 
Kacpra Wojcieszka. To był jego pomysł, by musical wystawić 

z udziałem artystów z Koszalina i z regionu. Kacper ma zdolność od-
krywania talentów. Do tego jest świetnym reżyserem i choreogra-
fem, co już nie raz udowodnił. 

- Każde wydarzenie czy to sportowe czy artystyczne, to ludzie 
i  pieniądze. Mówi się, że Koszalin nie jest łatwym rynkiem jeżeli 
chodzi o pozyskiwanie sponsorów, czy to prawda?
- Faktycznie, to nie jest łatwe zadanie, dlatego jesteśmy wdzięczni 
naszemu głównemu partnerowi, firmie Espersen oraz każdemu, 
kto nam zaufał. Cieszymy się także ze wsparcia mediów, dzięki któ-
rym mieszkańcy Koszalina mogą się dowiedzieć o musicalu i śledzić 
przygotowania do jego wystawienia. 

- Musical to forma dla oglądających lekka i przyjemna. Czy dla ar-
tystów także jest taka?
Kacper Wojcieszek: - Jeżeli chodzi o pracę artystów, to jest bardzo 
trudne zadanie. Nie wszyscy aktorzy są uzdolnieni tanecznie, a nie 
wszyscy wokaliści umieją od razu połączyć śpiew z tańcem, i  jeże-
li zsumuje się te wszystkie elementy w jednym przedstawieniu, to 
okazuje się, że pracy (w dużym zakresie tej kondycyjnej) jest bardzo 
dużo. Aktorzy muszą na nowo nauczyć się oddychać i śpiewać. To 
właśnie dlatego próby trwały codziennie, od kilku miesięcy.  

- Spektakle licencyjne rządzą się swoimi prawami, czy jeżeli cho-
dzi o choreografię, można robić w nim jakieś zmiany?
Kacper Wojcieszek: - W  przypadku choreografii - tak, ale jeżeli 
chodzi o teksty i muzykę, to tu na każdą, nawet najmniejszą zmianę, 
trzeba było mieć zgodę od amerykańskich właścicieli praw autor-
skich. Tak więc każda zmiana, to mail z pytaniem i zgoda na nią lub 
nie. 

- Jak duża jest presja przed premierą?
Bartosz Czaja, aktor: - Nie ukrywam, że to jest czas, kiedy wszyscy 
są trochę podenerwowani. Jesteśmy w tym szczęśliwym położeniu, 
że bardzo się polubiliśmy, a nawet zaprzyjaźniliśmy, a wtedy praca 
wygląda całkiem inaczej i staje się przyjemnością. Lubimy to robić 
i lubimy siebie. 

- Co jest dla Was największym wzywaniem w tym spektaklu?
Bartosz Czaja: - Ja w  Teatrze Variete Muza śpiewam, więc sprawy 
wokalne nie sprawiały mi problemów, ale już te taneczne czy ak-
torskie - owszem. Na szczęście są z nami zawodowcy Kacper Woj-
cieszek i  Marcin Borchardt, którzy w  każdej chwili służyli pomocą 
i uczyli nas tego, co było naszą słabszą stroną. Moja rola jest trochę 
komediowa i chociaż na co dzień jestem raczej wycofany, to czuje sie 
w niej świetnie i mam nadzieję, że to będzie widać w czasie spektaklu.

powoli w kalendarz kulturalny koszalina zaczynają 
wpisywać się nie tylko wydarzenia, które w ramach  
tras koncertowych organizują wielkie agencje 
impresaryjne. coraz częściej pojawiają się ambitne 
propozycje amatorów. tym razem koszalinianie 
zabrali się za „Grease”.

maj z musicalem „Grease”

Paula Kocięcka, aktorka: - „Grease” jest spektaklem bardzo złożo-
nym. Ja głównie śpiewam, więc tak jak Bartek musiałam dołączyć 
do tego taniec i aktorstwo. Jednak wszyscy się przy tym spektaklu 
wspieraliśmy. Nie tylko reżyserzy, ale i  cały zespół pomagał so-
bie w  trudnych momentach. Co ciekawe do tej pory na spektakle 
patrzyłam okiem widza, teraz już wiem, że wszystko to wymaga 
ogromnej pracy i wielu przygotowań. 

Musical „Grease” można oglądać w Teatrze Variete Muza do 17 maja 
2019 r. 
Reżyseria: Kacper Wojcieszek, Marcin Borchardt 
Choreografia: Kacper Wojcieszek, Jacek Stróż 
Scenografia: Beata Jasionek, Maciej Rutkowski 
Światła: Alicja Brożyna 
Nagłośnienie: Paweł Skoczyk  
Project Manager: Adam Szałek
 
Występują: Magdalena Łoś, Sylwia Piotrowska, Magda Kacperek, 
Katarzyna Pietrzyk, Paula Kocięcka, Paulina Barów, Cruise von 
Bardeleben, Paweł Barów, Bartosz Czaja, Jacek Stróż, Dawid 
Tokarczyk, Marcin Borchardt, Kacper Wojcieszek 

autorka: katarzyna kużel, dziennikarka polskiego radia koszalin



O
stra białaczka szpikowa to złośliwy nowotwór układu 
krwiotwórczego. Rozwija się niezwykle szybko - nieleczona 
w ciągu kilku tygodni może doprowadzić do śmierci chore-

go. Dlatego tak ważna jest nasza pomoc.

Michał to entuzjasta sportu, muzyki, filmu i fotografii. Zawsze cie-
szył się życiem i  dzielił się tą radością z  innymi. Od 8 lat mieszka 
w Anglii razem z żoną Olą i 3-letnim synem Feliksem. Wyemigrował, 
by zapewnić rodzinie lepszy byt. Choroba zmieniła jego życie o 180 
stopni. 

Wszystko zaczęło się, kiedy w grudniu ub.r. spadł ze schodów i ude-
rzył w bramkę dla dzieci. – Połamałem palec u nogi i straciłem trochę 
krwi, ale uznałem, że to przecież nic takiego – mówi Michał Repeć.

Przez długi czas nie mógł chodzić, źle się czuł i często był sfrustro-
wany. Po dwóch miesiącach udał się do lekarza, który skierował go 
na badania krwi. 12 lutego br. został ponownie wezwany do spe-
cjalisty. - Otrzymałem wiadomość, która pozbawiła mnie marzeń. 
Zdiagnozowano u mnie ostrą białaczkę szpikową. Następnego dnia 
byłem już w szpitalu – opowiada Michał.

Angielscy lekarze szybko przedstawili Michałowi plan leczenia che-
mioterapią. Jak sam mówi, szpitalne dokumenty podpisywał z nie-
dowierzeniem. Informacja o chorobie była najgorszą wiadomością 
w jego życiu. Kolejne dni wypełnione były badaniami, prześwietle-
niami, kroplówkami i  transfuzjami krwi. Po pierwszej dawce che-
mioterapii był bardzo osłabiony. 

Dzięki wsparciu rodziny i  przyjaciół Michał nie traci jednak pozy-
tywnego nastawienia. – W szkole często uciekałem z lekcji chemii, 
a dziś muszę stawić jej czoła i zdać egzamin życia – śmieje się.

Swoimi przeżyciami Michał dzieli się z  innymi na swoim profilu 
w  mediach społecznościowych (Mike FuckCancer Repec). Jest to 

dla niego forma terapii. - Słowa otuchy, które otrzymuję od ludzi 
odwiedzających moją stronę, są dla mnie ogromnym wsparciem 
psychicznym. Odezwało się do mnie wielu znajomych, z  którymi 
straciłem kontakt lata temu. Poza tym, mam nadzieję, że moje do-
świadczenia pomogą innym chorym – mówi.

Michała wspierają między innymi artyści przekazujący dzieła na au-
kcje i sportowcy, którzy dedykują mu zdobyte medale. Największą 
niespodziankę sprawił mu jednak klub Chelsea. – Jestem ogromnym 
fanem piłki nożnej. Od zawodników angielskiego klubu otrzymałem 
imienną kartkę z życzeniami powrotu do zdrowia. Było to dla mnie 
totalnym szokiem – wspomina.

Michał każdą możliwą chwilę spędza z rodziną. – Dziękuję za każdy 
weekend, który mogę spędzić w domu. Ze szpitala wychodzę z ca-
łym arsenałem antybiotyków. Dni bez żony i syna są dla mnie dnia-
mi straconymi. Choć po zabawach z  Feliksem jestem wyczerpany, 
to są to najszczęśliwsze chwile w moim życiu – mówi koszalinianin. 
– Ostatnio czuję się lepiej. Czerpię radość z jedzenia i innych przy-
ziemnych rzeczy. Nie czułem się tak od połowy grudnia ubiegłego 
roku. Bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że tak już zostanie – do-
daje. 

Obecnie Michał przebywa w szpitalu, gdzie przyjmuje kolejną daw-
kę chemii. – Później będę musiał zostać, by nabrać odporności. Co 
najważniejsze lekarze twierdzą, że rokowania są dobre. Jestem mło-
dy i mam dla kogo żyć – zaznacza.

Ze względu na leczenie Michał musiał przerwać pracę. Rodzina zna-
lazła się w trudnej sytuacji materialnej, a leczenie w Anglii pochła-
nia dużo pieniędzy. Na bieżące potrzeby związane z terapią Michał 
potrzebuje około 100 tysięcy złotych. 37-latka można wspierać po-
przez wpłaty na portalu zrzutka.pl. Ważne jest także wsparcie du-
chowe. – Liczy się każde dobre słowo, które napędza mnie do walki 
z chorobą  – mówi Michał Repeć.

pochodzący z koszalina 37-letni michał repeć 
jest energicznym i pogodnym człowiekiem, 
który chętnie angażuje się w różnego rodzaju 
akcje charytatywne. kilka lat temu założył 
w mediach społecznościowych profil „Jej 
wysokość zosia potrzebuje nas”, gdzie 
zachęcał do pomocy czteroletniej dziewczynce 
chorej na ostrą białaczkę szpikową. niedawno 
sam usłyszał taką diagnozę.

i   w y d a r z e n i a   i

i   2 2   i

pomóżmy 
michałowi 
pokonać 
białaczkę
autor: ewelina Żuberek



Toyota Jankowscy Spółka Jawna 
ul. Diamentowa 2, 75-736 Koszalin 
tel: 94 341 02 87, 94 346 55 10 
www.toyota.koszalin.pl 



NOWA MAZDA3
Z A P R O J E K T O W A N A ,  B Y  P O R U S Z A Ć

Przełomowa Nowa Mazda3 – zarówno pod względem designu, jak i technologii – powstała 

z myślą o jednym: o Tobie. Od dynamiki prowadzenia po minimalistyczną czystość japońskiej estetyki 

– to Ty zawsze pozostajesz w centrum uwagi. Projektantom Nowej Mazdy 3 przyświecała myśl, 

by zamiast po prostu prowadzić samochód, każdy kierowca mógł poczuć z nim szczególną, 

intuicyjną jedność, którą nazywamy Jinba Ittai – perfekcyjną harmonią.

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

W zależności od wersji samochodu średnie zużycie paliwa oraz emisja CO2 (na podstawie WLTP) wynoszą odpowiednio: 6,0-6,7 l/100 km i 136-152g/km. 
Samochody Mazda są wyposażone w układ klimatyzacji zawierający fl uorowany gaz cieplarniany o współczynniku ocieplenia globalnego powyżej 150. 

Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów wycofanych z eksploatacji znajdują się na mazda.pl

B M G  G O W O R O W S K I  s p .  z  o . o .
BOLESŁAWICE    |   ul. Słupska 6   |   tel. +48 59 848 70 70   |   www.slupsk.mazda-dealer.pl

GDYNIA    |   ul. Łużycka 9   |   tel. +48 660 49 49   |   www.gdynia.mazda-dealer.pl

GDAŃSK    |   ul. Elbląska 81   |   tel. +48 58 322 22 22   |   www.gdansk.mazda-dealer.pl
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P
rojekt zyskał uznanie Jerzego Antkowiaka, Anji Rubik, 
Karli Gruszeckiej (główna stylistka „Vogue Polska”) 
oraz Filipa Niedenthala (redaktor naczelny „Vogue 

Polska”). – Największym wyróżnieniem jest dla nas publi-
kacja projektu na łamach kwietniowego numeru „Vogue” 
– mówi Paulina Waluk-Szyperska. – To dla nas wielka satys-
fakcja i spełnienie jednego z marzeń. 

Paulina Waluk-Szyperska jest absolwentką Politechniki Ko-
szalińskiej, na co dzień fotomodelką, zawodowo spełnia się 
w  świecie internetu. Pasjonuje się modą, podróżami oraz 
fotografią. Poza tym uwielbia ciekawe wyzwania, a najnow-
szym jest stworzenie w  Koszalinie grupy pod skrzydłami 
ogólnopolskiej społeczności Era Nowych Kobiet – to autor-
ska idea Joanny Przetakiewicz, znanej i cenionej za styl busi-
nesswoman, pomysłodawczyni i założycielki domu mody La 
Mania. – Podczas koszalińskich spotkań Ery Nowych Kobiet 
będziemy wzajemnie wspierać się, dodawać otuchy, mnożyć 
dobrą energię, dzielić emocjami, inspirować się, budować 
szczęście oraz poczucie wartości – wyjaśnia. – Nie będzie 
tematów tabu. Chcemy budować porozumienie w relacjach 

paulina waluk-szyperska i marek 
szyperski to pochodząca z koszalina 
para, której udało się zaistnieć w polskiej 
edycji magazynu „Vogue”. na uroczystość 
pierwszych urodzin pisma przygotowali 
oryginalną kreację: marynarkę ozdobioną 
oryginalnymi okładkami „Vogue polska”.

w kobietach siła!

międzyludzkich. Pragniemy przede wszystkim dla siebie 
i wszystkich dobra, otwartości, akceptacji oraz zrozumienia. 
Wierzymy, że wszystko co dobre – wraca, a otrzymujemy – 
dając. Wspólnie budujemy klub szczęścia i miłości.

Co istotne, klub jest otwarty także dla mężczyzn, bo bardziej 
chodzi o ideę, a nie o płeć. 

Przed każdym spotkaniem uczestnicy spotkania będą wspól-
nie ustalać program. – Nie wykluczamy oczywiście spotkań 
z ekspertami w danej dziedzinie, ale głównie chcemy spędzić 
czas na wspólnej rozmowie. Nie ma tematów tabu. Rozma-
wiać możemy o wszystkim, o codziennych sprawach, relacjach 
międzyludzkich, polityce, podróżach, książkach, kinie, seksie, 
modzie, przemocy w rodzinie, alkoholizmie, problemach z na-
łogami, braku szacunku, tolerancji czy też otwartości. 

Spotkania będą się odbywać minimum raz w  miesiącu, 
a  udział w  nich będzie brało maksimum 30 osób. Chodzi 
o zachowanie kameralności i możliwość swobodnej dyskusji. 

Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na 10 kwietnia (śro-
da), o  godz. 18:00-20.00 w  Dune Restaurant Cafe Lounge 
w  Mielnie (ul. Pionierów 18). Koszt uczestnictwa w  wyda-
rzeniu to 29 zł i jest on przeznaczony na poczęstunek. Reje-
strować można się poprzez maila:  eranowychkobietkosza-
lin@gmail.com. Ilość miejsc jest ograniczona. 
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błażej 
pokazał 
klasę

koszalinianin w irlandzkim tańcu z Gwiazdami

W
marcowym wydaniu 
„Prestiżu” informowa-
liśmy o  nadchodzącym 

pojedynku koszalińskiego zawod-
nika MMA Błażeja Cisłowskiego. 
Walka podczas gali Sparta Fight 
w Eastbourne z 30-letnim Francu-
zem była dla niego szansą na zapre-
zentowanie umiejętności na mię-
dzynarodowej arenie. Miło nam 
poinformować, że młody koszali-
nianin wygrał pojedynek poprzez 
nokaut techniczny już w pierwszej 
minucie walki. Po efektywnym wy-
stępie Błażej otrzymał także pro-
pozycję kolejnej zawodowej walki.  

K
oszaliński tancerz zasłynął dzięki 
udziałowi w  kilku polskich edycjach 
Tańca z  Gwiazdami. Później zaczął 

występować w  Wielkiej Brytanii. Ostatnio 
w irlandzkim Dancing with the Stars.

Niedawno zakończyła się tam druga edycja 
z  udziałem polskiego artysty. Choć walczył 
w finale o zwycięstwo razem ze swoją part-
nerką Clioną Hagan, ostatecznie zajęli oni 
drugie miejsce. 

Pamiętają Państwo, z  kim Robert Rowiński 
występował w  Tańcu z  Gwiazdami w  Pol-
sce? Na swoim koncie ma udział w  aż pięciu 
edycjach. Zadebiutował wiosną 2006 roku, 
kiedy jego partnerką była Aneta Kręglicka. 
Jesienią tego samego roku partnerował ak-
torce Magdalenie Wójcik. Po roku przerwy 
wrócił do programu i tańczył z Haliną Mlyn-
kovą. Później rozstał się z  produkcją na trzy 
lata. Ponownie wystąpił w 2010 roku u boku 
Oli Szwed, ale dopiero trzy miesiące później 
osiągnął to, o czym marzył od zawsze. Razem 
z Moniką Pyrek wygrali dwunasty sezon, po-
konując m.in. Edytę Górniak i Jana Klimenta.

robert rowiński, zwycięzca 12. sezonu tańca z Gwiazdami walczył 24 marca br. o zwycięstwo 
w irlandzkiej edycji show. choć nie wygrał, osiągnął niebywały sukces i doprowadził na podium 
swoją seksowną partnerkę. 



Salon Optyczny Białogard
ul. Wojska Polskiego 11, tel 94 312 82 48

Salon Optyczny Koszalin
ul. Zwycięstwa 20-24, (Hotel Gromada)
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bywała miejscem wagarów i randek. Mediateka to powrót do tego 
co było, ale w  odświeżonej formie i  przestronnym pomieszczeniu. 
Chcieliśmy nie tylko udostępnić zbiory, ale też ułatwić do nich do-
stęp. Bardzo cieszymy się, że czytelnicy i melomani mają dla siebie 
specjalną przestrzeń, a planujemy organizować w Mediatece kame-
ralne koncerty, spotkania tematyczne, wydarzenia około muzyczne. 
Zapraszamy wszystkich, ale do wagarów nie namawiam.

Mediateka jest otwarta od 1 kwietnia. Uroczyste otwarcie Media-
teki: 4 kwietnia o godz. 17 uświetni muzycznie DJ Zaju, a wizualne 
wystawa zdjęć z Good Vibe Festival. 

Z
biory są podzielone według gatunków, co znacznie upraszcza 
wyszukiwanie ulubionych płyt czy wykonawców. Jest i  coś 
dla najmłodszych czytelników, a  właściwie słuchaczy: bajki, 

słuchowiska, płyty z piosenkami czy lektury. Wszystko to, co było 
rozproszone w różnych częściach KBP, teraz znajduje się w jednym 
miejscu, a zbiory można swobodnie przeglądać w dużej, wygodnej 
przestrzeni. 

Mediateka znajduje się w  miejscu Informatorium, tuż przy wypo-
życzalni. Transparentne dotąd miejsce zyskało nową oprawę i no-
woczesny wystrój. Jego centralnym elementem jest fantastyczny, 
energetyczny mural projektu Jakuba Strupczewskiego wykonany 
przez Maćka Mazurkiewicza z  Pracowni Druklin. Zbiory zostały 
wyeksponowane na regałach. Ponadto w  Mediatece znajduje się 
mała scena i dwa miejsca do odsłuchiwania płyt, z których można 
skorzystać, siedząc na kultowych, designerskich fotelach projektu 
Romana Modzelewskiego. 

– Projekt nawiązuje do tradycji kultowej niegdyś fonoteki – mówi 
Dariusz Pawlikowski, dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. 
– Zawsze można było w niej znaleźć nowości muzyczne, a fonoteka 

pomysł mediateki powstał w zeszłym roku, 
a jej przygotowanie zaczęło się na początku 
2019 roku. koszalińska biblioteka publiczna 
ma w swoich zasobach sześć tysięcy płyt 
muzycznych (w tym między innymi rock, 
muzyka alternatywna, jazz, klasyka czy 
muzyka popularna), niezwykle bogatą 
kolekcję płyt analogowych, trzy tysiące 
audiobooków, a także filmy na dVd i VHs. 

mediateka w kbp 
już otwarta
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P
ytana o inspiracje odpowiada: uczestnicy festiwalu. 
W  pierwszych wersjach powstawały portrety fe-
stiwalowiczów i festiwalowiczek pokazujące to, jak 

różny może być odbiór tego samego filmu w zależności od 
tego, kto jest jego widzem, jakie ma doświadczenia, wiedzę 
czy emocjonalność. Ludzie są jednak na tyle różnorodni, że 
nie sposób było zamknąć ich w kilku portretach. Dlatego 
finałem są dwie postacie, których twarze nie mieszczą się 
w  kadrze plakatu. Jak dodaje graficzka każdy może wy-
obrazić sobie tam siebie.   

- Praca nad tegorocznym plakatem była drogą od szkiców, 
w których królowały wymyślne rozwiązania i przekazy, po 
ostateczną wersję, która jest tym, co tak naprawdę intu-
icyjnie chcieliśmy osiągnąć – mówi autorka.   

Kasia Walentynowicz jest ilustratorką i graficzką, współ-
założycielką marki gier planszowych Zagrywki, twór-
czynią gry Psiechadzka. Od 2011 roku specjalizuje się 
w  projektowaniu materiałów edukacyjnych dla instytucji 
kultury. Jest absolwentką grafiki na ASP w  Warszawie, 
projektowania ubioru w  MSKPU i  design management 
na SWPS. Od wielu lat współpracuje też stale ze Studiem 
Munka-Stowarzyszeniem Filmowców Polskich. 

38. edycja Festiwalu Młodzi i Film odbędzie się w dniach 
10-15 czerwca 2019 roku w Koszalinie. Jest to najstarszy 
w  Polsce festiwal, podczas którego można zobaczyć tyl-
ko debiuty. Debiutowali na nim m.in. Krzysztof Zanussi, 
Agnieszka Holland, Filip Bajon, Dariusz Gajewski, Xawery 
Żuławski, Łukasz Palkowski, Sławomir Fabicki, Katarzyna 
Rosłaniec, Marcin Wrona, Tomasz Wasilewski, Kuba Cze-
kaj, Jagoda Szelc, Paweł Maślona, Jan P. Matuszyński, Bar-
tosz M. Kowalski.  

 Festiwal Młodzi i Film to nie tylko dwa konkursy: Pełno-
metrażowych Debiutów Fabularnych i  Krótkometrażo-
wych Debiutów Filmowych, ale również pokazy pozakon-
kursowe w sekcjach: Debiut zagraniczny, Na dłuższą metę. 
Debiut dokumentalny, retrospektywy, czy pokazy filmów 
jurorów oraz pokazy specjalne. Nierozerwalną częścią 
festiwalu są spotkania „Szczerość za szczerość” z ekipami 
filmów konkursowych. Od kilku lat program bogaty jest 
również w spotkania branżowe dla uczestników festiwalu. 
Wieczorami działa klub festiwalowy, w którym odbywają 
się koncerty oraz autorskie spotkania Macieja Buchwalda 
pod hasłem „Zawód: aktor.”, podczas których nieformalnie 
i nieprzewidywalnie przepytuje aktorów i aktorki. Wstęp 
na wszystkie wydarzenia otwarte festiwalu jest bezpłatny.   

autorką plakatu 38. Festiwalu młodzi 
i Film w koszalinie jest ilustratorka 
i graficzka – kasia walentynowicz.   
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38. Festiwal 
młodzi i Film 
ma swój plakat 
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salon nc+ koszalin, ul. domina 11/4, tel 94 341 33 87
salon nc+ kołobrzeg, ul. trzebiatowska 51a, tel. 94 351 87 07

nc+ darłowo, ul. powstanców warszawskich 56/1, tel. 94 314 40 40



O
twarciu będzie towarzyszył Jarmark Jamneński (godz. 
11.00-17.00), na którym będzie można zobaczyć i  zakupić 
prace artystów ludowych i nieprofesjonalnych. Oferta, jak 

zwykle bogata – moc pięknych, niepowtarzalnych przedmiotów. 
Nie zabraknie też smakołyków – domowych ciast, pierogów, wędlin, 
miodów i jamneńskiego piwa.

Podczas otwarcia będziemy mogli wziąć udział w  jednej z  naj-
większych atrakcji planowanych w  zagrodzie – warsztatach rę-
kodzielniczych. Na ten wiosenny okres muzeum przygotowało 
warsztaty wykonywania palm wielkanocnych oraz odbijania de-
koracyjnych stempli.

Jarmark nie może odbyć się bez ludowej muzyki – na scenie wystą-
pi zespół rodem z Jamna – Jantarowy Kwiat wraz z zaproszonymi 
gośćmi. Na koniec wystąpi artysta, który inspiruje się tradycją miej-
skich grajków: Witek – Muzyk Ulicy.

i   3 3   i
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w niedzielę 7 kwietnia br. o godzinie 11 
odbędzie się otwarcie zagrody Jamneńskiej. 
tym samym muzeum w koszalinie zyska obiekt 
poza swoją siedzibą przy ulicy młyńskiej. 

koszalińskie muzeum 
z placówką w Jamnie

Jednak największą atrakcją będzie zwiedzanie nowo powstałej 
wystawy etnograficznej w  kmiecej chałupie. Ekspozycja została 
podzielona na dwie części. W  pierwszej, interaktywnej, znajduje 
się przepiękna makieta Jamna oraz atrakcje dla małych i  dużych. 
W  drugiej części poznamy warunki, w  jakich mieszkali i  żyli dawni 
mieszkańcy Jamna i Łabusza. 

Przypomnijmy, iż projekt pn. „Rekonstrukcja historycznej Zagrody 
Jamneńskiej z XIX w.” jest współfinansowany przez Unię Europej-
ską z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnio-
pomorskiego 2014-2020. Wykonawcą prac była firma PBO Piotr 
Flens. 

Adres: Zagroda Jamneńska , Dział Etnografii Muzeum w Koszalinie, 
ul. Jamneńska 24 
Wstęp bezpłatny.
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Aktywność fizyczna to najlepsza recepta na wiosenną regenerację. 
Ruch ma za zadanie przede wszystkim dostarczenie rozleniwionemu 
po okresie jesienno-zimowym organizmowi energii. Pływanie zawsze 
będzie najlepszym wyborem, bo jako ćwiczenie typu cardio poprawia 
wydolność, krążenie, koordynację, znakomicie wzmacnia mięśnie, 
a dodatkowo pięknie modeluje sylwetkę. Działa na całe ciało, a o tym 
że poprawia też samopoczucie, nie trzeba nikogo przekonywać. 
 
W Parku Wodnym jest w czym wybierać. Samych basenów jest sześć. 
Sportowy ma 25 metrów długości, sześć torów i  spełnia wszelkie 
wymogi przestrzeni do treningów pływania i  amatorskiego, i  pro-
fesjonalnego. Pozostałe składają się na imponujących rozmiarów 
pływalnię rekreacyjną z atrakcjami dla starszych (masażery wodne, 
jacuzzi, natryski masujące) i młodszych – zjeżdżalnie, zabawki, armat-
ki wodne i kreatywne wodne elementy. W okresie wiosenno-letnim 
szczególną sympatią cieszy się basen zewnętrzny. – Przed wakacjami 
planujemy uruchomienie w  strefie zewnętrznej rekreacji dodatko-

zima nie rozpieszcza ani umysłu, ani ciała. dlatego gdy tylko pojawia się pierwsze wiosenne słońce, 
chcemy się pobudzić, dotlenić i zregenerować. to także czas na  przygotowanie ciała do wakacji, a więc 
poprawy jego kondycji i wyglądu. warto działać systemowo i regularnie – zafundować mu sporą dawkę 
ruchu, odprężenia i zabiegów upiększających. wszystko to w jednym miejscu znajdziemy w parku 

wodnym koszalin. na wiosnę aquapark przygotował kilka nowości. 

Odnowa na wiosnę 
w Parku Wodnym Koszalin

wych atrakcji dla dzieci i  dorosłych – zapowiada Jacek Sinkiewicz, 
kierownik. – Chcemy zakupić dmuchane wodne obiekty, na przykład 
zjeżdżalnie i ślizgi. 

Osoby, które chcą z usług Parku Wodnego Koszalin korzystać regu-
larnie, mają do dyspozycji rozbudowaną ofertę karnetową. Została 
ona skonstruowana z  myślą zarówno o  klientach korzystających 
z aquaparku w celach typowo sportowych, a więc często i krótko, ale 
też ceniących relaks albo chcących łączyć rekreację i odpoczynkiem 
– na przykład pływanie i saunę. Wybierać można spośród siedmiu ro-
dzajów karnetów. Określają one ilość wejść, konfigurację stref oraz 
limit jednorazowego pobytu. Najhojniejszy jest indywidualny karnet 
platynowy, który pozwala korzystać ze wszystkich stref bez ograni-
czeń oraz złoty karnet indywidualny open – tu ograniczeniem jest 
czas wizyty. Są też karnety rodzinne łączące ofertę Parku Wodnego 
i Centrum Rekreacji Forma. Specjalną ofertę karnetów Park Wodny 
przygotował dla firm. Są one fantastycznym pomysłem na przykład 
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na uzupełnienie pakietu benefitów dla pracowników, upominki, pre-
mie czy firmową integrację. 

Poza ofertą karnetową, Park Wodny zachęca do korzystania z pro-
mocji i ofert specjalnych. Są to Rodzinne Środy, czyli 3 godzinny bilet 
rodzinny 2 plus 1 z dostępem do strefy rekreacyjnej i basenu sporto-
wego w cenie 45 zł (5 zł za godz/os); Senior Relaks to bilet dwugodzin-
ny do strefy saun i basenów; Aqua Student – oferta dla osób studiują-
cych przed 26 rokiem życia: jednorazowy bilet wstępu w cenie 17 zł 
za trzygodzinny pobyt w strefie rekreacyjnej i na basenie sportowym. 
Ponadto aquapark bierze udział w  projektach Karta Dużej Rodziny 
czy Koszalińska Karta Seniora i  realizuje karty Multisport oraz Fit-
profit.
  
Piętro w  Parku Wodnym należy do strefy relaksu, czyli saunarium 
i  Małego spa. Tu możemy poddać ciało wszechstronnej pielęgnacji, 
do której wiosną przystępujemy szczególnie chętnie –  potrzebujemy 
odnowy i wzmocnienia. Do dyspozycji są: sauna fińska, ziołowa, z ko-
loroterapią, kabina Infrared, łaźnia parowa, grota solna i lodowa, łąka 
słoneczna do bezpiecznego opalania, a do tego rytuały i ceremonie 
saunowe oraz komfortowa strefa wypoczynkowa z  leżankami i  ja-
cuzzi. Warto zaznaczyć, że wbrew pozorom z sauny zaleca się korzy-
stać nie tylko w okresie zimowym. Jej działanie jest bardzo szerokie, 
a polega między innymi na poprawie krążenia, odporności, wydolno-
ści, oczyszczaniu ciała z toksyn, a to powinno być całoroczną rutyną. 
Poza tym znacząco poprawia wygląd i zdrowie skóry.  

Obok saun w Parku Wodnym Koszalin znajduje się Małe spa. Program 
zabiegów pielęgnacyjnych na twarz i ciało jest niezwykle bogaty. Za-
chęcające są już same nazwy: złoty eliksir, mleczny dotyk, żurawino-
wy deser, aksamitna gładkość. Wszystkie wykonywane są z użyciem 
wysokiej jakości naturalnych kosmetyków. Można wybierać spośród 
terapii nawilżających, odżywczych, oczyszczających, liftingujących, 
poprawiających koloryt i przywracających skórze blask. Do tego ma-
saże: lecznicze rozluźniające zesztywniałe mięśnie czy nawilżające 
i ujędrniające połączone z peelingami. 
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park wodny koszalin
koszalin ul. rolna 14

zapraszamy codziennie 
od 7.00 do 22.00
tel. 94 721 60 06

www.aquapark.koszalin.pl

Na wiosnę Małe spa wprowadza do oferty nowości. Pierwsza to za-
bieg firmy KLAPP oparty na specjalistycznym masażu twarzy. Roz-
poczyna go oczyszczenie twarzy aktywną pianką i tonizacja. Masaż 
odbywa się z użyciem maski regenerującej, tlenowej i hialuronowej, 
kończy się wmasowaniem kremu i aplikacją kremu pod oczy. Maski 
i pozostałe kosmetyki dobierane są w zależności od indywidualnych 
potrzeb skóry. Zabieg nawilża, poprawia kondycję skóry, mięśni twa-
rzy, szyi i dekoltu, wygładza naskórek i drobne zmarszczki, poprawia 
elastyczność, wyrównuje koloryt skóry oraz pobudza mikrokrążenie 
krwi i limfy. Efekty widoczne są już po pierwszym masażu, a regular-
nie powtarzany gwarantuje efekty liftingu.  

Pojawi się też nowy, kameralny gabinet do hydroterapii. Dzięki temu 
klienci będą mogli skorzystać z hydromasażu. Na przykład w formie 
ozonowej kąpieli perełkowej, zabiegu upiększającego i  leczniczego, 
który dotlenia, nawilża, ujędrnia i  wygładza skórę. Ozon oczyszcza 
organizm z  toksyn, reguluje gospodarkę hormonalną, przyspiesza 
spalanie tkanki tłuszczowej, ukoi podrażnioną skórę. Ponadto do-
stępna będzie tzw. kąpiel Kleopatry w mleku. Ma ona silne działanie 
odżywcze i  regenerujące. Mleko jest bogate w  proteiny, witaminy, 
wapń i inne pierwiastki, a efektem jest oczyszczenie, nawilżanie i wy-
gładzanie skóry. Dodatkowo relaksuje i odstresowuje. 

Wszelkie szczegóły wraz z ofertą karnetową można znaleźć na stro-
nie internetowej Parku Wodnego: aquapark.koszalin.pl.
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pierwsze skojarzenia z pierre cardin – marka 
premium. kolejne: jakość i elegancja. klasyka, 
ale w nowoczesnym wydaniu. Ubrania 
wykonane z najwyższej klasy materiałów,  
wygodne i pasujące mężczyznom w każdym 
wieku. znaną i cenioną markę wprowadził 
do oferty dom Handlowy saturn – już teraz 
dostępna jest kolekcja wiosna-lato 2019. 
prezentują ją nasi modele na zdjęciach. trzeba 

przyznać, że wyglądają bardzo stylowo. 



P
ierre Cardin to jedna z marek dystrybu-
owanych przez spółkę Ahlers Poland. 
Pod jej skrzydłami są także Baldessarini, 

Otto Kern, Pioneer Jeans, Jupiter, a więc mar-
ki wysokiej jakości odzieży męskiej. – Marka 
Pierre Cardin od dawna była obecna rynku ko-
szalińskim, choć w innych lokalizacjach – mówi 
Karol Kowalewski, menedżer Domu Handlo-
wego Saturn. – Koszalinianie są do niej bardzo 
przyzwyczajeni, cenią ją i lubią. Kilka sezonów 
temu zniknęła z lokalnego rynku. Tak się skła-
da, że pięć lat temu Saturn nawiązał współ-
pracę z grupą Ahlers, a tym samym do asorty-
mentu trafiły marki Jupiter i  Pioneer, bardzo 
dobrze przyjęte przez naszych klientów. Teraz, 
w  naturalny sposób, dołączył do nich Pierre 
Cardin. 

Klasyka z biglem

Dom mody Pierre Cardin powstał w 1950 roku. 
Jego założyciel ma 97 lat! W  jego projektach, 
zwłaszcza z  początków kariery, czuć echa za-
wodu wyuczonego, architekta, jak choćby cha-
rakterystyczne motywy geometryczne obecne 
w kolekcjach do teraz. Za sukcesem marki stoi 
połączenie klasyki, ale i sympatia wobec awan-
gardy. Uniwersalność z  jednej, a  zamiłowanie 
do innowacji z  drugiej. Od siedemdziesięciu 
niemal lat Pierre Cardin szyje z wysokiej jakości 
materiałów, chętnie sięgając po nowatorskie 
rozwiązania i technologie. 

Pierre Cardin to marka premium, zatem ceny 
ubrań wychodzą poza standard. Warto jednak 
podkreślić, że w  Saturnie będą o  25 procent 
niższe. Dlaczego? – Mamy niższą marżę niż 
salony znajdujące się w  dużych galeriach han-
dlowych – tłumaczy Karol Kowalewski. – Stąd 
ceny nie są wygórowane, a na pewno atrakcyj-
ne wobec jakości asortymentu Pierre Cardin. 
Pamiętajmy, że zakup dobrej koszuli czy kurtki 
to inwestycja.  Dobrze konserwowane ubrania 
mogą nam posłużyć lata, tym bardziej, że Pierre 
Cardin celuje w uniwersalne fasony i kolory. 
 
To, co najlepsze

Pojawienie się tak uznanej marki to nowość, ale 
SDH Saturn od wielu lat proponuje klientom 
produkty wysokiej jakości. Na półkach znaj-
dziemy asortyment znakomitych firm polskich 
i  europejskich. – Jeździmy na targi branżowe, 
odwiedzamy showroom’y, szukamy ciekawych 
dostawców – mówi Karol Kowalewski. – Mamy 
wielu stałych, ale często wprowadzamy no-
wych. Na bieżąco analizujemy rynek, który jest 
bardzo dynamiczny, więc nie ma sensu trwać 
przy tych samych firmach latami. Myślę, że 
właśnie takie podejście sprawia, że SDH Sa-
turn działa nieprzerwanie od pięćdziesięciu 
lat, w  tym samym miejscu i  mimo że handel 
przeniósł się w większości do galerii, wciąż jest 
jednym z  najchętniej odwiedzanych sklepów 
w Koszalinie. 
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Kamizelka Pierre Cardin 499 zł

Koszula Jupiter 149 zł

Spodnie jeans Pierre Cardin 329 zł

Kurtka Pierre Cardin 599 zł

T-Shirt Pionier 79,90 zł

spodnie Pierre Cardin 329 zł

Łukasz Machocki 

Łukasz Machocki 
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kurtka Jupiter 599 zł

koszula Pierre Cardin 199 zł

spodnie Pierre Cardin 329 zł

Norbert Koselski
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marynarka Pierre Cardin 399 zł

t-shirt Pioneer 79,90 zł

buty TRIO 289 zł 

Norbert Koselski 

Norbert Koselski 

Piotr Ostrowski
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kamizelka Pierre Cardin 499 zł

koszula Pioneer 159 zł

Łukasz Machocki 

kurtka Jupiter  549 zł

t-shirt Pioneer 79,90

spodnie Pierre Cardin 329 zł

kurtka Jupiter 599 zł

polo białe Pierre Cardin 249 zł

Piotr Ostrowski

polo granat Pierre Cardin 249 zł
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marynarka Pierre Cardin 699 zł

polo żółte Pierre Cardin 199 zł

spodnie jeans Pioneer 299 zł

 Leopold Radliński
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W  ostatnich latach zmienił się nieco profil klienta 
Saturna – to dziś osoba powyżej czterdziestego 
roku życia, poszukująca rzeczy niebanalnych, sta-
rannie wykonanych i skrojonych oraz co wcale nie 
jest oczywiste w rzeczywistych rozmiarach. – Przy-
jęliśmy rytm sprzedaży sieciowej, podlegamy zasa-
dzie sezonowości, a więc pojawia się u nas kolekcja 
wiosenno-letnia i  jesienno-zimowa plus okresy 
wyprzedaży – mówi Karol Kowalewski. – Idziemy 
z  duchem czasu, ale zachowując unikalny charak-
ter, któremu zawdzięczamy wieloletnie zaufanie 
klientów. 

Znakomite materiały, nowoczesne wzornictwo

W kolekcji wiosna/lato 2019 Pierre Cardin znajdzie-
my koszulki z  krótkim i  długim rękawem, koszule, 
t-shirty, bluzony, spodnie, dżinsy, marynarki, kurt-
ki oraz bieliznę. W  skrócie: naturalność i  ciekawe 
wzornictwo. Asortyment porządkują cztery linie 
tematyczne: swobodna/ casualowa (Denim Acade-
my), wygodna/turystyczna (Voyage), innowacyjna/
casualowa (Futureflex) oraz elegancka premium 
(Le Bleu). Całość jest skonstruowana tak, by można 
było swobodnie mieszać różne jej elementy. Dzięki 
temu coś dla siebie znajdzie i młody, i dojrzały męż-
czyzna. Niezależnie, czy wybierze biznesowy look 
czy sportową elegancję, krój regularny czy typu 
modern – zawsze będzie świetnie ubrany. 

Szlachetność materiałów to od zawsze jeden ze 
znaków rozpoznawczych marki Pierre Cardin. Mię-
dzy innymi dlatego ubrania cieszą się niegasnącym 
uznaniem i są tak chętnie kupowane przez kolejne 
pokolenia. Marka nigdy nie obniżyła w  tej kwestii 
poprzeczki, a  wręcz przeciwnie – wyznacza tren-
dy, wprowadzając do kolejnych kolekcji zaawan-
sowane technologicznie materiały. Włoski denim 
o lewostronnym splocie, miękkie wełny (m.in. z me-
rynosów i alpak), materiały funkcyjne, termoregu-
lujące, stuprocentowa bawełna i  bawełna egipska 
– to tylko kilka przykładów, a w kolekcjach znajdzie-
my też tkaniny z  dodatkiem materiałów wysoko 
elastycznych i wykonane z zastosowaniem innowa-
cyjnych technologii jak choćby kurtki z filtrem UV. 

Zapewniają one niesamowity komfort noszenia 
ubrań, dopasowują do ciała, nie gniotą, nie mecha-
cą, nie tracą kształtu i nie niszczą w praniu, zosta-
wiając w  tyle ubrania z  sieciówek. W  kolekcji wio-
senno-letniej dominują oczywiście materiały lekkie 
i przewiewne, głównie z naturalnych materiałów. 

O uniwersalności ubrań Pierre Cardin stanowi też 
dobór kolorystyki. W  kolekcji wiosna/lato 2019 
dominują różne rodzaje niebieskiego od jasnego, 
przez indygo, po granat, ale nie brakuje mocnych 
akcentów: pięknej soczystej czerwieni, limonki, 
żółtego. Bazą jest neutralna biel i  szarość. Oczy-
wiście pozwalające one tworzyć współgrające ze 
sobą zestawy. Poza dość spokojnym wzornictwem, 
dostępne są modele z ciekawymi nadrukami, a tak-
że propozycje dość odważne, jak prezentowane na 
zdjęciach koszulki i  zachwycające koszule z  moty-
wem kolorowych papug.    

Ewa Dudczak

sukienka długa 349 zł

polo białe Pierre Cardin 249 zł

Piotr Ostrowski
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Kolekcja jesień/zima 2019

– W przyszłym sezonie marka Pierre Cardin 
pojawi się w jeszcze szerszym niż obecny wy-
borze, choć już teraz jest on naprawdę duży 
– zapowiada Karol Kowalewski. 

Jeśli chodzi o  skład kolekcji – rewolucji 
nie będzie, raczej płynne przejście z  pory 
ciepłej w  chłodną. Kolorem przewodnim 
wybrano uniwersalny vintage camel, uzu-
pełniony o różnego rodzaju i natężenia sza-
rości, granaty, brązy i  czerwienie, ale też 
dość oryginalne barwy jak np. jasnooliwko-
wa czy bursztynowa. Wspomniane wcze-
śniej linie tematyczne – Denim Academy, 
Voyage, Futureflex i  Le Bleu – zostaną 
rozbudowane o  różnego rodzaju nowości 
w zakresie materiałów czy fasonów. Oczy-
wiście poza bazą – spodniami, koszulami, 
koszulkami – pojawią się ubrania typowo 
zimowe jak kurtki, płaszcze, swetry, czy 
grubsze bluzy. Ponadto sporo oryginalnego 
wzornictwa (także geometrycznego) i kilka 
powrotów – na przykład kratek czy swe-
trów z golfem.

Sporo uwagi projektanci poświęcili roz-
wojowi linii futureflex, reprezentowanej 
w kolekcji wiosna/lato 2019. To ubrania co-
dzienne, swobodne, ale ich naczelną cechą 
jest niesamowita elastyczność, co sprawia, 
że ubrania dosłownie stapiają się z  osobą, 
która je nosi, niezależnie czy są to dżinsy 
czy t-shirt. Z  kolei jeśli chodzi o  materiały, 
największym polem eksperymentów jest 
linia Voyage, tworzona z  myślą o  panach 
prowadzących aktywny, mobilny, podróżni-
czy tryb życia. Tu priorytetem jest wygoda 
i względy praktyczne. 

Niezależnie od pory roku, warto zainwesto-
wać w dżinsy od Pierre Cardin, tym bardziej, 
że denim look nigdy nie wyjdzie z mody. Do 
ich produkcji marka stosuje wysokogatun-
kowy denim, zapewniający im długi okres 
użytkowania, a  wybierać można spośród 
klasycznych, z efektem sprania czy zniszcze-
nia, luźne bądź dopasowane, z regularną lub 
węższą nogawką. W  lecie są nieco cieńsze, 
w zimie izolują ciepło. 
 
Ze względu na swój ekskluzywny charak-
ter, kolekcja wymaga nietuzinkowej opra-
wy. Niebawem będzie eksponowana na 
antresoli Saturna, gdzie znajduje się dział 
męski. Staną tu designerskie lakierowane 
meble, pojawi się też specjalne podświe-
tlenie. Przygotowania trwają. – Stoisko na 
pewno będzie widoczne dla każdego, kto 
wejdzie do Saturna – podkreśla Karol Ko-
walewski. 

Nie ma wątpliwości, że będzie to jeden z naj-
chętniej wybieranych kierunków. 

koszalin ul. zwycięstwa 44
Godziny otwarcia: 10:00 - 18.00

soboty: 9:00- 15:00

Karol Kowalewski - menadżer SDH SATURN
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Ewa Dudczak

sukienka JOSEPH RIBKOFF 679 zł



BIURO AVON

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

Bądź swoim własnym szefem!
Decyduj, wybieraj oraz realizuj. 
Piękno i niezależność to AVON.
Dołącz już dziś. Zapraszamy.

ROZŚWIETLENIE, WYGŁADZENIE,
MŁODZIEŃCZY BLASK

SERUM NA DZIEŃ I NOC
Z 10% WITAMINĄ C

ZMYSŁOWOŚĆ DOTYKU, KTÓRY PIEŚCI SKÓRĘ.
ZAPACH KTÓRY TRWA...
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PRESTIŻOWY
ALFABET

Andrzeja Mielcarka
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Fotografie: Agnieszka Orsa
Asysta: Katarzyna Turzyńska

Dziękujemy pani Patrycji Bokiej za udostępnienie wnętrz - Dali Aparthotel,  
Wyspiańskiego 8, Koszalin; +48 508 342 450

 Tort (przepyszny): Pracownia Tortów Monika Rudnicka, +48 732 55 88 44

Za wykonanie profesjonalnych makijaży dziękujemy pani Aleksandrze Drzewieckiej; SKIN Centrum 
Kosmetologii, Koszalin ul. Bogusława II 3a tel. +48 572 391 488, Instagram: skincentrumkosmetologii
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A jak absolutnie

Absolutnie subiektywny będzie ten przegląd haseł związanych 
z „Prestiżem”. I absolutnie szczery. 

A jak Agrobud

W ciągu ostatnich siedmiu lat ta rodzinna firma i jej przedsięwzięcia 
gościły na okładkach naszego magazynu trzykrotnie. Jej pierwotną 
specjalnością była produkcja materiałów budowlanych. Od kilku lat 
zajmuje się również deweloperką. Na zewnątrz kojarzona głównie 
z  wiceprezesem zarządu Krzysztofem Hendzlem (patrz: Hendzel 
Krzysztof).  

A jak Allfood 

To jedna z  tych koszalińskich firm, które powstały bez rozgłosu 
i  w  parę lat (ta konkretnie w  sześć) stały się silnymi przedsiębior-
stwami. Specjalizuje się w hurtowym handlu mrożonkami – głównie 
na użytek gastronomii. Klientów ma już w  pięciu województwach 
północno-zachodniej Polski. Nasze odkrycie ubiegłego roku i okład-
ka z lata zeszłego roku. Kibicujemy takim firmom.

B jak Bar Przerwa

Fenomen pod każdym względem. Szymon Wojta (utalentowany 
menedżer) i  Sławomir Nowak (doświadczony szef kuchni) posta-
nowili, że połączą siły, porzucą bezpieczne etaty i otworzą własny 
lokal. Ponieważ obaj mieli doskonałą opinię i  szerokie grono sym-
patyków, Koszalin wyczekiwał startu ich przedsięwzięcia z zacieka-
wieniem. Kiedy wystartowali w połowie 2016 roku z Barem Przerwa 

i Arcycateringiem, okazało się że idealnie trafili w gust koszalinian. 
Początkowe tłumy można by tłumaczyć chęcią sprawdzenia rynko-
wej nowości, ale kiedy w marcu tego roku – po niemal trzech latach 
zwykłej pracy – bar pobił swoje wcześniejsze rekordy frekwencji 
(730 transakcji kasowych, a więc co najmniej 1000 osób, które zja-
dły tego dnia posiłek w Przerwie), o przypadku mówić nie można. 

Kiedy Bar Przerwa zadebiutował, napisaliśmy o  nim w  „Prestiżu”. 
Zapowiedź tekstu umieszczona na naszym profilu na Facebooku 
uzyskała niepobity dotychczas rekord organicznego zasięgu: ponad 
42 000 osób! W stutysięcznym mieście! Sam tekst na naszej stronie 
internetowej w  ciągu pierwszego miesiąca wyświetlania przeczy-
tało 14 777 osób! Rekord, który powoduje, że tekst zatytułowany 
„Bar Przerwa – tutaj stołuje się Koszalin” jest wciąż w rankingu na-
szej strony najchętniej najpopularniejszym artykułem. A ponieważ 
jest dzięki temu na naszej www wyeksponowany, zyskuje kolejnych 
czytelników. Czas chyba napisać o „Przerwie” nowy duży tekst…

B jak Barzycka Wiesława

Od dwóch lat w  „Prestiżu” zajmuje 
się marketingiem i  reklamą. Czyli 
robi to, co przez wcześniejsze lat 15. 
Z tym, że wtedy ona kupowała usługi 
reklamowe i  promocyjne, a  teraz je 
sprzedaje. Jako dyrektor marketingu 
Galerii Emka była jedną z pierwszych 
osób, do których poszedłem siedem 
lat temu po przejęciu roli wydawcy 
magazynu z zaproszeniem do współ-
pracy. Przyjęła mnie uprzejmie, ale 



NAJNOWOCZEŚNIEJSZA

KLINIKA CHIRURGII
I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

W KOSZALINIE

tel. 606 424 423
Koszalin ul. Głowiackiego 7

Budynek Uromedu

CHIRURGIA OGÓLNA I ONKOLOGICZNA
- operacje tarczycy
- operacje przepuklin
- operacje żylaków: klasyczne, laserowe i skleroterapia
- laparoskopowa cholecystektomia 
- leczenie chorób skóry i tkanki podskórnej
- korekcja blizn
- proktologia: (szczelina odbytu, przetoka odbytu, hemoroidy)
- leczenie komórkami macierzystymi
- choroby piersi, w tym ginekomastia i pseudoginekomastia
 
CHIRURGIA PLASTYCZNA
   - wyszczuplanie i modelowanie ciała:
       + abdominoplastyka (plastyka brzucha)
       + liposukcja laserowa LipoLife 3G
       + lipotransfer/lipofilling (piersi, pośladki, łydki, inne okolice)
       + endodermalny lifting skóry (ATTIVA)
- lifting i korekta twarzy i szyi:
       + lipotransfer
       + endodermalny lifting skóry (ATTIVA)
       + nici ( w tym metoda EasyLift)
       + korekcja podbródka 
       + terapie łączone
 - chirurgia piersi:
       + powiększanie i rekonstrukcja  piersi
       + pomniejszanie i plastyka piersi
       + leczenie ginekomastii
   - chirurgia korekcyjna:
       + korekcja uszu
       + korekcja powiek
       + transfer komórek macierzystych
   - ginekologia klasyczna i estetyczna:
       + labioplastyka
       + plastyka pochwy i krocza
       + terapia punktu G
       + lipotransfer okolic intymnych
       + laseroterapia okolic intymnych
       + laser endowaginalny 
       + operacje klasyczne i laparoskopowe narządu rodnego
 
UROLOGIA 
- kompleksowe leczenie nietrzymania moczu:
          + laser endowaginalny
          + botox cystoskopowo
          + fotel magnetyczny Emsella (UROMED)
          + taśmy

REHABILITACJA MEDYCZNA – konsultacje lekarskie,
dr Magdalena Stefańska-Ilków
ORTOPEDIA, dr Maksym Własny  
- operacje haluksów i cieśni nadgarstka

TRANSPLANTACJA WŁOSÓW METODA FUE 
- System Smart Graft
MEDYCYNA ESTETYCZNA
KOSMETYKA PROFESJONALNA
MAKIJAŻ PERMANENTNY 

w w w. p r o - b e a u t y. p l
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z dystansem. Dopytywała, czy gazeta na pewno się ukaże, i czy na 
pewno w zapowiadanym terminie oraz deklarowanej objętości. Po-
dobne pytania powtarzały się systematycznie jeszcze przez 2-3 lata 
co wydanie. W końcu chyba nabrała zaufania. 

Była świetnym klientem, bo dostarczała reklamę jako tzw. goto-
wiec. Tym samym cały proces uzgodnień na linii grafik-klient odby-
wał się poza mną, a to jedna z najtrudniejszych i najbardziej obciąża-
jących rzeczy przy wydawaniu gazety takiej jak moja.

Tak w ogóle najukochańsi są klienci, którzy wiedzą, czego chcą. Mó-
wią wprost, co im się podoba, a  co nie. Wtedy uzgodnienia to 3-4 
rundki wymiany mejlowej i po sprawie. Nie zawsze jest tak dobrze. 
Jeden z klientów wprowadzał poprawki do projektu – już po wstęp-
nej akceptacji – 27 razy. Stanęło na wersji, jaką nasz grafik (patrz: 
Jurkiewicz „Kreda” Maciej ) przedstawił jako pierwszą. No, cóż – 
życie. 

Wiesia to w naszym malutkim gro-
nie osoba najbardziej uporządko-
wana, z  własnym rytmem pracy 
i wrodzoną skłonnością do perfek-
cji. To ostatnie bywa męczące, ale 
w  ostatecznym rozrachunku wy-
chodzi wszystkim na dobre. 

Wyładowania atmosferyczne zda-
rzają się w naszej relacji tylko wte-
dy, kiedy zderzy się dyrektywność 
Wiesi z  moją dyrektywnością. To 
nie powinno dziwić: Wiesia przez 
niemal całe życie „dyrektorowała”, 
a ja zacząłem pełnić funkcję naczel-
nego, mając 28 lat (byłem wówczas 
najmłodszym naczelnym dzienni-
ka regionalnego w kraju) i robię to 
przez całe zawodowe życie. Z Wie-
sią trudne rozmowy kończą się jak 
należy (z mojego punktu widzenia). 
Wiem, ile musi ją kosztować pogo-
dzenie się z moją stanowczością. 

Podziwiam ją za optymizm, mimo 
że los nie oszczędza jej co rusz 
poważnych sprawdzianów hartu 
ducha. 

B jak bezpłatny

Dla Czytelników nasz magazyn jest bezpłatny. Koszt druku jednego 
egzemplarza – zależnie od objętości i nakładu – waha się między 4 
a 6 złotych netto. Jeśli dodać inne koszty, jasne się staje, że zdoby-
wanie funduszy (wyłącznie z reklam) na każde kolejne wydanie to 
niezła gimnastyka. 

Czasami słyszę: „Dlaczego Prestiż pozostaje pismem bezpłatnym; 
przecież z pewnością dużo osób gotowe byłoby zapłacić za nie kilka 
złotych?”

To temat na dłuższy wywód, więc nie będę zanudzał. Ale proszę 
mi wierzyć: więcej sensu ma obecnie wydawanie pisma bezpłat-
nego niż płatnego. Zresztą główne trendy na rynku prasowym 
to już od dekady: bezpłatność i  specjalizacja (wybór niszy ryn-
kowej). „Prestiż” spełnia te kryteria, bo jest pismem darmowy 
i  jasno zaadresowanym – do ludzi lepiej niż przeciętnie wykształ-

conych, o  dochodach wyższych niż przeciętne, samodzielnie 
decydujących o  swych wydatkach, ambitnych i  poszukujących. 

B jak Bogurski Marcin

Człowiek o  niespożytej energii, szerokich zainteresowaniach, pie-
kielnie inteligentny. Jednocześnie niezwykle sympatyczny, kontak-
towy i życzliwy. Mistrz w swojej profesji. Prowadzi wspólnie z żoną 
Moniką znany w mieście i nie tylko w mieście Gabinet Bogurscy. 

Kiedy przejmowałem „Prestiż”, reklamował się jeszcze wspólnie 
z kolegą po fachu Sebastianem Lenkiewiczem. Teraz każdy robi to 
osobno, ale w uzgodnieniu – naprzemiennie. 

Obaj panowie należą do wąskiego grona najwierniejszych reklamo-
dawców (patrz: K jak klienci). Jestem im ogromnie za to wdzięczny, 

bo dzięki takim osobom „Prestiż” 
przetrwał najtrudniejsze momenty 
i zaczął się rozwijać. 

F jak Firmus

Są tacy, którzy twierdzą, że „Pre-
stiż” to „gazeta Firmusa” (cho-
dzi o  dewelopera inwestującego 
w Mielnie i Koszalinie), bo tak dużo 
(rzekomo) o  nim piszemy. Zapew-
niam: są firmy, które w  „Prestiżu” 
pojawiają się częściej. Skąd więc 
to wrażenie wszechobecności Fir-
musa? Rzecz chyba w  tym, że to 
przykład firmy, która ma bardzo 
przemyślaną komunikację i zawsze 
starannie dopracowane przekazy 
marketingowe. 

F jak fotografia 

Duńscy wydawcy prasowi od 20 
lat dysponują narzędziem kom-
puterowym, które odnotowuje 
i  dokumentuje twarze osób po-
jawiających się w  gazecie. Jedna 
z lokalnych gazet przyjęła sobie za 
punkt honoru, by każdy mieszka-
niec obszaru, na którym ukazuje 
ten tytuł, pojawił się w  druku co 
najmniej dwa razy do roku. 

My takim cudem nie dysponujemy, niestety, ale wiemy, że każdy nu-
mer naszej gazety to co najmniej 400 fotografii!

Mamy szczęście do zdolnych fotografów. Wymienię tylko kilka na-
zwisk: Wojtek Grela, Wojtek Gruszczyński, Marcin Betliński, Iza 
Rogowska i oczywiście Agnieszka Orsa. 

H jak Hendzel Krzysztof

Dla wielu postać kontrowersyjna, zawodowo wiceprezes firmy 
budowlanej (patrz: Agrobud), prywatnie pasjonat motoryzacji 
i  wszystkiego co z  nią związane. Eksponatami z  jego ogromne-
go zbioru samochodów i  innych pojazdów można by wyposażyć 
wymarzony przez pana Krzysztofa rodzinny motoryzacyjny park 
rozrywki. Poświęciliśmy temu pomysłowi jedną z okładek. Do zisz-
czenia się wizji brakuje… kilkudziesięciu milionów złotych. Gdyby 
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powstał park rozrywki według wizji pana Krzysztofa, byłby atrakcją 
nie w skali Koszalina i okolic, nawet nie Pomorza, ale całego kraju. 
Kto wie, może pojawi się ktoś z pieniędzmi, kto w tę wizję uwierzy 
i zainwestuje jako partner pomysłodawcy.    

J jak Jurkiewicz „Kreda” Maciej

W życiu spotkałem tylko dwóch ta-
kich grafików. Pierwszym był mój 
przyjaciel Tomek Piekut-Jóźwicki 
poznany w  Lublinie (2,5 roku by-
łem tam naczelnym „Dziennika 
Wschodniego”), drugim właśnie 
Kreda. Niezwykle kreatywny, 
pracowity i  odporny. Ale przede 
wszystkim bardzo kompetentny 
zarówno na poziomie plastyki, jak 
i techniki. 

Pracujemy zdalnie. To znaczy Ma-
ciej w Szczecinie, ja/my w Koszalinie. Dopracowaliśmy komunikację 
perfekcyjnie. Choć czasami żal, że nie rozmawiamy face to face. 

Maciej to w Szczecinie ktoś o statusie podobnym do koszalińskiego 
Cukina, a więc również streetartowiec, malarz, twórca identyfikacji 
graficznych firm, plakacista. Jak on znajduje czas na to wszystko?

Czasami irytują go wysyłane przez nas słabe materiały, z  których 
musi stworzyć jakiś projekt. Nadużywamy jego kreatywności, ale 
mamy pewność, że kiedy sytuacja wydaje się beznadziejna, Maciej 
coś wymyśli.    

K jak KAdruk  

To w tej niedużej drukarni projekty stron „Prestiżu” nabierają ma-
terialnego kształtu. Godny polecenia partner biznesowy, który sta-
le unowocześnia park maszynowy i metody pracy. Kieruję z okazji 
naszej „setki” gorące podziękowania za doskonałą współpracę do 
pana Mariusza Kotarskiego, właściciela KAdruku i  pana Macie-
ja Kowalika, kierownika produkcji, który pierwsze siwe włosy na 
młodej głowie zawdzięcza między innymi nam, bo zdarza się nam 
go stawiać w trudnym położeniu. Dlaczego? Zasadniczo na wypro-
dukowanie nakładu są potrzebne 3 pełne dni robocze. Tymczasem 
pan Maciej był w  stanie spowodować, że gdy z  powodu naszych 
opóźnień pojawiła się taka konieczność, ten czas skrócił się niemal 
o połowę. Chapeau bas!

K jak klienci

Ludzie, bez których nie byłoby „Prestiżu”. Tak więc magazyn mój 
jest po części również ich magazynem. 

Czasami słyszę zarzut, że w „Prestiżu” reklamują się wciąż ci sami 
klienci. Postanowiłem więc policzyć, ile podmiotów przewinęło się 
przez nasze łamy w ciągu ostatnich siedmiu lat. I wyszło, że (nie li-
cząc tego przebogatego wydania) klientów mieliśmy 492!
Nie do wiary, prawda? 

K jak Kuncer Krzysztof

Nazwisko, które jest marką. Najmocniejszą, bo osobistą. Z  jednej 
strony jako najważniejszy element w  nazwie firmy Przedsiębior-
stwo Budowlane KUNCER, z drugiej jako człowiek z krwi i kości wy-
posażony w  przymioty, które czynią z  pana Krzysztofa autorytet. 
To dzięki takim osobom w Polsce zdarzył się cud, bo cudem jest to, 
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że w ciągu 30 ostatnich lat nasz kraj odmienił się tak bardzo. To ich 
ciężka praca, kompetencje, ambicja i upór dały napęd przemianom. 

Dla mnie pan dr Krzysztof Kuncer jest również wzorem odpowiedzial-
nego przedsiębiorcy. Tylko on i grono jego najbliższych współpracow-
ników wie, że w kryzysie tym, o co walczył, było zachowanie miejsc 
pracy dla ludzi, którzy stanowili człon jego ekip wykonawczych. 

Zawsze rzeczowy, rzetelny, precyzyjny, obdarzający współpracow-
ników dużym zaufaniem. Myślę, że dobrze jest mieć takiego szefa.

L jak Lenkiewicz 

Gabinet państwa Magdaleny i  Sebastiana Lenkiewiczów jest nam 
reklamowo wierny od początku. Sam pan doktor jest osobowościo-
wym przeciwieństwem wspomnianego wcześniej doktora Marci-
na Bogurskiego (powściągliwość 10/10), ale tak samo błyskotliwy 
i w swym fachu perfekcyjny. 

Jeśli gestem ręki pozdrawia mnie na ulicy „zamaskowana” postać na 
rowerze, to wiem, że to właśnie doktor Lenkiewicz. Mejle od niego 
wskazują, że chyba w ogóle nie sypia, bo na przykład jeden był z go-
dziny 1 w nocy, a kolejny został wysłany przed 6 rano… Podziwiam. 

L jak Loos Jarosław

Przedsiębiorca – ekscentryk o horyzontach dużo szerszych niż tyl-
ko biznes. Wciąż najlepiej ubrany mężczyzna w Koszalinie. Nikogo 
nie zostawia obojętnym wobec siebie. Jedni go uwielbiają, inni nie-
nawidzą. Tak pół na pół, myślę. Buduje firmy, które produkując okna 
walnie przyczyniają się do poprawy bilansu handlowego z Niemca-
mi i Wielką Brytanią – cała produkcja tam właśnie ląduje.

M jak magazyn

Nie chodzi oczywiście o halę z regałami… Jedyna kategoria na ryn-
ku prasowym, która wciąż się rozwija, co wyraża się m.in. tym, że 
powstają nowe tytuły. 

Magazyny mają więcej cech wyjątkowych. Czytelnicy na lekturę 
magazynu poświęcają średnio 99 minut. Liczba 3,4 wyraża średnią 
powrotów czytelnika do tego samego wydania (numeru), a 3,8 czę-
stotliwość kontaktu z reklamą. Aż 86 proc. czytelników przegląda 
całe pismo przy pierwszym kontakcie. 

Zapytają Państwo, skąd ja to wiem? Nie rzucam tych liczb gołosłow-
nie. Otóż największy wydawca prasy kolorowej w  Polsce, Bauer 
Media Group (inaczej Heinrich Bauer Verlag), zrobiła niedawno do-
kładne i bardzo rozbudowane badania zachowań czytelników prasy 
w naszym kraju. Częścią wniosków Bauer się podzielił z innymi wy-
dawcami i stąd przytoczone wielkości. 

M jak Makochonik Anna

Silna osobowość, choć Ania pewnie 
by się z  takim stwierdzeniem nie 
zgodziła. 

Solidnie opanowała rzemiosło 
dziennikarskie. Umie napisać, 
umie zredagować. Dla laików ktoś 
piszący w  gazecie to redaktor. Na 
zasadzie, że profesorem jest na-
uczyciel szkoły średniej – owszem. 
Ale w  rzeczywistości piszący to 
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reporter albo publicysta, a  redagujący to właśnie redaktor. Każdy 
redaktor prasowy jest dziennikarzem, ale nie każdy dziennikarz 
redaktorem. Ania jest dziennikarką, czyli sprawną autorką, ale rów-
nież redaktorką. Zaryzykowałbym twierdzenie, że w Koszalinie jed-
ną z nielicznych prawdziwych redaktorek i redaktorów.  

Jeszcze jedną zawodową zaletą Ani jest jej kompetencja językowa. 
Biegłość w  polszczyźnie to coraz rzadsze zjawisko. Zapanowało 
wszechobecne językowe niechlujstwo. Nawet ludzie wykształceni 
kaleczą język polski. Ba, niektórzy łatwo poddają się żargonom, dla-
tego w ich mowie pieniądze stają się „środkami”, a rozwiązania, urzą-
dzenia, aplikacje są „komuś dedykowane” zamiast „wymyślone albo  
przeznaczone dla kogoś”. Nad nieodmienianiem nazwisk już nie będę 
się rozwodził, bo z pasją Don Kichota i niestety skutecznością Syzyfa 
robią to od lat między innymi prof. Jan Miodek i prof. Jerzy Bralczyk. 

M jak Małecki Mateusz 
vel Matt Vott

Najmłodszy w  gronie twórców „Pre-
stiżu”. Dlatego zajmuje się Interne-
tem. Zdolny grafik komputerowy, 
ambitny, z  dużą wiedzą o  interneto-
wym marketingu. Autor naszej strony 
www. 

Jest jednoosobową firmą, więc jak 
większość ludzi „samozatrudnionych” 
wiecznie pracuje i  brakuje mu stale 
czasu. Ale jednocześnie jest bardzo 

terminowy, dokładny i rzetelny. 

Godny polecenia jako projektant stron. Uważnie wysłuchuje klien-
ta, zanim mu coś zaproponuje.

M jak Mojsiuk 

Właściwie to „M jak Mojsiukowie”. Najpierw państwo Irena i  Ka-
zimierz, a  później ich córki: Agnieszka, Hanna i  Katarzyna. Firma 

założona przez państwa Mojsiuków obchodzi w tym roku czterdzie-
stolecie. Powstała w 1979 roku jako rzemieślniczy warsztat samo-
chodowy przy ulicy Zielonej w Koszalinie. 

Obecnie Grupa Mojsiuk to pracodawca zatrudniający w Koszalinie, 
Szczecinie i  Gorzowie Wielkopolskim już około 500 osób. Repre-
zentuje trzy mocne marki motoryzacyjne: Mercedes-Benz, Honda 
i Peugeot. Stworzyła również własną: Centrum Blacharsko-Lakier-
nicze Mojsiuk. 

Zżyłem się z rodziną państwa Mojsiuków – śmiało tak mogę powie-
dzieć. „Spotykamy” się w gazecie w każdym wydaniu. Tak, w każdym 
wydaniu była reklama Firmy. Ale spotykamy się również w dosłow-
nym znaczeniu tego słowa, omawiając nie tylko sprawy zawodowe. 
Sporo rozmów dotyczy na przykład rozmaitych działań charyta-
tywnych i innych prospołecznych, w które Firma i jej Właściciele się 
angażują. 

Jak już wielokrotnie tu pisałem: bez reklamodawców nie byłoby 
„Prestiżu”. Dlatego z całego serca dziękuję. 

O jak Orsa Agnieszka

Szczerze mówiąc, nie pamiętam, kie-
dy zrobiła dla „Prestiżu” pierwsze 
zdjęcia i  w  jakich okolicznościach. 
Wydaje się, że jest z nami od zawsze. 

Jest fotograficznym samoukiem. Na-
dal się uczy, do czego przyznaje się 
bez skrępowania. I  to budzi mój sza-
cunek. 
Jest osobą bardzo sympatyczną 
i  otwartą. Ma dar wywoływania 
uśmiechu nawet na najbardziej po-

chmurnych twarzach.

Jej pracowitość dorównuje talentowi. Jeśli przyrzecze zdjęcia na 
określony termin, można być pewnym, że się nie spóźni. Laicy myślą 



Koszalin ul. Zwycięstwa 7, tel. 788 122 533, marcintiande.tzm@wp.pl

Hialuronowe
serum

do twarzy

Silne nawilżenie i ingerencja
przeciwzmarszczkowa!
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"Aksamitne dłonie"
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TYBETAŃSKA MOC ZIÓŁ

Produkty TianDe to kolekcja ekskluzywnych kosmetyków o produktów zdrowotnych, 
opracowana na podstawie starożytnych receptur medycyny Wschodu i najnowszych badań naukowców.

Bazę każdego produktu TianDe stanowią wyłącznie cenne naturalne składniki: 
wyciągi z ziół leczniczych (żeń-szeń, imbir, lotos, listownica i inne), olejki eteryczne

(ylang-ylang, jaśminu, rozmarynu, migdałowców).
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pewnie: co to jest zrobić zdjęcie? Otóż sama praca na planie fotogra-
ficznym to tylko cząstka wysiłku. Obróbka zdjęć na użytek koloro-
wego magazynu to prawdziwa katorga. Aga ją mężnie znosi.

P jak „Press”

Redakcja „Press”, renomowane pismo branży medialnej i marketingo-
wej, jakiś czas temu ogłosiła ranking najlepszych bezpłatnych magazy-
nów miejskich. Nie wygraliśmy, ale wspólnie z naszym „starszym bra-
tem” ze Szczecina zajęliśmy miejsca 4/5; lepszy w opinii jury okazał się 
„brat młodszy”, czyli „Prestiż Magazyn Trójmiejski”. Ale mamy satys-
fakcję, bo w pierwszej dziesiątce rankingu byliśmy jedynym tytułem 
nie ukazującym się w wielkim mieście, a niedużym w sumie Koszalinie. 

R jak Radziun Joanna 

Jej domena to marketing i  rekla-
ma. W  „Prestiżu” od pół roku. 
Wcześniej już z  sobą pracowali-
śmy – w  niegdysiejszym „Głosie 
Pomorza”, który zlał się w  jedno 
z „Głosem Koszalińskim” (w Kosza-
linie ostała się ta marka, w Słupsku 
„GP”). 

Świetny handlowiec. Zna rynek jak 
mało kto. Sympatyczna, konkretna, 
umie asertywnie rozmawiać z klien-
tami. Ale również ogromnie życzli-

wa. Jak trzeba, to walczy ze mną o interes klienta (na przykład o stro-
nę w magazynie, na której zależy klientowi; zazwyczaj ustępuję). 

W biurze jest w stanie wysiedzieć dziennie góra 2-3 godziny. Potem 
idzie na jedno spotkanie. Tak mówi. Wraca pod koniec dnia i opowia-

da, kogo odwiedziła (średnio trzech klientów, a bywa że sześciu). I to 
jest jedna z licznych zalet Asi jako sprzedawcy. Są, niestety, na świe-
cie handlowcy i dziennikarze oglądający świat przez telefon. Potem 
się dziwią, że inni mają lepsze wyniki pracy.

Asia ma tyle energii, że potrafi nią zarażać. To dla mnie ważne, bo 
moja życiowa bateria rozładowuje się szybciej. Dzięki Joannie dzie-
lącej ze mną biuro nabieram siły i optymizmu. I to kolejna wielka jej 
zaleta w moich oczach. 

S jak Snoch Natalia 

Fotografuje modę i  ludzi jak nikt inny w  Koszalinie. Współpracuje 
ze stałym teamem: Marta Waluk (stylistka), Karolina Maciejewska 
(makijażystka), Angelika Karabin (modelka). 

Jak mówi, fotografuje, bo lubi. I  to widać w jej zdjęciach. Ale foto-
grafia to nie jest jej główne zawodowe zajęcie, a szkoda. Spokojnie 
mogłaby pracować dla najlepszych polskich magazynów. 

W tym wydaniu mogą Państwo oglądać efekt sesji, którą dziewczy-
ny przeprowadziły w apartamentach Dune Resort w Mielnie. Wy-
konały ją specjalnie na setne wydanie. Przyznacie, że robi wrażenie. 
S jak suplement

Moi współpracownicy zapowiedzieli, że napiszą do niniejszego „Al-
fabetu” suplement, który będzie o mnie. No, ciekawe… Ale obieca-
łem, że nie zmienię ani słowa. 

W jak Wachowicz Anna

Anna, z domu Ołów, dziewczyna rodem z Polanowa. Moja dzienni-
karska wychowanka. Razem ze swym przyszłym mężem Piotrem 
pojawiła się kiedyś podczas rekrutacji w mojej ówczesnej redakcji 
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(lokalne wydanie „Gazety Wyborczej” -  tak, tak, kiedyś w  Kosza-
linie ukazywały się 4 dzienniki, wliczając to mutację „GW”, która 
u  szczytu rozwoju miała redakcję liczącą 13 dziennikarzy etato-
wych). Oboje pisywali u nas, dopóki nie ukończyli studiów. Później 
„wyemigrowali” do Szczecina. To właśnie od Ani, wtedy szefowej 
ekipy handlowej szczecińskiego „Prestiżu”, dowiedziałem się o tym, 
że koszaliński „Prestiż” jest do kupienia. Na to się nie zdecydowa-
łem, ale wziąłem tytuł w dzierżawę. Wykupiłem go dwa lata później. 

SUPLEMENT 

Trudno pisać o  szefie, bo można zostać posądzonym albo o  próbę 
pochlebstwa, albo o danie upustu złośliwości. Zaryzykuję. Pierwsze 
pewnie skwituje uśmiechem, drugie tym bardziej. W naszym redak-
cyjnym rankingu cech Andrzeja pojawiły się: sumienny, oczytany, 
piekielnie inteligentny, pracowity, skuteczny, asertywny, taktowny, 
wyważony w  opiniach, komunikatywny,  cierpliwy, wyrozumiały, 
przyjazny, ciepły, życzliwy, dobry gospodarz, lubiany, ma światły 
umysł i świetne pióro, dobry człowiek.

Oboje cierpimy na przypadłość zwaną prokrastynacją, czyli upo-
rczywe odkładanie obowiązków na później, co sprawia, że gdy zbliża 
się deadline, jesteśmy półżywi ze stresu. Może dlatego, gdy spóź-
niam się z oddaniem tekstu, a robię to nagminnie, mimo nieukrywa-
nego zniecierpliwienia, kiwa głową ze zrozumieniem. 

Choć żyje w permanentnym stresie, zajmuje się mnóstwem rzeczy 
(pisze, redaguje, sprzedaje reklamy, szkoli) i  jest w  nieustannym 
niedoczasie, rzadko się irytuje. Raczej do wewnątrz. Wybucha spo-
radycznie, ale jeśli w ogóle to spektakularnie. Na co dzień człowiek 
wysokiej kultury, spokojny, zrównoważony potrafi zagrzmieć tak, 
że gołębie z podwórka pod naszą redakcją udają się pod ratusz. De-
nerwują go nie ludzie, a zachowania, postawy, złośliwość martwej 
natury i  nieodmienianie nazwisk. Jednak nawet w  dużej złości ni-
kogo nie obraża. Poza tym szybko się uspokaja. W pochwałach jest 
nienachalny. Gdy nic nie mówi, to znaczy że jest ok, gdy nie jest ok – 
mówi o tym uprzejmie, acz stanowczo, ale gdy mówi „dobra robota”, 
to można mieć pewność, że tak jest. Robi to mniej więcej raz na rok, 
więc szału nie ma. 
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Budzi respekt. Nie tylko ze względu na wzrost i  chmurne spojrze-
nie, ani nawet fakt, że rozmówcy słucha w milczeniu, nie zdradzając 
emocji. Przede wszystkim imponuje wszechstronną wiedzą, erudycją 
i ogromnym doświadczeniem. Z moją skłonnością do budowania zdań 
wielokrotnie złożonych, zazdroszczę mu umiejętności syntetyzowa-
nia zjawisk, przeprowadzania logicznego wywodu i wyrażania myśli 
w  sposób klarowny i  konkretny. Pewnie dlatego często zapraszany 
jest do różnego rodzaju dyskusji i programów publicystycznych. Jest 
niezwykle uczciwym człowiekiem. W życiu, w pracy, w opiniach. Róż-
ni nas światopogląd – jest konserwatystą i nie zgadzamy się w wielu 
kluczowych kwestiach, ale z uwagą słucham jego argumentów. 

Mam dwa autorytety zawodowe, jednym z nich jest Andrzej. Pracę 
w dziennikarstwie rozpoczął w 1991 roku, kiedy miałam 11 lat i pi-
sałam swoje pierwsze wypracowania. Za dwa lata będzie obchodził 
trzydziestolecie pracy zawodowej. Cóż mogę dodać, poza tym, że 
cieszę się, że mogę się czegoś od niego nauczyć?   

Anna Makochonik
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sumując okres pełnienia funkcji p.o. prezydenta koszalina, dwie pełne czteroletnie kadencje 
i początek obecnej, piotr Jedliński wszedł w dziesiąty rok rządów w mieście. dobry moment na 
refleksję o tym, co się udało dotychczas osiągnąć, o dobrych i trudnych momentach dziesięciolecia 
i zadaniach na najbliższy czas. 

piotr Jedliński

„Nie patrzę na swoją pracę 
w kategoriach kadencji” 

Foto: agnieszka orsa
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J
ak się Pan czuje ze świadomością, że już jest najdłużej urzę-
dującym prezydentem Koszalina, a  może być prezydentem 
nawet przez łącznie 20 lat?

- Bez zmian (śmiech). Nie myślę w tych kategoriach. Pewne tematy 
się po prostu kończy, a następne rozpoczyna. Taki jest urok pracy 
w samorządzie, a więc i mojej. To nie są utarte ścieżki na całe życie, 
tylko wciąż coś nowego - jak strajk nauczycieli, gdzie musimy zna-
leźć rozwiązanie, oczywiście szanując prawo pedagogów do strajku, 
ale i patrząc na możliwości miasta. Tak dzieje się w każdym samorzą-
dzie. Subwencja nie pokrywa nawet wynagrodzeń w sferze oświa-
towej, resztę dokładają (z pełną świadomością) samorządy. Starają 
się o  wysoki poziom kształcenia w  swoich gminach. To samo robi 
Koszalin. Kiedyś dostałem od zaprzyjaźnionego prezydenta, który 
jest znacznie dłużej prezydentem niż ja, figurkę Syzyfa. Powiedział: 
„Jak będzie ci się wydawało, że już wszystko załatwiłeś, to popatrz 
sobie na tego gościa.” Miał rację. Tak właśnie wygląda praca w sa-
morządzie. 

- Choć od wyborów minęło prawie pół roku, warto do nich na 
chwilę wrócić. Wygrał Pan po raz trzeci, w  imponującym stylu, 
w pierwszej turze. To chyba dodaje Panu siły?  
- Wynik na pewno cieszy, bo to absolutnie wiarygodny plebiscyt. Ta 
trzecia, a pierwsza pięcioletnia kadencja, to po prostu kolejny etap 
pewnego procesu. Procentuje zasada przyjęta przeze mnie na po-
czątku, czyli działanie systematyczne. Po latach widać, że niektóre 
inwestycje, które wydawały się „wybudowane w  polu”, łączą się 
w  spójny system, czy to ścieżek rowerowych, bazy dla instytucji 
kultury, czy terenów inwestycyjnych. Wisienka na torcie, na którą 
czekamy, to remont amfiteatru. 

- Teatr jest wyremontowany, filharmonia ma świetną siedzibę, 
która pełni funkcję miejsca istotnych spotkań. Wcześniej było 
właściwie zbudowane od nowa CK 105. Ale jest jedna rzecz, któ-
rej wciąż brakuje w Koszalinie - sali wystawowej z prawdziwego 
znaczenia. Coś się zmieni?
- Myślę, że wszystko przed nami, na razie czeka nas remont amfi-
teatru. Na rynku budowlanym, co wszyscy obserwujemy, syste-
matycznie rosną koszty. Gdy uruchamiamy przetarg, sprawdzamy 
jeszcze raz kosztorys. W niektórych elementach różnice są przera-
żające, nawet 30 procent w górę w ciągu dosłownie kilku miesięcy. 
Tak więc najpierw amfiteatr, a później jakieś miejsce na wystawy. 

- Sala ekspozycyjna to stosunkowo niedrogi obiekt. 
- Tak? To minimum kilkanaście milionów złotych!

- Jaki jest stan przygotowań do remontu amfiteatru? Jest wybrany 
wykonawca?
- Nie, i jest to problem. Ale o dziwo takie same sygnały płyną od na-
szego partnera niemieckiego, z  Neubrandenburga. W  Niemczech 
również koszty budowlane wzrosły i  w  tym mieście partnerskim 
też są problemy z rozstrzygnięciem ważnego przetargu. Reagujemy, 
„odchudzając” amfiteatr…

- Czyli projekt się zmienił?
- Tak, ale nie co do formy obiektu, którą znamy z wizualizacji. Pracu-
jemy nad zmianą w części technicznej. Przygotowujemy miejsce, ale 
na niektóre topowe rozwiązania musimy poczekać. W  przypadku 
naprawdę dużych imprez będziemy się wspierać firmami zewnętrz-
nymi. Podnosimy koszty inwestycji, bo niestety została ona przygo-
towana kilka lat temu w  innych warunkach cenowych. Odbyły się 
kolejne nieudane przetargi. Zwiększamy finansowanie ze strony 
budżetu miasta o 10 mln zł w przyszłych latach. Ogłosimy przetarg 
na zmienionych warunkach. Mam nadzieję, że tym razem uda się 
go rozstrzygnąć. Zmienimy zaplecze, scenę, oświetlenie, a  przede 
wszystkim widownię. Zniknie budynek kina letniego, więc przybę-

dzie miejsc. Wszystko zostanie tak zorganizowane, że w amfiteatrze 
będzie można robić też mniejsze imprezy, do 1000 osób, bez ko-
nieczności ogłaszania imprezy masowej. 

- Jaka decyzja, na którą miał Pan dotychczas wpływ, dała Panu 
najwięcej satysfakcji?
- Trudne pytanie. Było trochę tych ciekawych rzeczy. Na pewno cie-
szy aquapark. Wiele decyzji, które wzbudzały w przeszłości emocje, 
okazało się słusznymi. Na przykład rozwiązaliśmy umowę z  pier-
wotnym wykonawcą Parku Wodnego, ogłosiliśmy drugi przetarg 
i wtedy już było widać, że cena wzrosła, ale wykonawca okazał się 
wiarygodny i wykonał robotę w terminie. 

Wspólnota w dobrych…

- A jakieś szczególnie ważne wydarzenie w ciągu Pana rządów?
- Cieszą obchody jubileuszu 750-lecia Koszalina, bo mieszkańcy 
brali w  nich czynnie udział. Nasi goście z  miast partnerskich byli 
zdziwieni podczas spektaklu w  amfiteatrze, bo myśleli, że jest to 
zawodowe przedstawienie, a z czasem zaczęli rozpoznawać osoby, 
które były na scenie. 

- Pan był aktorem, Pana małżonka, wiceprezydenci, radni z prze-
wodniczącą rady na czele ludzie różnych zawodów i wieku. Razem 
kilkaset osób…
- Duży amatorski spektakl, każdy miał swoją niewielką rolę. Wie-
le zabawy podczas prób i  ogrom przeżycia na przedstawieniu.  
Na pewno cieszą również obchody stulecia niepodległości. Byłem 
chwilę czołgistą… W  momencie, gdy jechaliśmy z  marszałkiem 
Tomaszem Sobierajem w  Rosomaku (bojowy wóz piechoty – dop. 
red.), ucieszył mnie rozmiar przemarszu mieszkańców. Ja takiej im-
prezy w Koszalinie nie pamiętam. Dojeżdżaliśmy do ulicy Jedności, 
a mieszkańcy byli jeszcze przed ratuszem, dopiero wychodzili. Uda-
ło się to zrobić razem, niezależnie od poglądów czy różnych punk-
tów widzenia - w  przeciwieństwie do niektórych miast. Tego dnia 
Koszalin rzeczywiście był razem, nie było konkurencyjnych manife-
stacji, takich na siłę. 

- Myślę, że dla wielu uczestników tego przemarszu, koszalinian, to 
też było zaskoczenie, że nas się znalazło w tym miejscu aż tylu. Coś 
budującego. 
- Nie wiem, czy ktoś się pokusił o policzenie, ale myślę, że ponad 10 
tysięcy osób było na ulicy Zwycięstwa przez te kilkadziesiąt minut, 
bo tyle ten marsz trwał.

… i trudnych chwilach

- Czwartego stycznia tego roku również zdarzyło się coś, co połą-
czyło ludzi w Koszalinie, ale miało zupełnie inny charakter…
- Pożar w escape roomie, w którym zginęło pięć gimnazjalistek, był 
traumatycznym przeżyciem dla wszystkich. Pokazaliśmy wtedy, że 
potrafimy być razem i potrafimy się zachować - tak bym to określił. 
Potrafimy współczuć, ale jednocześnie być razem i uszanować pra-
gnienie prywatności rodzin w żałobie.

- Uważam, że to dla Pana był test przywództwa. Udowodnił Pan, 
że jest liderem społeczności. Pan też to tak odczuł?
- Ja się nad tym w ogóle nie zastanawiałem. Reagowałem, jak czu-
łem, że powinienem. Dla mnie to był najdłuższy tydzień w  życiu. 
W  momencie, kiedy wybierałem się do filharmonii, dotarła infor-
macja, że coś takiego się zdarzyło. Pod filharmonią zrobiłem zwrot 
o 180 stopni i pojechałem do sztabu kryzysowego. 

- To był piątek, 4 stycznia, przed godziną 18.
- Można powiedzieć, że byliśmy na nogach cały czas do momentu 



zakończenia uroczystości pogrzebowych. Byliśmy, to znaczy nie tyl-
ko ja, ale całe kierownictwo ratusza: moi zastępcy, sekretarz, cała 
ekipa z biura komunikacji. Z  jednej strony to straszna tragedia dla 
rodziców, z drugiej strony mieliśmy na głowie media z całego świa-
ta, które oczekiwały informacji. Byliśmy we wszystkich dziennikach 
od Chin po USA. Wszędzie była to pierwsza, druga informacja dnia. 
Nacisk mediów był ogromny, mieliśmy w Koszalinie wozy satelitar-
ne wszystkich stacji TV. Później pierwszy dzień w szkole po tragedii. 
Byłem tam. Zazwyczaj na przerwach w  szkołach panuje hałas na 
poziomie 120 dB, a  wtedy panowała cisza. Była konieczność od-
cięcia mediów od tych dzieciaków, które musiały to w jakiś sposób 
przeżyć. No i same uroczystości pogrzebowe – olbrzymie. Mieliśmy 
różne obawy.

- Ich organizacja była perfekcyjna.
- Wcześniej były wieczorne spotkania z  rodzinami, które miały 
trwać po kilka minut, a trwały godzinami. Ustaliliśmy warunki. Po-
grzeb to uroczystość bardzo osobista, bliscy chcieli przeżywać to 
sami, a nie pod okiem kamer. Była też konieczność zabezpieczenia 
całego konduktu i uroczystości pogrzebowych, to było duże przed-
sięwzięcie logistyczne. Mieliśmy wsparcie wszystkich służb, nie 
musieliśmy pisać do siebie pism, wystarczyło, że się spotkaliśmy, 
każdy wiedział, co ma robić. Do tego wsparcie psychologiczne na-
szego szpitala oraz psychologów wolontariuszy, którzy przyjechali 
pomagać. Bo to też trudny problem, gdy mamy pięć zdruzgotanych 
rodzin. 

- Ta straszna tragedia na pewno zostanie w świadomości wielu lu-
dzi.
- Przed rodzinami jeszcze cała sądowa batalia. Będą to wszystko 
przeżywać na nowo. Bardzo im współczuję. 

Program nie tylko na papierze

- Panie Prezydencie, umiałby Pan z pamięci wymienić po kolei całą 
„piątkę Jedlińskiego” z kampanii wyborczej?
- Program? (śmiech) Nie, program mam zapisany i  co jakiś czas do 
niego sięgam. Tych zadań było znacznie, znacznie więcej niż pięć. 

- Widzę, że rzeczywiście ma Pan na biurku, pod ręką, ulotkę z wy-
borów. Z naniesionymi notatkami.
- To program, który będzie sukcesywnie wdrażany. Bo są oczywiście 
rzeczy, które dzieją się tu i teraz, chociażby chodniki. Idą na ten cel 
ponad 2 miliony rocznie. Porównywałem, ceny w  przetargach są 
coraz wyższe. Pewne rzeczy będą musiały poczekać, jak chociaż-
by rozbudowa roweru miejskiego. Nad parkiem technologicznym 
pracujemy. Staramy się wspierać firmy z  branży IT. Są pewne rze-
czy, do których musimy się dobrze przygotować, jak rewitalizacja 
śródmieścia, bo można powiedzieć, że bazę mamy, ale przed nami 
jeszcze masa pracy. To inwestycja na następny okres finansowania 
unijnego. Tu zwracamy baczną uwagę na to, aby pieniądze na re-
witalizację były większe niż w tej perspektywie, bo w obecnej tym 
naszym jednym projektem mogliśmy zużyć całość pieniędzy dla wo-
jewództwa i jeszcze byłoby za mało. My już te postulaty wojewódz-
twu zgłaszamy. 

- W kampanii wyborczej mowa była również o nowych o autobu-
sach. 
- Pierwsze autobusy przyjadą już w tym roku. Wprawdzie nie elek-
tryczne, ale tu korzystamy z doświadczeń innych miast, które zamó-
wiły elektryczne autobusy. Dochodzą do nas słuchy o niepodpisa-
niu lub zerwaniu umów, o nieprzestrzeganiu terminów.

- Nie do końca sprawdzona technologia. Wysoka awaryjność.
- Dlatego zdecydowaliśmy się na coś, co jest już przez Szwedów 
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doskonale sprawdzone, czyli autobusy hybrydowe, spalinowo-elek-
tryczne.

- Koszalin wziął na siebie rolę lidera ZIT, czyli programu Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych. Warto było?
- KoKoBi, jak mówią złośliwi, czyli Koszalin-Kołobrzeg-Białogard. 
(śmiech) Myślę, że było warto. Dobrze idą te programy, o których 
mówiliśmy jeszcze w poprzedniej kadencji, a czekaliśmy z nimi na 
to aż pojawią się środki zewnętrzne. To nie jest łatwe, bo Kosza-
lin koordynuje w tym zakresie właściwie wszystkie gminy, które 
są chętne i chcą przystąpić do programu. Wtedy składamy jeden 
wspólny projekt, skoordynowany i tak być powinno. Jeśli nie po-
trafilibyśmy się dogadać w gronie tych 19 gmin, które są w ZIT, to 
marna przyszłość przed nami. Krytycy mówili kiedyś w  Koszali-
nie: „dobrze, zrobiliście kilometr ścieżki i  co dalej?” Odpowiada-
liśmy im: „spokojnie, kolejne kilometry i  ścieżki będą połączone 
w sieć”. Teraz wszyscy mówią: „ścieżki rowerowe w mieście już są, 
teraz trzeba robić je poza miastem”. I tak się dzieje. Wszyscy wi-
dzą już ścieżkę do Manowa, to też jest inwestycja w ramach ZIT. 
Takich spraw, które można załatwić tylko wspólnie, w  ramach 
ZIT, jest mnóstwo. Jednej gminie trudno się przebić, grupie jest 
łatwiej.

- Ścieżka budowana w kierunku jeziora Jamno jest mocno zaawan-
sowana. Czy ona będzie miała połączenie z „autostradą” rowero-
wą R14?
- Jest to w  naszych wnioskach. Powstałby alternatywny przebieg 
R14 jako R14 bis. To jest plan na kolejne lata. Trasa biegłaby połu-
dniowym brzegiem jeziora. W tym momencie mamy alternatywny 
przebieg, a  z  drugiej strony doskonałą pętlę 40 km w  świetnych 
warunkach, bezpiecznie. Połączenie Łazy-Osieki i  dalej do Suchej 
Koszalińskiej jest już zrobione, zostaje ten południowy odcinek od 
Osiek do Łabusza i  dalej docelowo do Mielna. To jest zadanie dla 
samorządów na kolejne lata. Jeśli staramy się o  środki, to ważny 
jest tytuł. Mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość ubiegania się 
o środki w następnej perspektywie jak R14 bis.

- To będzie atrakcja, bez dwóch zdań.
- Tak, bo z  jednej strony możliwość wyboru drogi dla tych, którzy 
przemierzają cały szlak, a na co dzień bardzo dobra pętla na użytek 
lokalny. Czasem wydaje się, że budowana ścieżka biegnie w pole, ale 
warto myśleć przyszłościowo. Każda inwestycja musi mieć począ-
tek i koniec, jest elementem większej całości.

Koszalin idzie ku morzu 

- Na naszych oczach dzieje się coś, co jeszcze 20 lat temu wydawa-
ło się niespełnialnym postulatem – miasto idzie w kierunku morza. 
W tej chwili zostało już niewiele niezabudowanych miejsc na osie-
dlu Unii Europejskiej.
- Zostały jeszcze tereny KTBS, gdzie zmieści się jeszcze jeden duży 
budynek. I  można powiedzieć, że coś co jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu było polem truskawek (nie wiem, czy ktoś to pamięta, ja tak) 
będzie w całości zagospodarowane. 

- Jamno też się intensywnie zagospodarowuje. 
- Tutaj cały czas czekamy na decyzję środowiskową, jeśli chodzi 
o  projekt Promowej. To jest strategiczna ulica, która pozwala na 
uruchomienie uzbrojenia tych terenów. 

- W tej chwili ta ulica jest wąska.
- Ale przede wszystkim nie ma uzbrojenia. To kręgosłup, który po-
zwoliłby nam ruszyć dalej. Czekamy już wiele miesięcy, a może na-
wet lat na decyzję środowiskową i niestety ta procedura się prze-
ciąga.



- Kiedy ten malowniczy obszar się zabuduje, to zostanie tylko skok 
przez jezioro i mamy morze.
- Chcemy uruchomić w przyszłym roku drugi statek. To będzie inna 
opcja dotarcia do Mielna, ominięcia korków – poza busami i Koszał-
kiem. Ten nowy statek to będzie typowy otwarty prom pasażerski, 
większy, skorelowany z komunikacją publiczną. Koszałek pozosta-
nie statkiem wycieczkowym. 

Budżet – nauka odpowiedzialności

- W kampanii wyborczej obiecywał Pan, że całe budżety miejskie 
będą obywatelskie. Miała być procedura pionierska w skali kraju, 
oddanie w  dużym stopniu decyzyjnego głosu obywatelom. Pod-
trzymuje to Pan?
- Podtrzymuję, natomiast jest to bardzo trudny temat i będzie wy-
magał lat edukacji. Wszyscy chcą więcej pieniędzy do wydania, 
ale w  kasie miejskiej jest tyle pieniędzy, ile jest. Mieszkańcy na 
spotkaniach rad osiedli zderzyli się z  podobnym problemem jak 
prezydent, kiedy musi podpisać kwotę budżetu, a z tyłu głowy jest 
ileś jeszcze inwestycji, które chciałoby się zrobić, ale nie ma na to 
pieniędzy. Budżet samorządowy jest taki sam jak domowy, my nie 
mamy mennicy i własnego pieniądza. I mieszkańcy po zmianie for-
muły budżetu obywatelskiego mogli wybrać sobie z kilku propozy-
cji zgłoszonych na osiedlu ten projekt, w który samorząd inwestuje 
i absolutnie nie ingeruje. Odkryli wtedy, że pieniędzy jest za mało. 
W domu jest tak samo, bo każdy chciałby pojechać na lepsze waka-
cje, kupić lepszy samochód, zrobić remont, a trzeba wybierać: albo 
remont, albo wakacje, albo samochód. Mieliśmy przykład gminy 
Ostrowice, która chciała się wszystkim przypodobać i  wszystko 
zrobić, a skończyło się tym, że gminy już nie ma, a wójt ma sprawę 
karną. 

- Trzeba mierzyć siły na zamiary.
- Mieszkańcy zderzyli się z tym mechanizmem. Muszą wybrać to, co 
w ich ocenie jest konieczne, a co może poczekać. Budżet obywatel-
ski w obecnej postaci nie jest typowym budżetem samorządowym 
czy rządowym, tylko wyrazem chęci zrobienia czegoś dla miasta, 
dla swojej najmniejszej społeczności,  dla osiedla i najbliższej okoli-
cy. W pierwszej edycji mieliśmy jedno osiedle, w drugiej dwa osiedla, 
które nie doszły do porozumienia, a  które poniewczasie żałowały 
niedojścia do konsensusu. Okazało się jednak, że na większości osie-
dli jednak zgoda zapanowała. Myślę, że podobną drogą pójdziemy 
rozmawiając o całym budżecie.

- Prezydent nie wszystkich zadowoli. 
- Myślę, że moment, kiedy nikt nic nie będzie już chciał, to będzie ko-
niec samorządu. (śmiech) Ale jakoś on nigdzie nie nastąpił i zawsze 
będą nowe pomysły, żeby coś się w mieście działo. A pomysłów jest 
coraz więcej, co mnie cieszy. Zaczynamy merytorycznie rozmawiać 
ze stowarzyszeniami, które były w  twardej opozycji do prezyden-
ta. Rozmawiamy bez zacietrzewienia, które miało miejsce kilka lat 
temu. Ostra dyskusja na początku sprawiła, że obie strony nabyły 
wiedzy na temat pewnych zagadnień i lepiej rozumieją swój sposób 
myślenia.

- Rozmowa zawsze otwiera.
- I daje możliwość zrozumienia i możliwości, i ograniczeń. Bo nawet 
najlepszy pomysł rozbija się nawet nie tyle o możliwości finansowe, 
co prawne. Złota zasada lat 90. „To jest dozwolone, co nie jest zaka-
zane”, niestety samorządu nie obowiązuje – możemy robić tylko to, 
na co prawo zezwala.
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Koszalin ul. Zwycięstwa 46
www.manufakturaherbaty.com

(lokal 4 na zewnątrz CH Merkury - obok Saturna)

tel. 886 418 067

Herbaty wiosenne i wielkanocne 

Herbaty, kawy i zioła z całego świata

Porcelana i akcesoria

Przetwory i dodatki eko

Zestawy prezentowe na zamówienie

Oferta ślubna i komunijna



i   p r e s t i Ż o w a  s e t k a   i

i   6 8   i

T
o tylko 7 lat, a wydaje się, że Hala działa od zawsze. Odbyło się 
w niej około tysiąca rozmaitych wydarzeń i konferencji. Szyb-
ko i na trwałe wrosła w Koszalin. 

Kierujący nią od samego początku Łukasz Bednarek wspomina: 
- Kiedy w 2012 roku objęliśmy zarząd Hali Widowiskowo-Sporto-
wej w  Koszalinie za cel postawiliśmy sobie ściąganie do Koszalina 
imprez najwyższej rangi. Ale takich, na które pozwalają warunki. 
Cieszę się, że od 7 lat udaje się to realizować, ale największym osią-
gnięciem o  sportowym charakterze jest to, że Koszalin ze swoją 

koszaliński „prestiż” zaczął się ukazywać w nowej odsłonie 7 lat temu. wtedy, w 2012 roku, debiut 
miała również długo wyczekiwana koszalińska Hala widowiskowo-sportowa. wbrew ówczesnym 

obawom sceptyków, wciąż tętni życiem, oferując ciekawe imprezy sportowe, muzyczne i targowe. 

Sportowe serce Koszalina

Halą oraz z  niesamowitymi kibicami jest już znany w  środowisku 
sportowym w  całej Polsce. Niezwykle miło jest usłyszeć od róż-
nych federacji, klubów czy agencji, które po wydarzeniu opuszczają 
nasz obiekt, nawet po przegranym meczu Ligi Mistrzów, Eliminacji 
do Mistrzostw Europy czy Świata, – że grało się tutaj cudownie, że 
atmosfera była niesamowita, a kibice wyjątkowi! Mamy już wyro-
bioną markę, jako mieszkańcy Koszalina, którzy wspólnie na czele 
z  przychylnym wszystkim przedsięwzięciom prezydentem piasta, 
wszystkim służbom i mojej ekipie Hali – tworzą produkt sam w so-
bie, czyli miejsce z którego ciężko się wyjeżdża, a do którego chęt-

Widok Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Śniadeckich 

Piłka ręczna kobiet, mecz Polska – Rosja Futsal, mecz Polska – Węgry



nie się wraca. Podobnie jest z imprezami kulturalnymi, koncertami, 
targami, imprezami dla dzieci – tutaj nasz cel to przede wszystkim 
różnorodność – imprezy dla każdego odbiorcy i to również udaje się 
realizować. Dziś federacje sportowe oraz agencje artystyczne same 
zabiegają i rezerwują u nas terminy, a w tym roku kalendarz imprez 
jest tak napięty, że z trudem mieścimy treningi i mecze naszych eks-
traklasowych zespołów piłkarek ręcznych i koszykarzy. Nasz obiekt 
jest jednak dowodem na to, że Koszalin dzięki ciężkiej pracy i zaan-
gażowaniu wielu osób, stał się prawdziwym kulturalno-sportowym 
Centrum Pomorza. 
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LICZBY:
- średnio w każdym roku Halę 
   odwiedza ponad 110 tys. osób 
- średnio w każdym roku w Hali 
   odbywa się 70 imprez sportowych i kulturalnych 
- średnio w każdym roku w Hali 
   odbywa się 46 imprez z liczbą widzów powyżej 1000 
- średnio w każdym roku w Hali 
   odbywa się 28 konferencji i szkoleń

Mecz siatkówki Polska – Szwajcaria Piłka ręczna kobiet, mecz Polska – Słowacja

Piłka ręczna kobiet, mecz Polska- Węgry

Pierwsza Gala Disco-Polo
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Grupa Okienna Q4 Windows. Siedzą od lewej: Wojciech Gilewski (Q4 Alu), Mariusz Kocór (PUF ), Bartosz Kasprowiak (PUF), 
Andrzej Hondo ( E.Link ), Krzysztof Procz (Q4 Sash), Magdalena Ładzińska (PUF), Artur Sałapatek (Q4 Sash). 
Stoją, od lewej: Ireneusz Gabryś (E.Link), Jarosław Loos, Maciej Loos, Krzysztof Bielski (Fenster-3000)
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w ciągu ostatnich lat wiele razy odwiedzaliśmy firmy branży okiennej 
skupione wokół osoby Jarosława loosa, obserwując ich rozwój. 
każda z nich jest gospodarczo odrębnym podmiotem, ale jednocześnie 
korzysta z  doświadczeń pozostałych. wyróżnia je jeszcze coś: 

menedżerowie są ich współwłaścicielami. 

Grupa Q4windows

Współpraca i wzajemne 
wspieranie rozwoju
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J
arosław Loos przyjął zasadę, że menedżerowie jego firm będą 
jego partnerami w biznesie. Po prostu podzielił się własnością. 
Komentuje: - Tylko na tym zyskałem: zaangażowanych wspól-

ników, ich kompetencje i  kreatywność. Myślę, że oni również są 
zadowoleni. I nie chodzi tylko o kwestie materialne. Inaczej pracuje 
się, wiedząc, że to w części moje przedsiębiorstwo, że jestem u sie-
bie.

Jednym z  menedżerów pracujących na takich zasadach wspólnie 
z  panem Jarosławem jest jego syn – Maciej Loos. Po renomowa-
nych studiach biznesowych, z dyplomem paryskiej Business School 
ESCP, zaangażował się w  zarządzanie firmami grupy okiennej Q4 
Windows: - Stanowimy grupę firm, które w  większym lub mniej-
szym stopniu i  w  różny sposób ze sobą współpracują, są ze sobą 
połączone również kapitałowo. I jeśli rozmawiamy tutaj o wzroście 
produkcji czy o rynkach, to należy traktować każdą z firm indywidu-
alnie, bo każda indywidualnie, w różnym tempie się rozwija. Tempo 
ich rozwoju jest różne z racji tego, że firmy są na różnym etapie funk-
cjonowania, jedne są starsze, inne młodsze.

Zeszłoroczne wyniki pokazują, że wszystkie spółki umacniają się na 
rynku. Na przykład produkująca wyrafinowaną stolarkę drewnianą 
Q4Sash, wyłącznie na rynek brytyjski, zanotowała 20-procentowy 
wzrost sprzedaży w stosunku do roku 2017. Prezes Krzysztof Procz 
mówi: - Jednocześnie nieznacznie tylko zwiększyliśmy zatrudnie-
nie, a więc nasza efektywność wzrosła. Mamy również na ukończe-
niu bardzo ważną inwestycję, która pozwoli nam skokowo podnieść 
produkcję. Chodzi o nową halę produkcyjną, która niemal podwaja 
powierzchnię użytkową fabryki przy ulicy Okiennej. Dzięki temu 
oddzielimy od siebie procesy produkcyjne. Obie hale stanowią jed-
ność, ale do nowej części przeniesiemy to, co w naszym języku na-
zywa się białym montażem, szklenie i „kosmetykę”. Wciąż przybywa 
nam klientów, więc o zamówienia się nie martwimy. 

Dodatkową powierzchnię zyskała również Q4Alu, która produkuje 
stolarkę aluminiową. Współzarządzający spółką Wojciech Gilewski 
mówi: - W  zeszłym roku wybudowaliśmy 400 metrów kwadrato-
wych dodatkowej powierzchni. Teraz czeka nas reorganizacja parku 
maszynowego. To wymagająca operacja, bo jednocześnie musimy 
utrzymać cykl produkcyjny. Potrzebujemy jakieś dwa miesiące, 
żeby ze wszystkim się poukładać. Tak więc w  tej chwili jesteśmy 
w  trakcie restrukturyzacji, potrzebujemy nowych pracowników, 
najchętniej takich, którzy już mieli do czynienia z  produkcją okien 
aluminiowych. W  naszym przypadku sprzedaż mierzona wolu-
menowo nie wzrosła, między innymi z  powodu ograniczeń mocy 
produkcyjnych, ale o 15 procent zwiększyliśmy zyskowność dzięki 
większym marżom. 

Aby dać Czytelnikom wyobrażenie o  skali, w  jakiej działają firmy 
Grupy Q4 Windows, wspomnijmy o  zamówieniu klienta z  Berlina, 
które realizuje obecnie Q4Alu. – Jest to obiekt, gdzie jest 500 okien 
do 3,5 metra wysokości w  jednym skrzydle. Sześciokondygnacyj-
ny biurowiec w  doskonałej lokalizacji zostanie cały wyposażony 
w okna z Koszalina, z naszego zakładu – podkreśla Wojciech Gilew-
ski. 

Najstarsza ze wszystkich spółek – PUF – również zyskała nową 
powierzchnię produkcyjną. Mariusz Kocór, dyrektor produkcji, 
relacjonuje: - To jest  przeszło 1500 metrów kwadratowych. PUF 
jest w fazie rozbudowy budowlanej i maszynowej. Czekamy na za-
mknięcie kontraktu zakupu maszyn, centr obróbczych. W  naszej 
pracy pojawi się wysoka automatyzacja. Rozmaite czynności wyko-
nywane obecnie przez ludzi będzie wykonywać centrum obróbczo
-tnące. W związku z tym ogromnym krokiem w rozwoju, będziemy 
zatrudniać kolejnych pracowników.

Dla najmłodszej ze spółek rok 2018 był  pierwszy pełnym ro-
kiem obrachunkowym.  - Firma zakończyła go wynikiem 26 mi-
lionów złotych obrotu. Wyniki za pierwszy kwartał bieżącego 
roku wskazują na dalszy około dwudziestoprocentowy wzrost, 
co dobrze wróży na przyszłość – mówi Andrzej Hondo, członek 
zarządu. – Obrót wyniesie dobrze powyżej 30 milionów złotych. 
Cały czas mamy pełne obłożenie produkcji, walczymy o utworze-
nie drugiej zmiany. Cieszy nas fakt, że mamy ustabilizowany trzon 

pracowniczy, co w  przypadku młodych firm jest zawsze dużym 
wyzwaniem. 

Maciej Loos dodaje: - E.Link powstała w kwietniu 2017 roku, a od 
stycznia tego roku produkuje już we własnej hali. Hala i teren zakła-
du były wcześniej wynajmowane. To duże osiągnięcie, stabilizujące 
firmę. 

Grupa Q4WindowsGroup

SZUKASZ PRACY?
MY SZUKAMY CIEBIE!
Inżynierów, technologów, pracowników produkcji, 
operatorów CNC, stolarzy, automatyków, handlowców...
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Przypominamy piękną okładkę z grudnia 2016 roku – jedną z najbardziej
 komplementowanych przez Czytelników w całej historii koszalińskiego “Prestiżu”
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Za mniej więcej trzy tygodnie, w połowie kwietnia, pierwsze okna 
wyjadą z kolejnej fabryki, w której E.Link ma 95 procent udziałów. 
E.Link Potulice to zakład przywięzienny. Da pracę osadzonym. To 
nie pierwsze przedsięwzięcie tego typu w praktyce E.Link. Również 
w koszalińskim zakładzie pracują osadzeni. Andrzej Hondo komen-
tuje: - Współpraca z zarządem służby więziennej opłaca się wszyst-
kim stronom. My zyskujemy pracowników, oni przyuczenie do za-
wodu i źródło dochodu, a w konsekwencji można mówić o udanym 

procesie resocjalizacji. Wielu osadzonych po upływie odbywanej 
kary zostaje u nas w pracy na stałe. 

Wszystkie ze spółek grupy produkujące stolarkę okienną z plastiku, 
drewna i aluminium sprzedają swoją produkcję za granicą. Jak infor-
muje Magdalena Ładzińska, dyrektor handlowa PUF, największym 
odbiorcą są Niemcy: - To teren, na którym się poruszamy najspraw-
niej. Na początku lutego uczestniczyliśmy w targach w Holandii, bo 

chcemy pozyskać nowych klientów właśnie stamtąd. Cieszy nas, że 
jest odzew. Mamy również niewielkich odbiorców w Belgii. Na tar-
gach wystawiał się PUF, ale reprezentowaliśmy również pozostałe 
spółki. 

Maciej Loos tak mówi o  sprzedaży: - Współpracujemy z  firmami, 
które sprzedają nasze produkty dalej. Skoncentrowaliśmy się na 
klientach biznesowych. Oni wiedzą nie tylko o ofercie spółki, z któ-
rą współpracują na bieżąco. Jeśli handlują oknami plastikowymi, 
a ktoś pyta o okna aluminiowe i drewniane, wskazywane są nasze 
zakłady jako potencjalni dostawcy. W ten sposób procentuje fakt, 
że działamy w  grupie. Poza tym innymi prawami rządzi się rynek 
budowlany polski i niemiecki. Tutaj korzystamy wszyscy z wiedzy, 
którą posiada PUF jako prekursor działający w  Niemczech już od 
ponad 20 lat. 

Na wsparcie kapitałowe i w zakresie know how wskazuje również 
Ireneusz Gabryś, członek zarządu E.Link, doświadczony handlo-
wiec: - Kiedy powstała spółka E.Link, na początku przejęliśmy naj-
większego odbiorcę okien w Niemczech. Z biegiem czasu wypraco-
waliśmy sobie z niemieckimi partnerami takie metody współpracy, 
które pozwalają nam stale podnosić sprzedaż. W  2018 roku było 
tych okien 20 tysięcy. W tym roku jest już ich 50 tysięcy. Dzięki pra-
cy w grupie, dzięki temu, że każdy się skupił na tym, co robi najlepiej, 
jesteśmy w  stanie wysłać okna takie, jakich chcą nasi partnerzy, 
wtedy kiedy chcą i za odpowiednią cenę.

Kiedy wzrasta produkcja, potrzeba większej liczby pracowników. 
Wszystkie spółki tworzące grupę, stale dysponują ofertami pracy. 
– Nie chodzi wyłącznie o pracowników produkcji – zaznacza Maciej 
Loos. - Cały czas potrzebujemy pracowników „administracyjnych”: 
czy to potrafiących rysować w programie AUTOCAD, czy czujących 
się komfortowo w obsłudze klienta. W obszarze kadrowym również 
wymieniamy się informacjami. Jeśli do jednej z firm zgłasza się oso-
ba o określonych kwalifikacjach, a w tym momencie nie ma w niej 
wolnego etatu, to informacja taka przesyłana jest do pozostałych. 
I bywają sytuacje, że kandydat zaczyna pracę w innej z naszych firm. 
Szczególnie, że wszystkie firmy się rozwijają i chcą się rozwijać, a do 
rozwoju potrzebni są ludzie. Zawsze chętnie witamy nowych kole-
gów w zespole.

Grupa nie tylko zatrudnia „gotowych”, przygotowanych do wyko-
nywania określonych prac ludzi. Oferuje również przeszkolenia. 
Mariusz Kocór wspomina: -  PUF organizował giełdę pracy w Urzę-
dzie Pracy w  Koszalinie, żeby sprawdzić, jaki jest rynek w  naszym 
mieście. Zatrudniliśmy kilku pracowników, którzy do tej pory byli 
bezrobotnymi. I nadal pracują, więc myślę, że się odnaleźli w naszej 
firmie. Oczywiście jest przesiew, bo podstawowym wymaganiem 
jest zaangażowanie. Bez niego w  żadnym miejscu pracownik nie 
zagrzeje miejsca. Zatrudniamy również kobiety. Panie są kierowa-
ne do prac wymagających dokładności, staranności, solidności, 
precyzji i przede wszystkim cierpliwości, której nie starcza panom. 
Często na procesach produkcyjnych posiłkujemy się pracownikami 
zza wschodniej granicy, staramy się stamtąd ściągać fachowców. 
Bo tam też na pewnym poziomie jest rozwinięta stolarka okienna. 
I jak się uda, to jest duży sukces, bo taki człowiek wchodzi właściwie 
z automatu na linię. 

Jarosław Loos podsumowuje: - Jestem dumny z moich wspólników. 
Wiem, że zawsze mogę na nich liczyć. To nowe pokolenie mene-
dżerów, świetnie wykształconych, biznesowo obytych. Nie mają 
kompleksów w  kontakcie ze swymi zagranicznymi odpowiednika-
mi. Wyniki pokazują, że są skuteczni. Ważne, że wciąż się rozwijają. 
Mają „wielkie apetyty” na swój, to znaczy nasz sukces. Dzięki temu 
w dużym stopniu rozwijają się również nasze firmy.  

zaje--sta@praca-super-oferta.pl

America first?   No!

KOSZALIN FIRST?   YES!   YES!

Pokonamy bezrobocie!

Precz ze stagnacją!

Szukasz pracy?  

Szukamy:

Inżynierów, Automatyków, Elektryków, Handlowców, 
Monterów okien, Technologów, Spedytorów, Stolarzy…  

                                                                               Jarosław Loos

Jarosław Loos i jego firmy poszukują pracowników 
rozmaitymi metodami, czasami bardzo niekonwencjonalnymi.
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M
imo zmęczenia i  szarzyzny otaczającego świata w  głębi 
duszy zachowaliśmy w  sobie południowy temperament. 
Tak więc to musiały być Włochy! Z  nich postanowiliśmy 

czerpać inspiracje. 

Zaczęliśmy działać. Jak zrobić, żeby nie był to kolejny zwykły lokal 
na mapie Koszalina? Aby znaleźć odpowiedzi na to i  wiele innych 
pytań, udaliśmy się do Włoch. Wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, jak 
to się fachowo nazywa, ale rozpoczęliśmy turystykę enogastrono-
miczną. Poznawanie Italii z najsmaczniejszej strony – od kuchni. Kie-
dy czytacie ten tekst, bardzo prawdopodobne jest, że jesteśmy na 
jednej z takich wypraw. Niech nie zmyli was nazwa naszego lokalu; 
jeździmy do wszystkich zakątków tego ogromnego kraju.

Według nas jedynym sposobem na poznanie danego regionu jest 
spróbowanie przysmaków jego kuchni. Od zarania dziejów biesia-

każdy nowy dzień jest kawałkiem historii. to od nas zależy, jak się ona potoczy. trzymając się tej zasady, 
przeżyliśmy w naszym małym toskańskim raju pięć lat. powiedziałbym, że nasza opowieść jest banalna: 
dwie duszyczki zmęczone trudami codzienności, z których korporacje wycisnęły siły jak sok z cytryny, 

niepoprawni marzyciele, szukający czegoś wyjątkowego. i myśl - a może knajpa?

Toscana – historie nieznane

dowanie zbliża ludzi. Jedząc to co oni i razem z nimi, poznajemy du-
szę miejsca.  

We Włoszech mówi się dużo o jedzeniu, znacznie więcej niż gdzie-
kolwiek na świecie, znacznie więcej niż na jakikolwiek inny temat. 
Ludzie integrują się przy stole. To daje prostą, dziecięcą radość i roz-
kosz każdego dnia. Z tej rozkoszy czerpiemy pozytywną energię, ale 
nie tylko z tego. Jeszcze większy fun daje nam możliwość podziele-
nia się z wami naszymi kulinarnymi odkryciami. 

Tak sobie rozmyślaliśmy z ukochaną żoną, skąd ta energia? Proste! 
To wy ją nam dajecie każdego dnia. Gdy przychodzicie, inspirujecie 
nas, opowiadacie swoje historie – to daje nam power.  Większość  
z  was jest równie, a  nawet bardziej fanatycznymi miłośnikami 
Włoch niż my. Trudno byłoby nam bez was to ogarnąć. Uwielbiamy 
słuchać waszych opowiadań o  niesamowitych miejscach, ludziach 

autor: maciej buczek
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no i najważniejsze – jedzeniu. Dzięki naszemu wspólnemu wysiłko-
wi udało nam się w ciągu tych pięciu lat wyeksplorować wiele regio-
nów Włoch i odkryć jeszcze więcej niesamowitych smaków.  

Przełomem  w  naszej historii była pachnąca, ociekająca smakiem 
Bolonia.  To miejsce pozbawiło nas dziewictwa. To tu przecinają się 
kulinarne szlaki słonecznej Italii. Tam rozkoszowaliśmy  się  smakami  
i aromatami całych Włoch. Poznaliśmy wielu  ludzi, którzy odwrócili 
nasz światopogląd o 180 stopni. Są z nami, dopingują nas i wspierają 
do dziś. Przy każdej okazji odwiedzamy  Giorgię i Chiarę.  To one na-
uczyły nas, jak jeść i żyć jak prawdziwi Włosi.  Pokazały nam cudow-
ne kameralne lokale, w których ciasnota tworzy bliskość. Ludzie tak 
naprawdę potrzebują jej bardzo. Podróżując po świecie, za każdym 
razem poznajemy ciekawych ludzi, właśnie dzięki temu zjawisku. 

Gdy zrozumieliśmy, na czym polega  życie  przeciętnego Makaronia-
rza -  zaczęliśmy prawdziwą przygodę. Każda kolejna wyprawa była 
bardziej  fascynująca. Sycylia, bo tam się udaliśmy, to inny świat, to 
nie Włochy. Sami Sycylijczycy tak mówią o sobie: „jesteśmy Sycylij-
czykami”. Inny klimat,  co za tym idzie inna kuchnia. Mimo ogromnej 
odległości i  odmienności kulturowej tu także znaleźliśmy bratnie 
dusze, które są z nami do tej pory. Włosi mają coś takiego w swojej 
kulturze, że ktoś kto podaje nam przepis na jakąś potrawę, chce nas 
przybliżyć do miejsca swojego pochodzenia. 

Z pierwszej sycylijskiej wyprawy najbardziej zapadł nam w pamięci 
„Gianinii”-  jak mawiał nasz przyjaciel (lokalny biznesmen, kombina-
tor), który pokazał nam jak prawdziwy mieszkaniec tej wyspy łatwo 
może nas oszukać. Na nasze szczęście większość mieszkańców 
była uczciwa i przyjazna (np. Toni - kierowca wycieczkowego Piag-
gio z Palermo, który do tej pory wozi zdjęcie swojego pracodawcy 
zastrzelonego w  niewyjaśnionych okolicznościach na ulicy). Toni 
ukazał nam prawdziwe oblicza tego miasta, pełnego kontrastów 
kulturowych i  kulinarnych. Jego opowieści pozostaną nam długo 
w pamięci. 

Później posypały się kolejne wyprawy. Z każdej przywoziliśmy wspo-
mnienie nowych znajomych i garść pomysłów. Ledwo wracaliśmy do 
naszej Toscany, a już powstawał plan na kolejną ekspedycję. Istne sza-
leństwo.  Na wyższy level przeniosła nas dopiero wyprawa truflowa, 
kiedy z psem ganialiśmy po lesie w poszukiwaniu „białego złota”. Nie 
było łatwo, ale dzięki dobremu sercu Massimo i jego rodziny (nie oby-
ło się bez błagania na kolanach) udało się spędzić dzień z niesamowitą 
rodziną truflowych zdobywców w samym sercu Toskanii. 

Poprzeczkę podbiła ostatnio Sardynia, gdzie w Porto Cervo poznali-
śmy Masimo i Gracjellę, którzy podzielili się z nami swoimi doświad-
czeniami z  luksusowej restauracji dla milionerów. Ale także ekipa 
z  restauracji Mariturismo w  Olbi, serwującej morskie przysmaki 
miejscowym rybakom i robotnikom w porcie. 

Ech, jak dobrze, że wspomnień nam nic nie odbierze. No chyba, że 
demencja. Nasuwa się nam następujący wniosek: pozytywni ludzie, 
napotkani na naszej drodze i czas z nimi spędzony dają radość, ener-
gię i pozostają w pamięci. Warto więc dbać o relacje międzyludzkie 
i pielęgnować je, bo dobro wraca.  

Autor wraz z żoną Lukrecją prowadzi malutką, 
klimatyczną restaurację Toscana w Koszalinie przy 
ulicy Biskupa Czesława Domina 5 (tel.  602 677 340). 
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J
eśli z  ulicznych billboardów uśmiechają się do Państwa 
dziennikarze Polskiego Radia Koszalin, na dodatek w  sce-
nerii przywołującej wiosenno-letnie skojarzenia, to trudno 

oprzeć się wrażeniu nadchodzącej, przyjemnej zmiany w  pu-
blicznym eterze. - W  praktyce mamy już tylko dwie pory roku, 
zimną i ciepłą, stąd taki trochę przewrotny pomysł, żeby w lekki, 
żartobliwy sposób pokazać, że potrafimy dobrze bawić się ze 
słuchaczami – mówi Piotr Ostrowski, prezes Polskiego Radia 
Koszalin. 

- Outdoorowa część kampanii, promując odświeżoną ramówkę pod-
kreśla właśnie tę stronę naszej anteny, która instynktownie kojarzy 
się z radiem: z przyjemnością – wskazuje Piotr Kobalczyk, dyrektor 
programowy stacji. - Zmiany programowe, jakie szykujemy idą w wie-
lu kierunkach. Jako stacja publiczna nie koncentrujemy się przecież 

nowa playlista, weekend pod znakiem ekstra magazynów i ostry kurs na żywą publicystykę – to znaki 
szczególne odświeżonego programu naszej publicznej stacji regionalnej. Finalnie antena zyska też nową 
oprawę muzyczną. startowi wiosenno-letniej ramówki towarzyszy kampania promocyjna pod hasłem 

„U nas już lato!”.

w polskim radiu koszalin już lato!

Rośnie temperatura anteny

jedynie na rozrywce, niemniej owa przyjemność – ze słuchania muzy-
ki, z klimatu tworzonego przez ludzi radia – to niezmiennie podstawa 
relacji ze słuchaczem. 

Nóżka musi chodzić, czyli nuta DJ. Kriby

Nowości jest sporo. Największą zmianą jest na nowo zestrojona 
playlista. - Skomponowanie jej atrakcyjnie w  stacji publicznej, tak 
by była konkurencyjna wobec  ściśle sformatowanych nut stacji ko-
mercyjnych, to spora sztuka – mówi Piotr Kobalczyk. - Bo musi być 
dla każdego, musi być „na czasie”, ale i sięgać sentymentów. Musi być 
mądrze, ale i wesoło, a przy tym nie można zapominać o muzycznej 
misji, czyli na przykład promocji młodych polskich artystów. Ta sztu-
ka chyba nam się udała, bo czy szybko czy wolno - jak mawiał klasyk 
– nóżka musi chodzić. I chodzi. 
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To efekt mariażu doświadczenia z  młodością, erudycji muzycznej 
z instynktem i żywiołem – Adriana Adamowicza, szefa muzycznego 
stacji, wsparł bowiem jego wychowanek Tomasz Tran, w Polskim Ra-
diu Koszalin znany m.in. z audycji „Co jest grane” i „Bity piątek”, zaś 
w Polsce także jako DJ Kriba. Panowie już współpracują dzieląc się 
anteną – Tomasz Tran kreuje playlistę w prime time.  

- Nasza nowa playlista to gorące nowości muzyki rozrywkowej z róż-
nych gatunków, zagrane w towarzystwie hitów z ostatnich 5 -10 lat – 
tłumaczy Tomasz Tran. - Całość zaś okraszona największymi „złotymi 
przebojami”, które zna każdy, bez względu na wiek. 

Goldies mistrzów: Lendzion, Podgórski, Mroczek
 
Z  owych gęściej pojawiających się na antenie „goldies” ucieszą się 
szczególnie wielbiciele muzyki lat 80. i 90., na dodatek podanej w mi-
strzowskim wydaniu. Mowa o nowej, przebojowej odsłonie „Powro-
tu do przeszłości” z  trójką niekwestionowanych znawców tematu 
w  roli gospodarzy: Sylwestrem Podgórskim, Januszem Lendzionem 
i Przemysławem Mroczkiem! Autorzy ze skromnością definiują nowy 
program: „Posłuchamy wykonawców, którzy na starych listach prze-
bojów pojawiali się regularnie, i tych, którzy trafiali tam incydental-
nie, ale za to z przebojami popularnymi po dziś dzień. Piosenki znane 
i uznane oraz te, które nucimy często pod nosem, nie zawsze pamię-
tając ich tytuł i  autora. Płyty, które zapisały się złotymi zgłoskami 
w historii muzyki i takie, które niesłusznie przyprószył kurz historii”.

Ale to nie będzie skromny program: „Powrót do przeszłości”, au-
dycja znana z  niedzielnego popołudnia, odtąd będzie prawdziwym 
muzycznym deserem w piątkowy wieczór (19:00 – 21:00), tworząc 
z  późniejszym „Bitym piątkiem” (teraz 21:00 – 22:45) zestawienie, 
które pozwoli spędzić miło czas z rodziną, a nawet urządzić domówkę 
z przyjaciółmi bez potrzeby sięgania np. po płyty. 

Wśród propozycji autorskich audycji muzycznych („Na dobrą noc” 
- 21:00 – 22:45) też nowinka – dotąd piątkowy „Stylowy młynek” 
Beaty Góreckiej pojawiać się będzie w poniedziałki („Ciemna strona 
księżyca” Przemysława Mroczka wróci do ramówki jesienią). 

Gospodarze pasm, powrót „niegrzeczników”

Poranek „robi” dzień, a  dzień w  Polskim Radiu Koszalin – na zmia-
nę – „zrobią” słuchaczom gospodarze porannego „Studia Bałtyk”: 
Anna Popławska i  Mateusz Sienkiewicz (6:00 – 10:00). Obudzą, 
skomentują poranne newsy, poinformują o  wszystkim, co warto 
wiedzieć, szykując się na przywitanie nowego dnia. - Aromat świe-
żo zaparzonej kawy, szelest gazet prosto z  drukarni, wschodzące 
za oknem słońce... do tego świadomość, że trzeba obudzić całe Po-
morze Środkowe. To ogromne wyzwanie, ale i  wielka przyjemność 
- mówi Mateusz Sienkiewicz, teraz stały współgospodarz pasma.  
- Będą też, oczywiście, rozmowy ze słuchaczami, którzy od samego 
rana są z nami - dodaje Anna Popławska, która spotyka się ze słucha-
czami o poranku już od wielu miesięcy. 

Niezmienną częścią pasma pozostaje rozmowa polityczna dnia („Gość 
Studia Bałyk” - godz. 8:05, (Anna Popławska i Aleksandra Kupczyk). 
Jest jednak i niespodzianka – na antenę wraca „Niegrzecznik praso-
wy”, czyli codzienny, krótki przegląd prasy (godz. 7:05), w wykonaniu 
z reguły amatorów, choć zwykle świetnie poinformowanych. W po-
niedziałki, wtorki i  środy (9:30) poranek zwieńczy interwencyjna 
„Jest sprawa” Sławomira Kamoli. 

W paśmie śniadaniowym „Radio Koszalin na dobry dzień” niezmien-
nie towarzyszyć słuchaczom będą gospodarze: Beata Górecka i Ad-
rian Adamowicz, a wraz z nimi pojawią się ciekawe, ludzkie, codzienne 

sprawy, niebanalni goście i cała masa konkursów. Na deser, rzecz ja-
sna – Tomasz Tran i jego bardzo popularna już zabawa ze słuchaczami 
w „Co jest grane?”. 

Do Polskiego Radia Koszalin, po kilkuletniej przerwie, wróciła dwójka 
dziennikarzy: Katarzyna Kużel i Mariusz Brokos. W nowym kształcie 
ramówki to nowi gospodarze popołudniowego, informacyjno-publi-
cystycznego wydania „Studia Bałtyk”, a także sobotniego pasma „Ra-
dio wolna sobota” (godz. 7:00 – 12:00). Audycja pomieści znane już 
z sobotniego poranka magazyny, m.in. „Premierę” Janusza Lendziona 
i „Kołozwrotek” Arkadiusza Wilmana, a także cotygodniową debatę 
znad Parsęty - „Studio Bałtyk Kołobrzeg”. 

Twarde debaty i twarzowe krawaty

- Rzetelna, szybka informacja i  publicystyka, także ta historyczna, 
tożsamościowa, pozostają niezmiennie na liście naszych priorytetów  
– podkreśla Piotr Kobalczyk. - Zachowując dotychczasową, mocną 
pozycję reportażu i  pogłębionej publicystyki w  „Wieczornych spo-
tkaniach” (19:00 – 21:00), wzmacniamy formaty dyskusyjne. Debat 
publicznych, które pomagają naszym słuchaczom dobrze orientować 
się w bieżącej, społecznej i politycznej rzeczywistości nigdy za wiele, 
zwłaszcza w roku tak obfitującym w kluczowe w tym wymiarze wy-
darzenia.

W  efekcie do już emitowanych na antenie stałych debat na żywo, 
takich jak piątkowe, samorządowe „Rządzi-My” (9:30 – 10:00), do-
łącza właśnie nowy program „Zaczynamy tydzień” (poniedziałki, 
9:00-10:00). Największe zmiany wiążą się jednak z  koronną deba-
tą polityczną Polskiego Radia Koszalin. „Po słowie”, czyli program 
z udziałem parlamentarzystów, w nowej ramówce staje się nie tylko 
niedzielnym starciem w  samo południe (dotąd w  poniedziałek), ale 
także programem z  bezpośrednią transmisją wideo (streaming na 
portalu prk24.pl i FB stacji). To oznacza, że politycy goszczący w „Po 
słowie” nie tylko będą musieli dobrze dobierać argumenty w dyskusji, 
ale też twarzowe krawaty.  

Magazynowy weekend

W obszarze lżejszej publicystyki zyskał i tak już mocno magazynowy 
weekend. W sobotę o 12:00 Marcelina Marciniak zaprasza na nowy, 
godzinny, poradnikowy program dla miłośników psów, kotów i innych 
miłych stworzeń - „Zwierzę w eterze”. Zaraz potem (13:00), w nowym 
formacie pn. „Radioportret”,  Anna Popławska będzie prezentować 
nie do końca znane albo dotąd nieodkryte oblicza osób powszechnie 
znanych. - „Radioportret” to też poszukiwanie inspirujących historii 
i postaci, które w skomplikowanym świecie można uznać za autory-
tety – podkreśla autorka. 

W niedzielę dwie magazynowe zmiany – programu dla rolników „Pola 
widzenia” Renaty Pacholczyk będzie można posłuchać o godz. 15:00 
(dotąd – 10:00), zaś o 19:00 gratka dla kibiców. Skromny, 10-minu-
towy „Sportowy koniec weekendu” urósł do rozmiarów godzinnego 
magazynu. Poprowadzą go redakcyjni „sportowcy”: Mirosław Pień-
kowski i Krzysztof Klinkosz, proponując to, czego w wieczorną nie-
dzielę kibicom nieco brakowało: szerszych relacji, gości, czy  sporto-
wych podsumowań i analiz. 

Warto dodać, że zmiany w ramówce zbiegają się z ważnymi dla stacji 
inwestycjami. Polskie Radio Koszalin zmienia właśnie siedzibę redak-
cji w Szczecinku. - Z nowej, podobnie jak z Kołobrzegu i Słupsku, bę-
dziemy mogli robić program – cieszy się Piotr Ostrowski, prezes Pol-
skiego Radia Koszalin. I zapowiada, że niebawem rozgłośnia doczeka 
się też zupełnie nowej oprawy antenowej. Przygotuje ją krakowskie 
studio Nieustraszeni Łowcy Dźwięków.
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prawie trzyhektarowy teren na końcu ulicy Franciszkańskiej u zbiegu z krańcową jest już 
ogrodzony białymi płytami. oznacza to, że przyszłe osiedle Franciszkańska przestaje być tylko 
koncepcją. za kilka tygodni, najpóźniej z początkiem czerwca br., na plac budowy wjedzie ciężki 
sprzęt i rozpocznie się wznoszenie pierwszego budynku z 72 mieszkaniami. docelowo staną w tym 
miejscu domy mieszczące w sobie około 350 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni, w których 
zamieszka ponad 1000 osób. sprzedaż mieszkań rozpocznie się wraz z wbiciem pierwszej łopaty 
pod fundamenty pierwszego etapu inwestycji. Jednocześnie deweloper prowadzi dwa inne duże 

przedsięwzięcia w koszalinie: osiedle cypryjskie oraz osiedle zwycięstwa. 

pb kUncer

Osiedle Franciszkańska 
staje się faktem
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K
oncepcyjne plany Osiedla Franciszkańska (Franciszkań-
ska – w domyśle: ulica) robią wrażenie. Wioletta Stelmach, 
dyrektor generalna PB KUNCER, zapowiada: – Chcemy 

zbudować kolejne piękne osiedle w  Koszalinie. Żeby miało swój 
klimat, przyciągało przytulnością i urodą,  dawało komfort i   po-
czucie przynależności do tego miejsca. To będzie budownictwo 
wielorodzinne, ale ze stosunkowo niską zabudową. Gdyby przyj-
rzeć się pobliskim domom, można dojść do zaskakującego wnio-
sku, że ich wysokość bliska jest wysokości planowanych przez nas 
budynków.

Prezes Krzysztof Kuncer dodaje: – W  pierwszym okresie przygo-
towań, który właśnie się zakończył, uściślaliśmy koncepcję tego 
osiedla. Pewne wstępne założenia zweryfikowaliśmy, upewniliśmy 
się co do innych decyzji. Pierwszy budynek składający się z trzech 
klatek schodowych powstanie bezpośrednio przy ulicy Francisz-
kańskiej, wzdłuż jej biegu. Projektanci składają właśnie w  naszym 
imieniu wniosek o pozwolenie na budowę. 

Wioletta Stelmach mówi: - Zakładamy, że w czerwcu tego roku za-
czniemy realizację. W   kwietniu zaczniemy  przyjmować rezerwa-
cje. Same umowy będziemy zawierać już po uzyskaniu pozwolenia 
na budowę . 

Na całym osiedlu powstanie około 350 mieszkań, z  czego 72 
w pierwszym etapie, czyli w ciągu półtora roku. Przekrój mieszkań, 

jeśli chodzi o powierzchnię, to jak zawsze wybór od małych (do 40 
m2), przez średnie (50 m2 i więcej), po nawet 120-metrowe. 

Krzysztof Kuncer relacjonuje: – Chcemy, aby nasze domy  miały trzy 
pełne kondygnacje plus jedną kondygnację z kilkoma dużymi, kom-
fortowymi mieszkaniami z przyległymi dużymi tarasami na dachu. 
Na pewno  zachowana zostanie  pewna spójność i kameralny cha-
rakter miejsca. 

Wioletta Stelmach mówi: – Windy zamontowane w  każdej klatce 
schodowej będą zjeżdżały bezpośrednio do garażu. Zawsze przy 
projektowaniu wyobrażamy sobie naszego klienta i  jego potrzeby. 
Mimo że nie ma takiego wymogu, przy tej liczbie kondygnacji, za-
pewnimy windy z myślą o takich sytuacjach jak małe dzieci w wóz-
kach, czyjaś noga w gipsie, siatki pełne zakupów, osoby starsze i po 
prostu zwykła wygoda i komfort .

Pod wszystkimi obiektami będą hale garażowe. Ponieważ obecnie 
normą jest sytuacja, że w  rodzinie używa się dwóch albo i  trzech 
samochodów, potrzeba dużo miejsc postojowych. Osiedle Fran-
ciszkańska jest tak rozplanowane, że w  zewnętrznych częściach 
działki, prostopadle do ulicy Franciszkańskiej,  deweloper wykona 
drogi wewnętrzne, do których  przylegać będą dodatkowe miejsca 
parkingowe. 

Tym co wyróżni to osiedle od innych, jest zaplanowany  dodatkowo, 
poza terenami zagospodarowania wokół każdego budynku,  uloko-
wany w centralnej części przyszłego osiedla obszar rekreacyjny. Już 
na planie widać, że jest on  nietypowy, bo wielki. To nie będzie tylko 
ogródek dla dzieci z paroma ławeczkami do siedzenia dla dorosłych, 
ale zdecydowanie coś więcej. Na tej powierzchni mógłby z  powo-
dzeniem stanąć jeszcze jeden budynek, a  tym samym deweloper 
mógłby zbudować i sprzedać kilkadziesiąt mieszkań. Jego myślenie 
idzie jednak w innym kierunku – ludzie muszą mieć przestrzeń, do-
stęp do światła słonecznego i zieleni. 

Wioletta Stelmach komentuje: – Nauczyliśmy się tego na Osiedlu 
Cypryjskim, gdzie również nie pożałowaliśmy miejsca na tereny 
zielone. Z  przyjemnością obserwujemy jak nabywcy mieszkań ko-
rzystają z tej zieleni i postawionych wśród niej urządzeń. Poza kom-
fortem i wygodą mieszkańców,  dodaje to urody osiedlu. 

Prezes Krzysztof Kuncer podkreśla: – Chcemy, żeby Osiedle Fran-
ciszkańska było kontynuacją naszych wcześniejszych realizacji. Do 
budowania podchodzimy w  ten sposób, że kumulujemy doświad-
czenia. Osiedle Cypryjskie, którego budowa dobiega powoli końca, 
to już było coś, co skupiało w  sobie mnóstwo wniosków wypra-
cowanych wcześniej. Osiedle Franciszkańska to będzie w  naszej 
praktyce kolejna nowa jakość. Musimy mieć świadomość, że skoro 
będzie tam 350 mieszkań, to lekko licząc, będzie to miejsce do życia 
dla przynajmniej tysiąca osób. To duża liczba, spora społeczność. 
Zależy nam na tym, by ludzie czuli się komfortowo, by nie trakto-
wali swoich „M” wyłącznie jako sypialni. Patrzymy na to osiedle od 
samego początku, czyli od fazy koncepcji, jako na całość, w której 
muszą zazębiać się rozmaite funkcje i  musi panować estetyczny 
i funkcjonalny ład. Koncept architektoniczny jest bardzo zdyscypli-
nowany. Architektura ma swój styl i rozpoznawalne elementy , jak 
choćby charakterystyczne dla naszych budynków balkony. Cały te-
ren będzie w przyszłości ogrodzony. Stworzymy osiedle zamknięte, 
ale tylko w takim sensie, że wjazd na nie będą mieli wyłącznie miesz-
kańcy. 

Bardzo  charakterystyczne dla sposobu budowania przez PB Kun-
cer są balkony i  tarasy. Elementem wyróżniającym jest duża po-
wierzchnia i nieprzezierna płyta balkonowa. 
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- Pionowa płyta balkonowa do pewnej wysokości jest  betonowa. 
Ona osłania długie i szerokie balkony, dzięki czemu powstaje prak-
tyczna do wykorzystania i  intymna powierzchnia – komentuje dy-
rektor Stelmach. – Zachowana jest prywatność. Tam, gdzie stoso-
wane są przesłony przeźroczyste, użytkownicy próbują je czymś 
dodatkowo zasłaniać – materiałami tekstylnymi, jakimiś matami, 
powstaje kociokwik co do kolorów i form. Balkon dla mieszkańców 
domów wielorodzinnych ma ogromne znaczenie. Ktoś, kto miesz-
ka w  domku, ma do dyspozycji większą lub mniejszą działkę. Ktoś 
mieszkający w budynku wielorodzinnym zyskuje dodatkową prze-
strzeń wyłącznie dzięki tarasom lub balkonom. Można to zilustro-
wać obserwacjami z Osiedla Cypryjskiego, gdzie gdy tylko zrobi się 
trochę cieplej, na balkonach pojawiają się stoliczki, fotele i  ludzie, 
którzy rzeczywiście na tych balkonach przebywają. Balkony mają 
kilka, a  często kilkanaście metrów kwadratowych, a  tarasy to na-
wet trzydzieści-czterdzieści metrów kwadratowych. To jest tyle 
powierzchni, że można spokojnie ustawić jakieś elementy zieleni 
i meble typu ogrodowego. 

Nabywcy mieszkań na Osiedlu Franciszkańska mogą liczyć na to, że 
domy będą zbudowane jak zawsze w przypadku budowanych przez 
P.B.Kuncer z bardzo dobrej jakości materiałów. Zarówno w zakresie 
konstrukcji budynku, jego wszystkich przegród izolacji termicznej, 
wilgociowej  i akustycznej, jak i w zakresie materiałów wykończe-
niowych. Części wspólne będą wykończone z największą dbałością 
o komfort mieszkańców i urodę budynku. 

Osiedle będzie powstawało etapami. Przyszli mieszkańcy znajdą 
się w  wygodnej sytuacji, jeśli chodzi o  kwestie komunikacyjne. 
Kiedy będą zasiedlane pierwsze budynki, w  pobliżu czynna już 
będzie tzw. duża obwodnica Koszalina. To pozwoli zarówno szyb-
ko i wygodnie dotrzeć z tego miejsca w dowolny punkt w Koszali-
nie, jak również szybko wyjechać z miasta w dowolnym kierunku. 
Ale jednocześnie osiedle będzie na tyle odsunięte od ruchliwych 
miejsc, że dzięki już istniejącym budynkom i elementom starej zie-
leni odgłosy ruchu samochodów nie będą przeszkadzać spokojne-
mu mieszkaniu. 

Osiedle Cypryjskie

Wspominane wcześniej jako punkt odniesienia dla Osiedla Francisz-
kańska,  Osiedle Cypryjskie jest sztandarową budową PB KUNCER. 
Jest częścią Osiedla Unii Europejskiej. Zaawansowanie jego reali-
zacji przekroczyło grubo ponad połowę zaplanowanej liczby lokali, 
można więc mówić o tym, że wychodzi ona 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 po-
wstają w  kolejności, jaką sugerowałyby numery nadane im na po-
czątku, w fazie koncepcyjnej projektu. Gotowe są budynki nr 1, 3 i 4, 
a obecnie kończony jest budynek nr 2. Znajduje  się w nim ostatecz-
nie 79 mieszkań, z których w sprzedaży pozostało niewiele. Budowa 
zakończy się w czerwcu br. 

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

O ich atrakcyjności w oczach nabywców decyduje głównie renoma 
dewelopera, zbudowana na rzetelności i  konsekwentnej dbałości 
o  jakość, ale również cechy samego projektu. Osiedle Cypryjskie 
jest po prostu ładne. Zajmuje najwyższe wzniesienie na tym tere-
nie, przez co widoczne jest z odległości paru kilometrów z dowolnej 
strony świata. Jest nasłonecznione, dobrze rozplanowane, ze sto-

sunkowo dużymi odległościami między poszczególnymi budynka-
mi, co daje odczucie przestrzeni i komfortu.

Krzysztof Kuncer, właściciel i prezes zarządu firmy, mówi: – Jeste-
śmy ogromnie zadowoleni z tego, że udało się nam zaprojektować 
i zbudować kompleks o bardzo spójnym charakterze. Jest tam jeden 
wzór architektury, jedna myśl. Jego kolejne elementy projektują 
wciąż ci sami architekci co przekłada się  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 dopełnia-
jące się duże litery „L”.

Zasadą stosowaną przez dewelopera jest to, że zawsze wraz z odda-
niem do użytku mieszkań, oddaje mieszkańcom również uporząd-
kowaną 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 
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dla dzieci, ławeczki gdzie można na chwilę przysiąść i odpocząć. Tak 
więc kolejne etapy to samodzielne całostki.

Rozpoczęła się już budowa przedostatniego budynku w  zespole 
Osiedla Cypryjskiego. Wioletta Stelmach, dyrektor generalna PB 
Kuncer, wyjaśnia: – Chcemy stale mieć w  ofercie mieszkania do 
sprzedaży na Osiedlu Cypyjskim, dlatego nie czekaliśmy na ukoń-
czenie domu nr 2 i wystartowaliśmy z „piątką”. Jej ukończenie prze-
widujemy na rok 2020, a ukończenie ostatniego domu, czyli domu 
nr 6 , w 2021 roku. W obu budynkach mieszkania dla siebie znajdzie 
blisko 100 rodzin. Tym samym ukończymy osiedle na łącznie blisko 
400 mieszkań. 

Wszystkie budynki Osiedla Cypryjskiego mają bardzo wysoki stan-
dard. Jeden został wybudowany jako budynek energooszczędny 
z  zastosowaniem rekuperacji (w  uproszczeniu: odzyskiem ciepła 
podczas wymiany powietrza). Wszystkie mają bardzo dobre cha-
rakterystyki energetyczne, zawsze korzystniejsze niż wymagane 
normowo, co uzyskuje się stosując między innymi wentylację hy-
brydową. 

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 nawiewu 
jest regulowana. Działanie silnika powodującego wywiew zależy 
od parametrów powietrza w  pomieszczeniu, tak że nie dochodzi 
do zbyt dużego ubytku energii cieplnej jak w przypadku wentylacji 
grawitacyjnej. Wentylacja hybrydowa bywa nazywana wentylacją 
inteligentną, a to stąd, że można ją podsumować jako zdolną ograni-
czać straty ciepła. A wiadomo: mniejsze straty ciepła to niższe kosz-
ty eksploatacji mieszkań.

Osiedle Zwycięstwa

Ukończony jest już stan surowy pierwszego etapu innej dużej in-
westycji wielorodzinnej PB KUNCER w  Koszalinie - Osiedla Zwy-
cięstwa na Rokosowie (adres: ulica Zwycięstwa 232 i 234 ). Trwają 
w nim zaawansowane prace wykończeniowe. 

Działka jest tam stosunkowo wąska i  długa. Szczytem powstają-
cego pierwszego budynku wychodzi właśnie na ulicę Zwycięstwa, 
a ustawiona jest równolegle do pobliskich ulic Zielonej i Morelowej. 
Budynki, które na niej powstają, tworzą wiele brył przesuniętych 
względem siebie, tak aby nie zacieniały się nawzajem.

Budynek, którego stan surowy niedawno został ukończony, będzie 
miał trzy, a drugi dwie klatki schodowe. Oba będą trzykondygnacyj-
ne (parter, pierwsze i drugie piętro).

Warto tutaj od razu powiedzieć, że duże mieszkania na drugim pię-
trze zaplanowano jako dwupoziomowe. Do decyzji nabywcy pozo-
stanie ustalenie, na którym poziomie znajdzie się kuchnia, łazienka 
i  pokój dzienny. Z  wyższego poziomu mieszkańcy wyjdą na prze-
stronne tarasy ulokowane na dachu budynku. Lokatorzy mieszkań 
położonych niżej również będą mieli gdzie zaczerpnąć świeżego po-
wietrza, bo ich lokale uzupełnią duże balkony, a na parterze tarasy.

Osiedle Zwycięstwa oferuje łącznie 79 mieszkań. W trzyklatkowym 
budynku ABC, którego budowa jest mocno zaawansowana, znaj-
dzie się 45 mieszkań w stanie deweloperskim, o powierzchni od 31 
do 104 metrów kwadratowych. Będą tam również 4 lokale użytko-
we. Zakończenie prac zaplanowane jest na sierpień bieżącego roku.
Terminu można być pewnym, bo Przedsiębiorstwo Budowlane 
KUNCER przyzwyczaiło już klientów, że jeśli nie w ustalonym ter-
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minie, to nieco przed nim oddaje nabywcom ich wyczekiwane lokale.
Jeszcze w trakcie budowy pierwszego etapu, rozpoczęło się wzno-
szenie drugiego domu (dwuklatkowy budynek DE). Będzie w  nim 
nieco ponad 30 mieszkań z powierzchnią od 31 do 80 metrów kwa-
dratowych, z balkonami oraz tarasami na parterze.

Większość mieszkań z realizowanego obecnie etapu jest już sprze-
dana. Zakończenie prac przewidziano na 31 sierpnia 2019. Drugi 
etap zakończy się w czerwcu  2020 roku.

Inwestycja przy ulicy Zwycięstwa 232 wyróżnia się kilkoma cecha-
mi. O jednej z nich mówi prezes Krzysztof Kuncer: – Mimo że będą 
to budynki trójkondygnacyjne, wyposażymy je jak zawsze w windy 
schodzące do hali garażowej.

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

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 postojowych (hala będzie 
wspólna dla obu budynków). Klatkę schodową osłaniać ma balustra-
da ze stali nierdzewnej, wypełniona miejscami szkłem.

Ciekawym, a dla lokatorów wygodnym rozwiązaniem (wypraktyko-
wanym wcześniej przez dewelopera na Osiedlu Cypryjskim) w bu-
dynku ABC są komórki lokatorskie usytuowane na tym samym pię-
trze. Doskonale nadają się na one dodatkową garderobę, podręczny 
schowek, spiżarenkę, miejsce przechowywania rowerów, wózków 
dziecięcych albo sprzętu sportowego.
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F
irma rozpoczęła działalność w  2007 roku. Pierwsze były 
domy wolnostojące na Rokosowie (Świerkowa) i  zabudowa 
szeregowa na Unii Europejskiej (Irlandzka). Następnie bliźnia-

cza dwulokalowa na ulicy Azaliowej i Cyprysowej (Rokosowo) oraz 
wielorodzinna, mieszkalno-usługowa z  halą garażową przy ulicy 
Rzecznej/Modrzejewskiej. Ostatnia inwestycja obejmuje zespół 
domów przy ulicy Kaczej (Rokosowo/Dzierżęcino) – w sumie trzy-
dzieści lokali mieszkalnych. 
 
Trzeba zaznaczyć, że Developer Wróbel wprowadził na rynek nie-
ruchomości nowość w  skali regionu: wspomniane bliźniaki dwulo-
kalowe, czyli cztery mieszkania w  jednym budynku. Każde z  wła-
snym garażem, ogródkiem, a w środku – kominkiem. Trochę na wzór 
zabudowy niemieckiej i  angielskiej, którą rzeczywiście właściciele 
się inspirowali.

Tej formule Developer Wróbel jest wierny do dziś, bo po prostu się 
sprawdza. – Chcemy tworzyć ofertę, która byłaby alternatywą do 
kupna mieszkania – mówi Anetta Wróbel. – Po co kupować je w blo-

budujemy takie domy, w jakich sami chcielibyśmy zamieszkać – mówią anetta i waldemar wróbel. wybie-
rają piękne lokalizacje, inwestują w najlepszej jakości materiały, dbają o wzorcowe relacje z klientami, a 
domy projektują tak, by żyło się w nich wygodnie i przyjemnie. budują nowocześnie i energooszczędnie. 
dlatego developer wróbel jest niezwykle cenionym inwestorem na koszalińskim rynku nieruchomości.  

W nowoczesnym domu 
mieszka się najlepiej

ku i płacić wysoki czynsz, skoro można za tę samą cenę kupić dom? 
Zamiast balkonu mieć własny ogródek i dwa miejsca postojowe za-
miast wspólnego parkingu? 

Takie myślenie stało się w ostatnich latach bardzo popularne wśród 
nabywców nieruchomości. Ich największą grupę, jak mówią właści-
ciele Developer Wróbel, stanowią dwudziestoparolatkowie – pary 
planujące dzieci bądź młode rodziny. O ile wielki dom nie jest w ich 
zasięgu finansowym, duże mieszkanie w  bliźniaku już tak. Zwłasz-
cza, że Developer Wróbel proponuje za lokale niezwykle atrakcyjne 
ceny.

Lokalizacje dla Developer Wróbel mają znaczenie pierwszorzędne. 
– Wybieramy miejsca, gdzie sami moglibyśmy zamieszkać – mówi 
Anetta Wróbel. – W mieście, ale w zacisznych, spokojnych dzielni-
cach. Kupujemy ładne, dobrze nasłonecznione działki. Klienci dzie-
lą na tych, którzy chcą mieć słońce w pierwszej albo drugiej części 
dnia, więc zapewniamy im ten wybór przez różne ustawienia do-
mów. Tereny pod budowę uzbrajamy sami. 

ul. Cyprysowa Rokosowo
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Każda z  inwestycji Deweloper Wróbel wygląda inaczej. To jedna 
z  naczelnych zasad: nigdy nie budować tego samego, nie powie-
lać schematu, szukać nowych rozwiązań. Jednak da się zauważyć 
ulubione motywy przewijające się przez wszystkie realizacje: cha-
rakterystyczne duże (czasem wielkie) przeszklenia, jasna i  ciepła 
kolorystyka elewacji czy zrównoważony design. Generalnie: no-
woczesność. – Unikamy pstrokacizny i udziwnień, stawiamy na mi-
nimalizm – podkreśla Anetta Wróbel. – Zwracamy uwagę na to, by 
nasze obiekty współgrały wizualnie z otoczeniem, płynnie wtapiały 
się w przestrzeń. 
 
Najnowsza inwestycja przy ulicy Kaczej (Rokosowo/Dzierżęcino) 
wchodzi właśnie w  ostatni, czwarty etap. Pierwszy już się zakoń-
czył. Drugi zakończy się w czerwcu, a trzeci w październiku br. Firma 
czeka na pozwolenie i niebawem rozpocznie budowę. Będą to trzy, 
dwulokalowe domy w  zabudowie wolnostojącej, a  więc w  sumie 
sześć mieszkań o powierzchni 76/85/96 metrów kwadratowych. Do 
każdego mieszkania przypisany jest ogródek (wychodzi się do niego 
wprost z  salonu) oraz dwa miejsca postojowe. Droga wewnętrzna 
zostanie wyłożona polbrukiem. W bonusie – piękne widoki, bo tuż 

za domami rozciągają się wielkie tereny zielone. – Należą do wojska, 
więc pozostaną niezabudowane – mówi Waldemar Wróbel. – Cała 
okolica zresztą jest piękna i spokojna. 

Na dole każdego mieszkania znajdzie się salon z kuchnią i toaletą, na 
górze trzy sypialnie z dużą łazienką. Układ domu jest prosty, ustaw-
ny, a to zawsze sprzyja bezproblemowej aranżacji. Pozwala też na 
modyfikacje. Wystarczy na przykład przesunąć kuchnię do salonu 
(jest bardzo duży!), by uzyskać dodatkowy mały pokój na pracow-
nię, gabinet czy pokój gościnny. Dodatkowo, domy mają nieużyt-
kowe strychy, które można wykorzystać na praktyczny schowek. – 
Klienci przyjmują tę możliwość bardzo entuzjastycznie – uśmiecha 
się Waldemar Wróbel. 

Jak wszystkie poprzednie inwestycje, również ta na ulicy Kaczej 
zrealizowana jest w najwyższych standardach technicznych. To nie 
tylko gwarancja trwałości, ale też niższych kosztów eksploatacji. Ze 
względu na użycie wysokiej klasy materiałów jak okna o niskich pa-
rametrach przenikania czy styropian grafitowy, domy mają zapew-
nioną znakomitą izolację cieplną, a przy okazji akustyczną. – Nie są 

ul. Modrzejewskiej/Rzecznaul. Modrzejewskiej/Rzeczna

ul. Azaliowa Rokosowo
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budowane na wspólnej ścianie nośnej – precyzuje Anetta Wróbel. 
–  Również ogródki odgradzamy od siebie siatką. Poczucie prywat-
ności jest zapewnione.

Z  zewnątrz znów: nowoczesny design, elegancja, na zmianę szara 
bądź beżowa elewacja. 

– Wizualizacje wnętrz projektuje nasza córka, Sandra – mówią pań-
stwo Wróbel, nie kryjąc dumy. – Kończy studia architektury i urba-
nistyki. Angażuje się każdą inwestycję i bardzo nas wspiera. 

Właściciele Developer Wróbel nie ukrywają, że praca to też ich 
pasja. Poświęcają się jej bez reszty, dbając o  najmniejsze detale. 
Mają jasną wizję i konsekwentnie ją realizują. – Wyróżnia nas ści-
sła współpraca z klientami na etapie realizacji, a to wcale nie jest 
tak częste – mówi Anetta Wróbel. – Staramy się iść im na rękę 
i  wprowadzać pożądane zmiany w  zakresie instalacji, oświetlenia 
czy ustawienia ścian działowych. Oczywiście w ramach zdrowego 
rozsądku. Słuchamy klientów – byłych, obecnych i  potencjalnych 
– uważnie, bo mają wiele świetnych uwag i obserwacji, a ich spoj-
rzenie bywa bardzo cenne przy planowaniu kolejnych inwestycji. 
Pozwala nam to budować domy na miarę rzeczywistych i różnych 
potrzeb. 

Strategia otwartości się sprawdza. Trzy lokale ostatniej części kom-
pleksu na ulicy Kaczej już zostały zarezerwowane. Warto się po-
spieszyć, by nie przegapić okazji na zakup porządnego, przyjemne-
go, komfortowego mieszkania na lata. Budowa ruszy w czerwcu br., 
a mieszkańcy do wymarzonych domów wprowadzą się w czerwcu 
2020 roku.  

Firma bUdowlana-deVeloper
anetta waldemar wróbel s.c.

tel. 697 657 514, 607 505 244
anettawrobel@vp.pl

www.developerwrobel.pl

ul. Kacza

Projekt wnętrz wykonała inż. architekt Sandra Wróbel

Projekt wnętrz wykonała inż. architekt Sandra Wróbel

Projekt wnętrz wykonała inż. architekt Sandra Wróbel



ostatni iV etap inwestycji:
rokosowo, ul.kacza

energooszczędne domy jednorodzinne, 
dwulokalowe z dwoma miejscami 

postojowymi i ogródkiem.
rozpoczęcie inwestycji: czerwiec 2019

zakończenie inwestycji: czerwiec 2020

dom w cenie mieszkania !!!

zachęcamy do zapoznania się z nasza ofertą:
anetta wróbel  tel. 697 657 514
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wystarczy zjechać na chwilę z  drogi nr 11 koszalin-kołobrzeg i  zajrzeć do sianożęt, żeby 
stwierdzić, jak bardzo się one w  ostatnich latach zmieniły. to zasługa takich osób jak Joanna 
i  marcin kozakowie. przez 15 lat ciężkiej pracy, stopniowo, przekształcali oni dwa pogierkowskie 
ośrodki wypoczynkowe w  imperiall resort&medispa, nowoczesny obiekt z  medycznym spa
i  kompleksową ofertą konferencyjną, mający do zaproponowania sporo również koszalinianom. 
ale państwo kozakowie idą dalej. budują w  formule condohotelu apartamentowiec imperiall apart 
dopełniający cały kompleks. oferują przy tym inwestorom zakup apartamentów z  gwarantowanym 
poziomem zysku z  wynajmu. mają mocny argument: istniejącą już infrastrukturę i  liczne grono 

powracających co roku gości z całej polski. 

Cudze chwalicie, 
Imperialla nie znacie

i   p r e s t i Ż o w y  a d r e s   i
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B
udowa apartamentowca rozpoczęła się w  listopadzie ubie-
głego roku, a  jej finał zaplanowano na czerwiec 2020 roku. 
Będzie on integralną częścią kompleksu. Przejście suchą sto-

pą do sąsiedniego obiektu zapewni gościom szklany łącznik. Projekt 
przewiduje 89 apartamentów, a  w  podziemiu 35 miejsc parkingo-
wych. Apartamenty o standardzie czterogwiazdkowym będą miały 
od 27 do 76 m kw. Ich sprzedaż już trwa. 

Marcin Kozak podkreśla, że są one sprzedawane jako wykończone 
pod klucz, a nie w stanie deweloperskim, jak to dzieje się zazwyczaj. 
– Nabywcom gwarantujemy 6 % rocznie od zainwestowanej kwoty 
netto i  prawo 14-dniowego pobytu właścicielskiego. Dla kupują-
cych będzie to inwestycja bezobsługowa. Wszelkie kwestie związa-
ne z rezerwacjami i zarządzaniem lokalami przejmujemy my.

Do kogo kierują tę ofertę właściciele kompleksu Imperiall Resort&-
MediSpa? Pan Marcin wyjaśnia: - Tworzymy alternatywę dla osób 
inwestujących w nadmorskie apartamenty na wynajem, których nie 
interesują Mielno i Kołobrzeg. U nas uzyskają wyższy standard za 
mniejsze pieniądze. Dodatkowo zapewniamy im korzyści płynące 
z faktu, że apartamentowiec powstaje w połączeniu z działającym 
już resortem z bardzo atrakcyjną i unikalną infrastrukturą. Mówiąc 
wprost: ten obiekt powstaje, bo w  stosunku do zainteresowania 
przyjezdnych naszym kompleksem mamy za mało „jednostek noc-
legowych”. Ludzie do nas chętnie przyjeżdżają, ponieważ poznali to 
miejsce, wiedzą, że zapewnia ono atrakcje dla każdej grupy gości i to 
niezależnie od pogody. To podstawa: musi być zapewniony serwis 
gastronomiczny na wysokim poziomie, baseny kąpielowe, programy 
pobytowe, sale konferencyjne, zabiegi. Deweloperzy często o tym 
nie myślą, bo te funkcje powodują koszty, a nie generują wprost zy-
sku. My nie jesteśmy deweloperami, a  hotelarzami i  wiemy, czego 
potrzebuje klient. Dlatego odwróciliśmy cały proces. Baza dla gości 
już istnieje, a my tworzymy apartamenty, by ją w pełni wykorzystać. 
U nas inwestor ma gwarancję, że apartament będzie przynosił zysk. 
Każdy, kto w ten sposób inwestuje, powinien wziąć pod uwagę trzy 
czynniki: lokalizację, infrastrukturę i doświadczenie operatora. 

Nie od razu Imperiall zbudowano

Kiedy patrzy się na elegancki kompleks należący do państwa Koza-
ków, trudno sobie wyobrazić, że 15 lat temu zaczynali w tym miej-
scu od kupionego na kredyt, zrujnowanego obiektu wczasowego 
w standardzie „późny Gierek”. 

Pan Marcin wspomina: - Pierwszy nasz sezon zaczęliśmy moder-
nizacją obiektu. Od czerwca 2005 roku rozpoczęliśmy normalną 
działalność. Od początku wspólnie z żoną, choć wtedy nie byliśmy 
nawet małżeństwem. Oboje po studiach, zupełnie niedoświadczeni. 
Skąd pomysł na ten obiekt? Moja mama, Halina Kozak, właścicielka 
dużego biura rachunkowego, zaproponowała mi, że skoro ona pro-
wadzi szkolenia, to możemy poszukać jakiegoś ośrodka, który ja po-
prowadzę, a ona będzie organizowała  tam swoje zajęcia szkolenio-
we. Spodobał mi się ten pomysł, bo nie chciałem zostać księgowym 
i siedzieć za biurkiem. To nie dla mnie. 

Poszukiwania zaprowadziły panią Halinę do Mielna. Była już o krok 
od zakupu ośrodka, ale ostatecznie transakcji nie sfinalizowała. 
Szukała dalej. Pojawiła się oferta w Sianożętach. – Po telefonie od 
mamy pomyślałem: „co to są Sianożęty”?  Ostatecznie przyjechałem 
tutaj, żeby tylko „odhaczyć” Sianożęty na liście, ale od razu zauro-
czyłem się tym miejscem. Zieleń, rozległy teren, 100 metrów do 
plaży. Pojechałem więc do Tarnowskich Gór na Śląsku, gdzie siedzi-
bę miała firma będąca właścicielem. Pani, która mnie przyjęła, była 
zdziwiona: „Ktoś chce to kupić? Naprawdę?”. No i wygraliśmy prze-
targ. Byliśmy jedynymi oferentami. 

i   p r e s t i Ż o w y  a d r e s   i
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Państwo Kozakowie od razu zaczęli remont, bo do ośrodka bez 
pryszniców i łazienek na pewno by nikt nie przyjechał. Zmodernizo-
wali domki, odnowili budynek hotelowy. 

Pan Marcin mówi: - Wtedy pomyślałem, że najlepiej będzie przyj-
mować grupy dzieci i młodzieży. No i tak się zaczęło, od zielonych 
szkół, kolonii. Od 2005 do 2013 roku bazowaliśmy głównie na ta-
kich klientach w budynku hotelowym. Natomiast w domkach gości-
liśmy już rodziny. 

W 2006 roku pojawiła się kolejna oferta – na sąsiedni ośrodek, któ-
ry ostatecznie trafił w ręce rodziny państwa Kozaków. 

- Tak powstał Imperiall – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy – 
relacjonuje pan Marcin. - Od początku z żoną uczyliśmy się wszyst-
kiego od podstaw. Sami prowadziliśmy recepcję i bar, sprzątaliśmy. 
Wykonywaliśmy wszystkie możliwe prace. Mieliśmy szczęście, że 
lata 2005-2006 były bardzo słoneczne i  ciepłe, gości nie brakowało. 

W miarę jak stawali mocniej na nogach, zdali sobie sprawę z faktu, 
że działalność sezonowa nie pozwoli im się rozwinąć. W 2008 roku 
już wiedzieli, że chcą przekształcić Imperiall w   obiekt całoroczny. 
Wtedy powstała rodzinna spółka Imperiall.pl sp. z o.o., której głów-
nym udziałowcem do dziś jest pani Halina Kozak. Właściciele nawią-
zali kontakt ze znakomitym koszalińskim architektem Ryszardem 
Jachtomą. 

Państwo Kozakowie relacjonują: - Pan Ryszard poczuł od razu ma-
gię tego miejsca. Przedstawiliśmy mu nasz plan: musi tu przyjeżdżać 
klient biznesowy na szkolenia i  konferencje, ma być basen kryty, 
SPA i  rehabilitacja i  trzeba to wszystko dla komfortu Gości spiąć 
w  całość. Utrudnienie stanowiły zapisy miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, który pozwalał na budowę obiek-
tów o wysokości do 12,5 metra w kalenicy. Od 2008 roku zaczęło 
się projektowanie.

W tym samym czasie pan Marcin wpadł na pomysł, który z czasem 
mocno zaprocentował. Ruszał właśnie narodowy projekt Orlik. - 
Jako pierwsi w 2008 roku zbudowaliśmy u nas takie boisko – mówi. 
– Słyszałem z zewsząd, że „z Orlika nie będzie pieniędzy”. Ale uzna-
łem, że muszę moim gościom zapewnić coś więcej, by przyjeżdżali 
nie tylko od lipca do sierpnia, a przez cały rok. To był strzał w dzie-
siątkę, goście to docenili. Wielu klientów mówiło nam później, że 
wybrali nasz ośrodek właśnie dzięki temu, że mamy profesjonalne 
boisko ze sztuczną nawierzchnią.

Goście co roku wracają ci sami, dochodzą nowi – ze Śląska, Wiel-
kopolski, Dolnego Śląska, Krakowa. - Od kiedy funkcjonujemy 
całorocznie, mamy też wielu gości z  okolic, na przykład w  ferie 
przyjeżdżają ludzie ze Szczecina, z Koszalina, z Gdańska, Poznania. 
Wcześniej nie myślałem, że ludzie mieszkający nad morzem jeżdżą 
w inne miejsce nad morze. Zakładałem, że północ Polski jeździ wy-
łącznie w góry – słyszymy od Marcina Kozaka. - Powodzenie boiska 
podpowiadało, że warto dalej inwestować w  infrastrukturę. Tym 
bardziej, że obszar 2,4 ha terenu dawał spore możliwości. Posta-
nowliśmy wybudować baseny zewnętrzne. Wodę w nich podgrze-
wa umieszczona na dachu instalacja solarna. I  znów w  okolicy Im-
periall był pod tym względem pierwszy. Klienci bardzo to docenili.

W  2010 roku Ryszard Jachtoma skończył projektować główny 
obiekt. Rok 2011 przyniósł pozwolenie na budowę, a w roku 2013 
rozpoczęła się budowa.

Pan Marcin wspomina: - W inwestycjach nad morzem najważniejsze 
jest to, żeby wyrobić się przed najbliższym lub kolejnym sezonem. 

i   p r e s t i Ż o w y  a d r e s   i
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Wyburzyliśmy stary budynek socjalny i  jeden stary domek. Miały 
powstać budynki wielofunkcyjne A  i  B. Budynek A  miał zaplano-
waną restaurację, salę konferencyjną, salę zabaw dla dzieci i  klub 
nocny. Budynek B miał zostać wyposażony w recepcję, biura, SPA 
i basen. Ponieważ finansowanie, jakie uzyskaliśmy,  nie pozwoliło na 
realizację projektu od razu, podzieliliśmy go na etapy. Na później zo-
stawiliśmy sobie krytą halę basenową. 

Budowa trwała ponad 12 miesięcy, z przerwą na sezon letni. Tempo 
prac było ogromne. W maju 2015 roku Imperiall był gotów w obec-
nej postaci, z  pozwoleniem na użytkowanie i  pierwszymi gośćmi. 
Wyposażeniem i aranżacją wnętrz zajmowała się pani Joanna. 

Kiedy oprowadza nas ona po tym naprawdę ogromnym (z zewnątrz 
taki się nie wydaje, co należy zapisać mu na plus) obiekcie, nie mamy 
wątpliwości, że włożyła w to wszystko mnóstwo pracy i serca.

Z kartą magnetyczną w dłoni, otwiera przed nami kolejne pomiesz-
czenia. Oglądamy więc sale konferencyjne pomyślane tak, że po 
rozsunięciu składanych ścian, powstaje powierzchnia na ponad  

200-osobową konferencję albo bal. Dalej zwiedzamy kompleks 
pomieszczeń na piętrze przeznaczonych na rozmaite zajęcia edu-
kacyjne i rozrywkowe dla dzieci. To nie są salki, ale sale większe niż 
przeciętnie pomieszczenia szkolnych klas! 

Ciąg dalszy zwiedzania to zespół gabinetów fizjoterapeutycznych 
i kosmetologicznych, ogromna i kolorowa bawialnia dla dzieci z ob-
razami Cukina i małym terrarium,  Lounge Bar w stylu klubu nocne-
go, w  którym odbywają się koncerty muzyczne, wreszcie siłownia 
i sala gimnastyczna z lustrzanymi ścianami. 

W końcu trafiamy do restauracji, która jest w stanie obsłużyć jedno-
cześnie ponad 200 osób, ale nie sprawia wrażenia molocha. I w tym 
momencie już wiemy, jak ogromną inwestycję przeprowadzili pań-
stwo Kozak. Ale to nie wszystko, bo jest jeszcze świetnie rozpla-
nowany basen kryty, a  właściwie kompleks basenowy składający 
się z toru pływackiego i osobnych niecek kąpielowych – dla dzieci 
i osób niepływających. No i wreszcie wisienka na torcie: zjeżdżalnia 
wodna!  A to wszystko połączone ze Strefą Wellness z saunami i ja-
cuzzi.
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Pan Marcin wspomina: - Budowa to półtora roku wyjęte z  życia. 
Małe dzieci, codzienne dojazdy do pracy, bo pracowałem wów-
czas również w AZS Koszalin. To było wyzwanie, które przyniosło 
bardzo satysfakcjonujący efekt. Uruchomiliśmy obiekt na nowo 
w 2015 roku pod nazwą Imperiall Resort & MediSpa. Z racji tego, 
że nie mogliśmy sobie wówczas jeszcze pozwolić na wykończenie 
budynku hotelowego w podobnym standardzie co nowa część kom-
pleksu, nadal przyjmowaliśmy grupy dzieci i  młodzieży. Dla nich 
i tak to był raj. Nigdzie indziej nie było takiego standardu dla wycie-
czek, obozów i kolonii. Dzięki temu mogliśmy uzyskać wyższe staw-
ki dla tego typu grup. Ale nie zaspakajało to naszych ambicji. My po-
trzebowaliśmy klientów, którzy skorzystają z  usług dodatkowych 
takich jak bar, SPA, czy restauracja. Jeszcze w 2015 roku, własnymi 
środkami zmodernizowaliśmy budynek hotelowy, do standardu 3/4 
gwiazdek. „Wycisnęliśmy” z budynku wszystko, co mogliśmy. Prze-
budowę zaprojektował również pan Ryszard Jachtoma. 

Jednak we wszystkich ankietach goście pisali, że brakuje im ba-
senu krytego. I  tym razem architekt okazał się dobrym doradcą. - 
Zaprojektował nam basen z  torem pływackim, część rekreacyjną, 
brodziki dla dzieci, zjeżdżalnię. Połączyliśmy to z  saunami. Udało 
nam się pozyskać zaprzyjaźnionego inwestora. W  pół roku ba-
sen był gotowy. Skończyliśmy go idealnie na majówkę 2016 roku. 
To dopełniło nasz sen o całorocznym obiekcie. 

Jeszcze jeden długi krok

Na tak duże inwestycje potrzeba sporych środków. Kredyt nie za-
łatwia sprawy w całości. Państwo Kozakowie zastanawiali się, skąd 
wziąć dodatkowe przychody. Pojawiła się myśl, która ostatecznie 
doprowadziła do obecnej inwestycji, czyli Imperiall Apart. Ale po 
kolei. 

W obrębie kompleksu, na tyłach hotelu, wśród zieleni znajdują się 
odrębne domki wypoczynkowe. Ich standard pozostawiał wiele do 
życzenia, ale to stało się paradoksalnie szansą. Pojawiła się myśl, by 
wyremontować je i sprzedawać w systemie condohotelowym. Tak 
się składa, że w  każdym z  tych bungalowów można było urządzić 
cztery apartamenty, a każdy sprzedać osobno. 

Tu warto wyjaśnić pojęcia condohotel i  aparthotel. W  tym pierw-
szym pokoje są takie same jak w klasycznym hotelu, w drugim – do-
chodzą aneksy kuchenne wraz z pełnym wyposażeniem.

- Wydzieliłem działkę, zmodernizowałem pierwsze budynki, ogło-
siłem oddzielność lokali i  wystawiłem apartamenty na sprzedaż – 
wspomina pan Marcin. - Ja byłem do tego bardzo entuzjastycznie 
nastawiony, natomiast osoby, które szukały tego typu inwestycji nie 
do końca. Nie przemawiało do nich to, że apartamenty znajdowały 
w  się małych domkach, gdzieś poza głównym budynkiem hotelo-
wym. Jednak znaleźli się nabywcy, zaufali nam. Pierwszym stał się 
późniejszy współinwestor naszego basenu. Zapytałem, dlaczego 
zdecydował się kupić ten apartament? On odparł: „Przyjeżdżam do 
was już  od wielu lat, widzę jak tu się wszystko rozwija. Moja córka 
jest zakochana w tym obiekcie. Szukałem dla niej mieszkania w Kra-
kowie, żeby ulokować w  nim pieniądze, jednak ceny były wygóro-
wane. Wybrałem tę propozycję ze względu na stały dochód i pobyt 
właścicielski. Pomyślałem, że warto spróbować.” Bungalowy po 
kolei były remontowane, a  apartamenty znajdowały nabywców. 
Sprzedaliśmy ich łącznie 16, czyli 4 budynki z ośmiu. Do dzisiaj nimi 
zarządzamy i dajemy satysfakcję naszym inwestorom.

Rok 2017 był pierwszym rokiem działalności w  pełni całorocznej. 
Wszystko działało na wzór resortów zagranicznych. Goście, z któ-
rych wielu miało już za sobą wakacje w Egipcie albo w Bułgarii, tego 
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oczekiwali. – Zdawaliśmy sobie sprawę, ze musimy działać komplek-
sowo, bo ze względu na pogodę nie możemy w  pełni konkurować 
z  Morzem Czarnym czy Śródziemnym. Uznaliśmy, że musimy te 
różnice pogodowe nadrobić jakością, ceną i  atrakcjami dla gości – 
wyjaśniają państwo Kozakowie. - Wprowadziliśmy jako standard 
rozbudowane animacje dla dzieci, żeby rodzice mogli trochę ode-
tchnąć, iść na basen, do SPA, a  ktoś w  tym czasie zajmował ich 
pociechy. W tym samym roku zaczęliśmy organizować duże konfe-
rencje, sylwestry (które są u nas trzypoziomowe -  u góry dla dzieci, 
z animatorami, uroczysty bal w restauracji a na dole w Lounge Bar 
dyskoteka). Organizujemy również wesela oraz imprezy okoliczno-
ściowe, stałym punktem w  kalendarzu wydarzeń jest tematyczny 
bal karnawałowy.

W ten sposób liczba gości się zwiększyła i podzieliła na trzy grupy. 
Pierwszą są rodziny z  dziećmi, drugą są osoby przyjeżdżające do 
SPA i  na rehabilitację, a  trzecią uczestnicy szkoleń i  konferencji. 
Zwiększył się ruch, jest przebogata infrastruktura, ale nagle okaza-
ło się, że nie jest ona w pełni wykorzystana, bo brakuje miejsc noc-
legowych. I w ten sposób budowa nowego dużego obiektu noclego-
wego stała się opcją konieczną. Architekt  Ryszard Jachtoma znów 
przystąpił do projektowania – tym razem aparthotelu. 

Coś dla Koszalina

Tym co szczególnie interesuje gości z Koszalina jest MediSpa. Ale jak 
konkurować na przykład z Kołobrzegiem, który jest uzdrowiskiem? 
Co mogłoby być źródłem przewagi konkurencyjnej Imperialla? 

Marcin Kozak wspomina: - Wykorzystując swoje doświadczenie 
sportowe wpadłem na pomysł tlenoterapii hiperbarycznej. Przy-
spiesza ona leczenie wszelkiego rodzaju kontuzji, schorzeń, ale 
również odnowy biologicznej i regeneracji w szerszym zakresie. Do-
wiedziałem się o  tej metodzie od mojego amerykańskiego zawod-
nika z AZS-u, który był poddawany tego typu zabiegom w Japonii. 
Zacząłem się tym interesować, pojechałem do Niemiec zobaczyć 

działającą komorę hiperbaryczną. Przetestowałem to na sobie. Re-
welacja! Mamy tę komorę jako jedyni na Pomorzu.

Komora hiperbaryczna służąca do terapii tlenowej stała się kołem 
zamachowym działu MediSpa. Z zabiegów w podobnych komorach 
korzystają ludzie po wypadkach, kontuzjach, ze schorzeniami neu-
rologicznymi, po nowotworach i ze stopą cukrzycową. Im tradycyj-
na medycyna często nie miała wiele do zaoferowania, nie dawała 
zadowalających efektów. 

Joanna Kozak objaśnia: - Metoda polega na oddychaniu czystym tle-
nem pod ciśnieniem. Powoduje to, że wszystkie komórki ciała się re-
generują. Zabieg jest przyjemny, bo leży się oglądając film albo słu-
chając muzyki przez 60 lub 90 minut. Pacjent jest pod stałą opieką. 
Spektakularne efekty przynosi ona w terapii dzieci autystycznych, 
o czym przekonaliśmy się naocznie u nas. Możemy się pochwalić, że 
udało nam się pomóc wielu rodzinom.

Coraz więcej klientów z Koszalina organizuje w Imperiall Resort & 
MediSpa konferencje i pobyty integracyjne dla firm. Również dzięki 
temu, że dysponując rozbudowaną infrastrukturą, kompleks gwa-
rantuje przeprowadzenie określonych zajęć albo na świeżym, albo 
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pod dachem. Pełna zamienność! Jest to chyba jedyny obiekt w oko-
licy dający takie możliwości rekreacji i integracji.

- Nigdy nie odwołujemy imprez – zapewnia pan Marcin. - Nawet jeżeli 
chodzi o  ogniska dla gości, znaleźliśmy rozwiązanie. Zbudowaliśmy 
wiatę ogniskową, która chroni przed niekorzystną pogodą. Pogoda 
nad Bałtykiem jest różna, natomiast jakość usług pozostaje bez zmian. 
Nasz kawałek wybrzeża jest idealny do spędzania wolnego czasu. Nie 
ma portów, jest tu wielka, piaszczysta plaża, czysta woda i  piękne 
widoki. Jest to najczystszy zakątek polskiego wybrzeża. I  wielkim 
plusem jest trasa rowerowa R10, która ciągnie się od Mrzeżyna do 
Ustronia Morskiego. Niedługo połączy ona nas też z Mielnem. 

Dużym atutem Sianożęt jest również płaskie zejście na plażę. Jest 
to udogodnienie dla rodziców z  wózkiem, albo dla osób mających 
kłopoty z poruszaniem się. 

Państwo Kozakowie podsumowują: - Mamy ofertę wypoczynku 
i relaksu dla różnych grup gości – przyjezdnych i z pobliskich miast, 
możemy zaoferować bogatą gamę zabiegów fizjoterapeutycznych 
i  kosmetologicznych, umożliwiamy skorzystanie z  unikalnej tera-
pii tlenowej. Aktualnie mocno promujemy pobyty odchudzające 

w oparciu o sprawdzone programy i diety. Nowością jest pakiet me-
dytacji i jogi w połączeniu z dietą Raw-Food. To wszystko powoduje, 
że Imperiall tętni życiem przez cały rok. Nasza najnowsza inwestycja 
spowoduje, że w pełni wykorzystamy nasz potencjał. Apartamenty, 
które sprzedajemy spotkały się z akceptacją rynku. Zapewne wśród 
potencjalnych inwestorów są osoby z Koszalina i Pomorza. Każdego 
z  przyjemnością podejmiemy u  nas, zaprezentujemy mu Imperiall 
dzisiejszy i wizję tego przyszłego, kompletnego. Zapraszamy inwe-
storów, ale również wszystkich innych koszalinian, którzy zechcą 
się przekonać, jakimi atrakcjami dysponujemy. Jesteśmy pewni, że 
oferujemy „Nowy Wymiar Wypoczynku nad Bałtykiem”.

imperiall resort & medispa
ul. północna 6, sianożęty 
78-111 Ustronie morskie

tel.: (94) 351 56 39
tel. kom: +48 662 082 716

rezerwacje@imperiall.pl
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N
asze czasy to rosnąca świadomość tego, jak ważny dla zdro-
wia i ogólnego dobrostanu jest relaks. Pracoholizm odcho-
dzi do lamusa, a brak wolnego czasu nikomu już nie imponu-

je (a  przynajmniej nie powinien). Najlepsze, co możemy zrobić dla 
siebie to regularnie fundować sobie: hygge, kalsarikännit, joie de 
vivre, heffner, czy też dolce far niente (do wyboru). Te coraz mod-
niejsze filozofie wypoczynku to relaks poszerzony o takie wartości 
jak radość życia, uważność, wewnętrzne wyciszenie i komfort.

Za tą tendencją poszli projektanci, których podstawowym zada-
niem jest tworzyć produkty i wnętrza, będące odpowiedzią na po-
trzeby ludzi i dostosowane do trybu ich życia. A że życie domowe 
przeniosło się od kuchennych stołów na sofy, stały się one tak samo 
ważnym meblem z  punktu widzenia wygody dla użytkownika, co 
łóżka, w których spędzamy jedną trzecią życia. Rozłożyste, wygod-
ne, czasami ustawiane po dwie, z fotelami do kompletu. Przemyśla-
ne w każdym najdrobniejszym detalu, wykonane z pieczołowitością 
przy użyciu materiałów najwyższej jakości. A do tego cieszące oko 
wymagającego estetycznie odbiorcy. 

marząc o komforcie, warto zwrócić uwagę 
na dwie nowe sofy inspirium. beone i most 
są zupełnie różne od siebie, ale obie tak samo 

wygodne.

INSPIRIUM to polska marka mebli, której właścicielem 
jest firma Kaza Design powstała w 2010 roku w Żyw-
cu. Początkowo marka była dostępna dla ograniczonej 
grupy kontrahentów, jednak z czasem firma podjęła 
decyzję o powiększeniu rynku sprzedaży i wprowa-
dzeniu marki na rynek polski i europejski dla klientów 
indywidualnych. Do produkcji wykorzystywane są 
staranie wyselekcjonowane materiały, począwszy od 
drzewa potrzebnego do wykonania solidnej konstruk-
cji, poprzez pianki, granulaty, puchy, a skończywszy na 
tkaninach o innowacyjnych technologiach. 

Dolce far niente 
na sofach Inspirium

Takie właśnie są sofy Inspirum, wśród których na szczególną uwagę 
zasługują nowości: Beone oraz Most. Obie wykonano z  wykorzy-
staniem nowatorskiego rozwiązania SoftLayers, które zapewnia 
nadzwyczajną wygodę siedziska i  poduszek dzięki zastosowaniu 
w  nim wyjątkowo miękkiej pianki poliuretanowej pokrytej grubą 
warstwą naturalnego pierza. SoftLayers sprawia, że każda pozycja, 
jaką przyjmiemy na sofie, będzie komfortowa i relaksująca. 

 Ale zalety „namacalne” to nie wszystko. Obie sofy cieszą też oczy 
swoim przemyślanym, eleganckim designem. Modułową Beone 
wyróżniają charakterystyczne skośne oparcia i  podłokietniki oraz 
niskie nogi, których zastosowanie sprawiło, że sofa wygląda jakby 
lewitowała nad podłogą. 

Most jest dla odmiany rzadkim połączeniem oszczędnego, nowo-
czesnego wzornictwa ze zdecydowanym charakterem, który pod-
kreślają metalowe nogi przypominające most (stąd nazwa). Geome-
tryczny w kształcie mebel zmiękczają delikatne pikowania. 

Nowe sofy mają uniwersalne wzornictwo i pasują do wnętrz zapro-
jektowanych w  różnych stylach. Szeroki wybór tkanin umożliwia 
dopasowanie wybranego mebla do kolorystyki i  klimatu każdego 
salonu. Wyrafinowanie, najwyższa jakość wykonania i zapewnienie 
komfortu użytkownikom to najmocniejsze zalety nowych sof marki 
Inspirum. Więcej informacji: www.inspirium.pl
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obecna ekspozycja w bokaro – salonie łazienek koszalin obejmuje 96 boksów. 
znajdziemy w nich prawdziwy przekrój stylów, pomysłów i inspiracji dla 
uczynienia z łazienki miejsca, w którym z przyjemnością oddamy się pielęgnacji 
ciała i relaksowi. Jest w czym wybierać, niezależnie czy stawiamy na trendy, 

czy zawsze modną klasykę.

BOKARO:
nieprzebrane bogactwo inspiracji 
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T
rendy wnętrzarskie zmieniają się niezwykle szybko. Również 
te dotyczące łazienek. – Kiedyś kolekcja była aktualna przez 
kilka lat, teraz „żyje” parę miesięcy – potwierdza Norbert 

Koselski, dyrektor Bokaro Salonu Łazienek Koszalin. – Ekspozycję 
zmieniamy minimum raz do roku, według potrzeb. Jeździmy na tar-
gi, podpatrujemy wzornictwo, tendencje i przekładamy je na naszą 
ofertę. W podobnym rytmie działają producenci wyposażenia łazie-
nek, stąd podobieństwa w ich kolekcjach.

Norbert Koselski podkreśla jednocześnie, że mówienie o trendach 
nie jest do końca adekwatne wobec różnorodności asortymentu 
Bokaro Koszalin. Wiodącego na pewno nie da się wyróżnić. Wśród 
aranżacji odnajdziemy styl eklektyczny, romantyczny, glamour, in-
dustrialny, klasyczny, geometryczny, eko. Miłośnicy mocniejszych 
wrażeń czy rozwiązań konserwatywnych również znajdą propo-
zycje dla siebie. Jednak oglądając ekspozycję, da się wyróżnić kilka 
przewodnich motywów. Na pewno jest to wspomniany już minima-
lizm i neutralna kolorystyka ewentualnie przełamana wyrazistymi 
akcentami kolorystycznymi.
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Aranżacje są w większości jasne i  lekkie, nawet jeśli płytki imitują 
dość ciężki wzór marmuru czy betonu. Czyste linie, minimalistyczne 
wzory, raczej eksperymenty ze strukturą niż ozdoby. Uwagę przy-
kuwają płytki strukturalne, które dodatkowo można kreować świa-
tłem. Mnóstwo boksów doskonale obrazuje potencjał płytek drew-
nopodobnych – jasnych i  ciemnych – które nie dość, że wspaniale 
komponują się ze strukturami surowymi, miękkimi, ceramiką czy 
armaturą, to są tak sugestywnie wykonane, że sprawiają wrażenie 
prawdziwych desek.

– Generalnie króluje odmieniana przez różne przypadki prostota 
– podsumowuje Norbert Koselski. – Rządzą kolory szare, ziemiste, 
biele. Klienci lubią też otaczać się materiałami naturalnymi: mar-
murem, betonem, drewnem, kamieniem w  neutralnych kolorach. 
Bardzo aktualne jest łączenie tych struktur, przełamywanie ich 
elementami metalowymi jak stalowe listwy, czy mocnymi akcen-
tami kolorystycznymi jak grafit czy antracyt. Oczywiście są osoby 
przywiązane do tradycji, wybierające odcienie ciepłe jak beże czy 
écru, ale prym wiodą barwy chłodne, surowe. Dość popularne są też 
motywy florystyczne. Bardzo silną tendencją jest stosowanie płyt  
wielkoformatowych w miejsce drobnych płytek, co również nadaje 
przestrzeni uporządkowany, elegancki charakter.  
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Szeroki asortyment Bokaro odzwierciedla upodo-
bania klientów. – Są bardzo różni – mówi Norbert 
Koselski. – Tacy, którzy stawiają na „bogactwo”, 
szczególnie modne złoto i czerń, niekoniecznie na 
płytkach, ale na przykład w  armaturze, wannie, 
kabinie prysznicowej. Są i  miłośnicy wnętrz wyci-
szonych, ciepłych. Kluczem jest zawsze rozmowa. 
Bez niej łatwo się klientom pogubić, a  niewiele 
osób jest zdecydowanych od razu na konkretny 
styl. Często dopiero w rozmowie udaje się zachęcić 
ich do wyboru, którego się sami po sobie nie spo-
dziewają.

koszalin, ul. Gnieźnieńska 11
tel./fax: 94 346 09 02

koszalin@bokaro.pl
kołobrzeG

ul. sienkiewicza 17F
tel./fax: 94 351 12 08 
tel. kom. 607 111 772

słUpsk, ul. Główna 2b 
tel./fax: 59 841 53 66



P
rojektanci prześcigają się w  coraz nowszych 
alternatywach w  sektorze architektury miesz-
kalnej. Widzieliśmy już wiele, jednak tym razem 

wybór padł na połączenie naturalnego środowiska 
z domami ze szkła. Jakub Lazarowicz w ramach swojej 
pracy dyplomowego zaprojektował cały kompleks tu-
rystyczny. Jego głównym założeniem było stworzenie 
projektu, który nie zaburzy piękna malowniczego kra-
jobrazu bieszczadzkiej Teleśnicy Sannej. Naturalnym 
krokiem było więc użycie szkła jako głównego mate-
riału, w  opozycji do ciężkiej, zaburzającej krajobraz 
architektury tego regionu.

Mimo nowoczesnej formy wciąż nawiązują one do 
krajobrazu Bieszczad - kształt chatek jest inspiro-
wany widokiem żagli łodzi pływających po pobliskim 
Zalewie Solińskim. Lazarowicz początkowo zakładał, 
że opracuje zespół budynków, które wspólnie utwo-
rzy wioskę agroturystyczną, gdzie głównym obiek-
tem miała być restauracja oraz manufaktura serów 
owczych. Jednak w trakcie prac w projekcie nastąpiły 
pewne zmiany. Finalnie w jego skład weszły domki let-
niskowe, a także schron dla owiec oraz bacówka. 

rzuć wszystko i jedź w bieszczady 
— hasło znane, które teraz może 
nabrać nieco innego znaczenia. zamiast 
drewnianej chaty, w perspektywie 
pojawia się lekki, trójkątny domek 
zrobiony ze szkła! Jakub lazarowicz, 
student architektury stworzył projekt 
nowoczesnego ośrodka turystycznego 

w polskich górach.

Bieszczady 
i szklane 
domy
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porównanie kosztów nie pozostawia wątpliwości: budującym nowe domy bardziej opłaca się 
zainstalować ogniwa fotowoltaiczne na dachu niż wykorzystywać do ogrzewania gaz. 
Fotowoltaika opłaca się zresztą wszystkim – inwestorom indywidualnym, firmom, instytucjom 
publicznym – przekonuje nasz rozmówca paweł czupajło, prezes koszalińskiego ekosunu. 
Firma to nie tylko instalacje produkujące zieloną energię – przygotowuje się do produkcji 

samowystarczalnych domów pływających.  

Fotowoltaika, 
czyli życie bez rachunków 

za ogrzewanie i prąd
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S
łowo „fotowoltaika” zrobiło się bardzo modne, nie sądzi Pan?
- Wiele się o niej mówi, bo to jeden ze sposobów „naprawienia 
świata”. Dzięki fotowoltaice można go choć odrobinę ochronić 

przed dziurą ozonową i innymi szkodami, które są związane z „czar-
ną energią”. Obecnie fotowoltaika i  elektrownie wiatrowe to dwie 
największe składowe polskiej „zielonej energii”, przy tym najmniej 
ingerujące w środowisko. 

- OZE, czyli odnawialne źródła energii, są promowane od wielu lat. 
Dlaczego akurat fotowoltaika stanęła w  centrum zainteresowa-
nia?
- Stało się tak w momencie, kiedy Polska w zakresie OZE stworzyła 
przepisy, które promują energię rozproszoną. Nie stawia się u  nas 
tak wielkich farm słonecznych jak w Niemczech. Niemcy są zwolen-
nikami energii skupionej. Lepszym rozwiązaniem jest to, by każdy 
budynek był wyposażony w energię fotowoltaiczną, żeby był samo-
wystarczalny. W Niemczech dotację na te przedsięwzięcia dostaje 
się w zależności od wielkości dachu i to pewnie zdecydowało, że tam 
każdy chciał mieć jak najwięcej ogniw fotowoltaicznych.   

- Pana firma buduje „elektrownie słoneczne” różnej wielkości, ale 
najwięcej małych, właśnie domowych.

- Obecnie bez większego problemu każdy budynek może być odłą-
czony od energii czarnej – czyli od zakładu energetycznego czy 
dostawcy gazu albo ciepła systemowego. My zaczęliśmy od 2013 
roku współdziałać z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowi-
ska, by tę czystą energię, na początku poprzez kolektory słoneczne 
do ciepłej wody użytkowej, montować dla ludzi. Obsłużyliśmy po-
nad 3000 budynków. Potem zaczęliśmy jeździć do Niemiec, żeby 
uczyć się jak budować instalacje fotowoltaiczne. Wtedy w  Polsce 
nie było jeszcze prawa regulującego zasady korzystania z fotowol-
taiki. Pod koniec 2014 roku zaczęliśmy współpracę z Solar World, 
renomowanym producentem ogniw, zresztą jako pierwsi w Polsce. 
Pod koniec 2015 roku zamontowaliśmy pierwszą instalację fo-
towoltaiczną w  Polsce. Do tej pory zamontowaliśmy ponad 1700 
instalacji na budynkach mieszkalnych. Podkreślam – mieszkalnych, 
nie mówię tu o budynkach użyteczności publicznej. Duże instala-
cje fotowoltaiczne zamontowaliśmy na przykład w Karlinie. Gmina 
Karlino jest jedną przodujących w  Polsce, jeżeli chodzi o  energię 
fotowoltaiczną. 

- Jaka jest różnica między ogniwem do produkcji ciepłej wody 
a woltaicznym? 

- To kompletnie dwie różne rzeczy. Kolektor słoneczny to jedno, 
a ogniwo słoneczne – krzem, który produkuje energię elektryczną - 
drugie. Kolektorem można ogrzać tylko wodę użytkową i gdy mamy 
nadwyżkę energii, możemy oddać ją na przykład do centralnego 
ogrzewania. Natomiast dzięki fotowoltaice można wyprodukować 
energię elektryczną, dzięki której da się podgrzać ciepłą wodę użyt-
kową, ale nie wyłącznie. 

- Nie wszyscy użytkownicy kolektorów są z nich zadowoleni. 
- Bierze się to stąd, że osoba, która wyjeżdża na dwa tygodnie 
w lipcu, musi pomyśleć, co zrobić z tą energią, którą wyprodukuje 
kolektor i wraz z ogrzaną wodą przekaże do zbiornika. Pozbywanie 
się tej energii często odbywa się poprzez „zrzucanie” tej energii do 
grzejników, bo nie ma innego wyjścia. Można również postawić in-
tracoolery, które wychłodzą nam tę wodę, ale to dodatkowe koszty. 

- Nadal montuje się kolektory?
- Mało. Częściej pompy ciepła do pozyskiwania ciepłej wody użyt-
kowej. Są one bezawaryjne, wydajniejsze niż kolektory słoneczne. 
Czerpią ciepło z powietrza, a powietrze z zewnątrz obiektu. Używa 
się ich, kiedy temperatura znajduje się w przedziale od 7 stopni do 
35 stopni Celsjusza. Kiedy temperatura spada poniżej 7 stopni, naj-

częściej już wtedy grzejemy w domu i  wtedy w domu kocioł grzew-
czy, na przykład peletowy, przejmuje zadanie podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej. 

- Na pompy ciepła klienci nie narzekają?
- Zamontowaliśmy mnóstwo pomp ciepła i nie mamy z tego tytułu 
żadnych problemów. 

- Jeżeli chodzi o  fotowoltaikę, produkuje ona energię przez cały 
rok, ale najwięcej od kwietnia do końca września. A co później?
- Przez pół roku wyprodukujemy tyle tej energii, że wystarczy 
nam jej na kolejne pół roku. Mamy dzisiaj możliwość magazyno-
wania energii w sieci, żebyśmy mogli sobie rozłożyć tę energię na 
kolejne pół roku. Do sieci oddajemy 100 procent nadwyżki energii, 
a  odebrać możemy 80 procent z  tej nadwyżki co jest logiczne ze 
względu na stworzenie nam przez zakład energetyczny magazynu 
energii. Wszystkie budynki, które obsługuję, mają zerowe rachun-
ki za energię elektryczną. Mając fotowoltaikę na dachu i używając 
pompy ciepła, czy też mat grzewczych takich jak np. Red Snake, nie 
płaci się ani za oświetlenie, ani za ciepło. To jest spora inwestycja, 
ale opłacalna.
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- Jak ta instalacja działa w praktyce?  
- Moduły fotowoltaiczne produkujące energię montuje się na da-
chu. Falownik zmienia prąd stały w zmienny. Energia jest na bieżąco 
zużywana, a to co jest nazywane nadwyżką, oddawane jest do sieci. 
Kiedy przychodzi potrzeba, można tę energię odebrać z powrotem. 
Bilans wychodzi zerowy, jeżeli odejmiemy od tego rachunek za przy-
łącze energetyczne w granicach 30 złotych raz na dwa miesiące.

- Czy są dostępne jakieś dotacje przeznaczone dla odbiorców in-
dywidualnych zainteresowanych fotowoltaiką?
- Jeszcze w październiku zeszłego roku działał program Prosument. 
Obecnie nie ma żadnych programów dotacyjnych dla osób fizycz-
nych. Jest program Czyste Powietrze, ale mówi on bardziej o  ter-
momodernizacji budynków, gdzie może pojawić się także instalacja 
fotowoltaiczna, ale finansowana z pożyczki. Ta zaś oprocentowana 
jest na 2 procent i udzielana na okres do 10 lat. Plusem tej pożycz-
ki jest to, że daje gwarancję stałości kosztu. Po prostu oblicza się 
wszystkie odsetki na dziesięć lat z góry i wrzuca się je do kapitału, 
nie ma więc możliwości, żeby kiedykolwiek koszt wzrósł. Ewentual-
ne ryzyko wynikające z nieprzewidzianych zdarzeń rynkowych nie 
dotyczy pożyczkobiorcy. 

- Ile czasu potrzeba, żeby instalacja się „spłaciła”?
- Obecnie od 6 do 8 lat. Ta różnica wynika z tego, że klienci montują 
czasami za dużą instalację fotowoltaiczną. 

- Komu to się opłaca? Czy rodzinie, która ma mały domek również?
- Metraż nie ma nic do rzeczy. Jeżeli „budynek” płaci 150 zł co drugi 
miesiąc za energię, to już się opłaci fotowoltaika. Jeżeli zamontuje-
my instalację 2,5- albo 3-kilowatową, która będzie kosztować do 17 
tysięcy złotych, to po przeliczeniu wszystkiego, okaże się, że spłaci 
się właśnie w czasie 6-8 lat. Kiedyś trzeba było zwracać uwagę na 
to, by jak najwięcej czynności wykonywać w domach lub w firmach 
za dnia, kiedy jest słońce. Teraz klient może używać czego chce 
i kiedy chce. To jest jedna z form odkładania pieniędzy na różne rze-
czy, między innymi na emeryturę. Coraz więcej klientów płaci nam 
gotówką. Ludzie po obliczeniach wychodzą z  założenia, że jeżeli 
pieniądze leżą w banku na koncie z oprocentowaniem w skali góra 
2 procent rocznie, to dużo korzystniej zainwestować w  instalację 
fotowoltaiczną, która zwraca się w 15 procentach. 

- Ludzie mogą bać się kontaktu z zakładami energetycznymi. Ko-
jarzą się one z biurokracją. Czy instruuje Pan swoich klientów, jak 
sobie poradzić z formalnościami?
- Z instalacjami nie ma problemów. Dziś instalacje do 50 kilowatów 
są traktowane jako małe. Zakład energetyczny jest zobligowany 
prawem do podłączenia takiej instalacji w  ciągu 30 dni. Teraz już 
z przyłączaniem i z obsługą rachunkową nie ma problemów. 

- Użył pan wcześniej dużych liczb do określenia ilości założonych 
przez Ekosun instalacji i kolektorów. Wychodzi na to, że Pana fir-
ma jest sporym podmiotem. 
- Jesteśmy dużym graczem. W 2016 roku przyłączono 1360 instala-
cji fotowoltaicznych na obszarze działania operatora Energa, z cze-
go 420 to nasza robota, Ekosunu. Teraz już tak nie jest, ze względu 
na to, że kiedyś nie było tylu firm zajmujących się tą dziedziną. 

- Nastąpił wysyp firm instalacyjnych?
- Ogromny, ale my mamy nad nimi zasadniczą przewagę. Mamy 
ogromne doświadczenie, przykładamy wiele uwagi do przygotowań 
w  przypadku każdej instalacji i  jesteśmy doskonale przygotowani 
serwisowo. „Obsługujemy” kilku producentów falowników i modu-
łów fotowoltaicznych, bo mamy kilka certyfikatów, które nam na 
to pozwalają. Firmy dopiero startujące w  branży czymś takim nie 
mogą się pochwalić. 

- Mimo rosnącej konkurencji Ekosun radzi sobie znakomicie. 
- Kurs Ekosunu jest prawidłowy, firma rozwija się dynamicznie, 
z roku na rok przybywa nam zleceń. To zasługa jakości naszych in-
stalacji fotowoltaicznych i jakości pomp ciepła. Robimy to solidnie. 
Nie mamy żadnych reklamacji z tytułu montażu. Nigdy nie zdarzyło 
się nam, byśmy musieli wrócić i poprawiać albo naprawiać naszą in-
stalację. 

- Mówił pan o producentach. Są to polscy producenci, czy zagra-
niczni? 
- Jest już kilku producentów modułów fotowoltaicznych w Polsce, 
natomiast my z  ich wyrobów nie korzystamy. Kupujemy od pro-
ducenta z Austrii i Niemiec ze względu na jego wysokie standardy 
i doświadczenie. Na świecie jest dwóch największych producentów 
krzemu: Chiny i  Japonia. Kiedyś współpracowaliśmy z  wcześniej 

wspomnianym Solar Worldem. Była to niemiecka firma, według 
mnie najlepsza na rynku europejskim, bo zamykała produkcję mo-
dułów fotowoltaicznych w jednym miejscu, a dzisiaj to niespotyka-
ne. Najczęściej półprodukty pochodzą z  krajów, które wcześniej 
wymieniłem. 

- Jak długo trzeba czekać na montaż instalacji fotowoltaicznej 
od momentu zgłoszenia się do państwa? I ile taki montaż później 
trwa?
- Od momentu podpisania umowy do rozpoczęcia montażu upływa 
średnio miesiąc. Mamy dużo zakontraktowanych prac i  klient nie-
stety musi poczekać. Montaż instalacji zajmuje najdłużej półtora 
dnia lub dwa dni. Montując instalację na dachu, staramy się nie in-
gerować w środek budynku i to się najczęściej udaje.  W tej chwili 
mamy do zamontowania 15 instalacji małych, 5 instalacji 50-kilowa-
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towych i jedną 100-kilowatową. Nie wspominam tu o pompach 
ciepła, bo tych jest bardzo dużo. 

- Gdzie można spotkać państwa instalacje w Koszalinie?
- Na budynkach mieszkalnych chyba na każdej ulicy przynaj-
mniej jeden dom, a jeśli chodzi o budynki użyteczności publicz-
nej niestety nie ma ich za dużo poza dachem Zespołu Szkół 
Muzycznych. Koszalin nie organizuje wielu takich przetargów. 
Teraz instalowana jest instalacja fotowoltaiczna obok Parku 
Wodnego.

- To chyba dobry znak. Coś się zmienia w  świadomości lokal-
nych decydentów.
- Koszalin powinien iść w tym kierunku, choć powiat koszaliński 
i  tak produkuje dużo energii zielonej -  ze względu na wiatraki, 
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które są dookoła nas. Był taki moment, że powiat produkował 
ekologicznie 100 procent zużywanej energii. 

- Duże firmy są zainteresowane inwestycjami we własne źró-
dło energii?
- W Koszalinie jest kilka bardzo dużych firm, które chcą mieć in-
stalację fotowoltaiczną na dachu. Szkoda tylko, że nie ma takiej 
tendencji w kontekście budynków użyteczności publicznej. Ak-
tualnie trwa duży przetarg w Sławnie, w którym bierzemy udział. 
W Karlinie jest już kilka naszych instalacji. W powiecie kartuskim 
i w Kościerzynie wykonaliśmy pełną termomodernizację szeregu 
budynków. Teraz prowadzimy cztery takie budowy w okolicach 
Kartuz. Kooperujemy z  firmami budowlanymi – oni zajmują się 
ociepleniem budynku, oknami, my natomiast mamy za zadanie 
zająć się elektryką, wymianą centralnego ogrzewania, moder-
nizacją kotłowni. Najczęściej wprowadzamy pompy ciepła. Po-
morskie idzie coraz bardziej w kierunku właśnie tych pomp. Jest 
to spowodowane tym, że nie ma w wielu miejscach dostępu do 
ciepła systemowego i gazu. U nas za to gaz jest łatwo dostępny. 

- Jak widać modernizują państwo również własny budynek... 
- … niedawno nabyty. Niedługo znajdzie się także i u nas pompa 
ciepła oraz instalacja fotowoltaiczna. Jeżeli mogę sam dla siebie 
wyprodukować energię, to po co mam używać gaz i płacić?
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- Dla nowych budynków korzystniejsze wydaje się instalo-
wanie fotowoltaiki niż gazu. 
- Zdecydowanie. Weźmy za przykład domek jednorodzinny. 
Trzeba rozprowadzić przewody, wykonać solidny komin, co 
kosztuje około 15 tysięcy złotych, do tego przyłącze gazo-
we kosztujące kolejne 5 tysięcy złotych. Mamy już 20 tysię-
cy - przy jednym kominie. Dochodzi do tego kotłownia, czyli 
kolejne 15 tysięcy. Lepiej zainwestować w  energię zieloną, 
bo za te same pieniądze możemy doświadczyć samych po-
zytywów: braku zagrożenia przerwami dostaw gazu, wahań 
dostępności albo cen energii elektrycznej. Po co dzisiaj pchać 
się w gaz? 

- Ludzie zapamiętali, że kiedyś pompy ciepła kosztowały na-
wet 100 tysięcy złotych…
- Dziś wygląda to zupełnie inaczej. Działa tylko bariera men-
talna. Klienci myślą, że jest to nieopłacalne. Natomiast pom-
pa zabierając 1 kilowat, oddaje nawet 5 kilowatów energii. Ich 
wydajność mocno wzrosła. 

- Ciekawe jest to, że kotłownia oparta o pompę ciepła bę-
dzie kosztowała tyle, co kotłownia gazowa, a nie musimy się 
martwić o rachunki. Tutaj nawet nie ma z czym dyskutować. 
- Teraz rozpoczęliśmy współpracę z firmą Red Snake. Chodzi 
o matę grzewczą, którą wykorzystuje się tak jak ogrzewanie 
podłogowe. Tylko działa to trochę inaczej. Nie jest to ogrze-
wanie wodne, a  na podczerwień. Montaż jest bardzo tani – 
w granicach 120 zł za metr kwadratowy. Używając maty za 
około 10 tysięcy złotych i budując instalację fotowoltaiczną 
za 30 tysięcy, zamykamy się w  łącznym koszcie 40 tysięcy 
złotych. Tyle samo wydalibyśmy na ogrzewanie gazowe, a nie 
będziemy przecież płacić żadnych rachunków za energię – ani 
elektryczną, ani gaz do ogrzewania, gotowania czy dostarcza-
nia ciepłej wody użytkowej. 

- Ktoś w Koszalinie już taką matę zastosował? 
- W mieście powstało już kilkanaście budynków z tą instala-
cją. Mata jest produkcji koreańskiej, ale sama firma Red Snake 
pochodzi ze Szczecina. To obecnie jedyny dystrybutor takich 
mat w Polsce. 

- Mata jest bardzo cienka, ma na oko dwa milimetry grubo-
ści... 
- Jest bardzo cienka, ale doskonale przewodzi energię i  fak-
tycznie grzeje. Możemy ją wkładać w ściany, sufity i oczywi-
ście w podłogę. Najlepsze jest to, że jest praktycznie nie do 
uszkodzenia. W momencie, kiedy się zapomnimy i przewier-
cimy ją w jakimś punkcie, to nie grzeje tylko w miejscu, któ-
re zostało naruszone. A  dalej wszędzie nadal spełnia swoją 
funkcję, do momentu aż nie przerwiemy taśmy miedzianej na 
krawędzi maty. Będziemy tę technologię promować w Kosza-
linie.

- Ekosun to nie tylko ogrzewanie i prąd. 
- To także domy pływające, za chwilę ruszy ich produkcja 
w Koszalinie. W 2017 roku wystąpiliśmy o dotację do budyn-
ku niskoenergetycznego, pływającego. Był to taki pierwszy 
budynek w Europie. Pływa on po jeziorze Bukowo, stacjonuje 
w Dąbkowicach. Pan Roman Sobieralski zajął się tym domem 
pływającym, opracowaliśmy razem technologię - tak pływa-
ka, jak i całego domku. Plan był taki, żeby wykorzystać dota-
cję i eksperymentalnie zbudować taki domek tylko dla siebie. 

- Ale zaczęły się zgłaszać firmy, żeby im zbudować takie 
domki... 

- Klienci wpływają na to, w jakim idziemy kierunku. Kupujemy 
nieruchomość pod halę, a od czerwca będą powstawać w niej 
takie budynki. 

- Taki domek ustawiony w Wodnej Dolinie byłby promocją 
przedsięwzięcia, jak i atrakcją samej Doliny.
- Mogłaby tam być kawiarnia, restauracja, cokolwiek innego. 
Pływaki mają wymiary 8 metrów na 3,50 metra. Chcieliby-
śmy, żeby można było je łączyć modułowo w nieskończoność. 
Pracujemy nad taką technologią.

- Podobne obiekty w Polsce już istnieją. 
- Jeden znajduje się w  Warszawie. We Wrocławiu i  w  Byd-
goszczy są budynki mieszkalne tego typu wykorzystywane 
przez cały rok. Na  naszym domku mamy zainstalowaną insta-
lację fotowoltaiczną i gruntową pompę ciepła. Budynek jest 
całkowicie inteligentny. 

- Tak więc dzięki technologii fotowoltaicznej dom może sta-
nąć na środku lasu, a nawet na środku jeziora!
- Instalacja fotowoltaiczna, żeby działała, musi mieć przyłą-
cze energetyczne, chyba że zainstalujemy akumulatory. I  to 
jest jeszcze pewne ograniczenie dla fotowoltaiki wykorzysty-
wanej poza obszarami zurbanizowanymi.  

- Fotowoltaika ma bez wątpienia przyszłość, zwłaszcza kie-
dy cena prądu rośnie. 
- Dla Kowalskiego energia nie zdrożała, ale dla firm i  miast 
bardzo. Z  powodu tegorocznych podwyżek zgłosiło się do 
nas tylu instytucjonalnych klientów, że przeszło to nasze naj-
śmielsze wyobrażenia. Codziennie robimy audyty, przymiar-
ki. Od czerwca rusza dotacja, z której będą mogły skorzystać 
firmy. To również stymuluje popyt na instalacje OZE.

- Czy opłacalność fotowoltaiki dla firm i instytucji jest taka 
sama jak dla osób fizycznych? 
- Każda firma, zwłaszcza funkcjonująca od godziny 6 do 18, 
powinna mieć taką instalację fotowoltaiczną. Ona spłaci się 
w ciągu kilku lat, a jej żywotność to minimum 25 lat. Według 
informacji płynących z ministerstwa energetyki firmy, które 
będą montować instalacje do 50 kilowatów, będą rozliczane 
jak są rozliczani indywidualni prosumenci. Prawo w  Polsce 
zostało dobrze dopasowane do tego, jakie jest zapotrzebo-
wanie na energię zieloną. Firmy powinny się odciążać, bo 
przecież największym kosztem dla przedsiębiorstw są ener-
gia i pracownicy. Ludzi nie chcemy zwalniać, ale koszty stałe 
powinniśmy ograniczać. 

p.U.H. ekosun paweł czupajło
ul. bohaterów warszawy 4, 75-211 koszalin

tel.: 94 342 23 36, 781 314 888
biuro@ekosunkoszalin.pl
www.ekosunkoszalin.pl



M
ottem firmy Montis od lat pozostaje stwierdzenie: 
„Dzisiejsze ikony stają się klasykami jutra”. Meble 
dla marki projektują najlepsi designerzy. Wśród 

twórców znajdziemy Studio Job, Nielsa Bendtsena, Gijs Pa-
pavoine’a, Gerta Batenburga, Dicka Spierenburga, , Dema-
kersvana, Simona Pengelly, Bertjan Pot czy Ariana Brekvelda.

Montis korzysta z  najlepszych tradycji rzemieślniczych, ale 
równocześnie rozwija nowoczesne technologie. Od początku 
istnienia holenderska firma nie przestaje zaskakiwać innowa-
cyjnym podejściem do produkcji mebli. Na początku lat 80. 

wprowadza oryginalną technikę tapicerską, która polega na 
tym, że obicie nie jest sztywno napięte na oparciu fotela, ale 
nonszalancko układa się na nim niczym ubranie na ciele czło-
wieka. Technika została pierwszy raz użyta przy produkcji 
krzesła Chaplin, które dziś określa się mianem klasyka. Z kolei 
w latach 90. wdrożona została nowa technologia kształtowa-
nia pianki poliuretanowej. Dzięki niej korpus mebli tworzony 
jest wyłącznie z tego nowoczesnego tworzywa. Poszczegól-
ne części mebli nie muszą być klejone. Daje to ogromną swo-
bodę w projektowaniu i opracowywaniu modeli zapewniają-
cych wyjątkowy komfort siedzenia. 

bm project wprowadziło na polski rynek nową markę. produkowane przez montis meble to 
w większości modele tapicerowane, które uzupełnia kilka rodzajów stołów. meble 

projektowane są przez najlepszych holenderskich designerów.
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MONTIS
– nowa marka 
na polskim rynku
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P
ierwotnie zamknięta kuchnia została otwarta, tak aby po-
wstała obszerna i dobrze doświetlona strefa wspólna. Strefa 
relaksu została maksymalnie poszerzona. W salonie stanęła 

duża, wygodna, narożna sofa marki Sits oraz dodatkowo miękki 
fotel Oyster marki Comforty. Całość dopełnia dywan Linie Design 
oraz spektakularna komoda projektu pracowni JT Grupa. 

założeniem projektu tego mieszkania było stworzenie atmosfery sprzyjającej wypoczynkowi. 
inwestorzy to para z dwójką dzieci, która chciała na weekendy wpadać nad morze zregenerować się 

i pobyć ze sobą. dlatego też architekci zaproponowali modyfikację układu apartamentu.

Relaks w roli głównej 
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projekt: Jagoda i tomasz ziółkowscy - Jt Grupa / Foto: aleksandra dermont – ayuko studio
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Rezygnacja ze stołu była celowym 
zabiegiem. Jego funkcję spełnia wie-
lofunkcyjna, duża wyspa kuchenna. 
Założeniem było również to, aby 
kuchnia, nie tracąc na swojej pojem-
ności, nie przytłaczała salonu. Dla-
tego jej forma przypomina bardziej 
mebel niż tradycyjną kuchenną zabu-
dowę. Fronty są w formie delikatnych 
kasetonów, co koresponduje z  pozo-
stałymi ścianami mieszkania, gdzie 
została użyta sztukateria. 

Akcentem kuchni jest dolny pas sza-
fek górnych, których fronty pokryte 
są fornirem kamiennym w  srebrzy-
stym wykończeniu. Korytarz prowa-
dzi do łazienki ogólnej, utrzymanej 
w  czarno-białej kolorystyce oraz 
dwóch sypialni – rodziców i dzieci.

Sypialnia rodziców utrzymana jest 
w  jasnoszarej kolorystyce – szara 
materiałowa tapeta oraz białe zabu-

dowy. Do tego detale - złote akcenty 
w postaci lamp czy uchwytów „kulek” 
przy szafie. Z sypialni mamy dostęp do 
prywatnej łazienki, w której dominuje 
czarno-biała kolorystyka. Jasne płyt-
ki w  formie jodełki marmurowej na 
ścianie prysznica kontrastują z  ciem-
ną podłogą. Umywalka wpuszczana, 
wykończona marmurowym blatem 
kontrastuje zaś z piękną, czarną szaf-
ką pod spodem. 

Sypialnia dzieci odgrywa czasami rolę 
sypialni gościnnej, dlatego też łóżka są 
typu hotelowego z możliwością rozłą-
czania lub złączania.

Pomimo, że całość mieszkania jest 
utrzymana w  jasnych barwach, nie 
jest ono zimne w  odbiorze, a  to za 
sprawą ciepłej, dębowej podłogi, jak 
również fornirów na meblach czy 
miękkich, miłych w dotyku zasłon.
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D
om Deweloper na koszalińskim rynku nieruchomości obec-
ny jest zaledwie od czterech lat, a ma w swoim portfolio już 
cztery duże inwestycje: domy przy ulicy Dzierżęcińskiej na 

Rokosowie, na osiedlu Unii Europejskiej, Osiedle Rubinowe oraz 
Osiedle Bursztynowe w Niekłonicach. Wszystkie udane, wykonane 
zgodnie z planem i w założonych terminach.

Receptą na sukces wydaje się myślenie koncepcyjne, nowatorskie 
i doskonałe wyczucie rynku. Nowe domy – jednorodzinne, dwuro-
dzinne, szeregowe – kupują dziś zazwyczaj rodziny, najczęściej trzy-
dziesto-, czterdziestolatkowie, pragnący wygody, spokoju i  prze-
strzeni. Skoro na zakup nieruchomości zaciągają duże kredyty albo 
wydają oszczędności życia, wybierają „full pakiet”: ma być porząd-
nie, ładnie, komfortowo, bezpiecznie, z kompleksową infrastruktu-
rą, a  im więcej udogodnień, tym lepiej. Nie chodzi jedynie o zakup 
lokalu, ale inwestycję na lata. Nietrudno dostrzec, że oferta Dom 
Deweloper jest odpowiedzią na te oczekiwania, czego dowodzi za-
kończona w ciągu roku sprzedaż lokali we wszystkich obiektach (po 
kilka mieszkań pozostało do kupienia na Osiedlu Bursztynowym 
w Niekłonicach i przy ulicy Dzierżęcińskiej).

Firma stawia na zabudowy szeregowe, bliźniacze, a  w  przypadku 
Osiedla Rubinowego formułę mieszkań w  szeregowych domach 

najnowsza realizacja dom deweloper ma wszystko, czego można oczekiwać od współczesnej 
nieruchomości: świetną lokalizację, wysoki standard wykończenia i nowoczesny design. te trzy 
aspekty na stałe wpisane są w filozofię firmy. lokatorzy do wygodnych domów przy ulicy Jesionowej 

na rokosowie będą mogli wprowadzić się za rok – budowa szeregowca właśnie się rozpoczyna.

Dom Deweloper:
więcej niż standard

(„przewrócone bloki”). Wspólnym mianownikiem inwestycji są 
znakomite lokalizacje – na obrzeżach, w  najbardziej atrakcyjnych, 
rozwojowych dzielnicach Koszalina. Co ważne: dobrze skomuni-
kowanych z  miastem. Większość nieruchomości ma przynajmniej 
1 miejsce postojowe, znakomita większość – spore ogródki i tarasy. 

Kolejny wyróżnik to nowoczesność. Budynki są atrakcyjne wizual-
nie i  funkcjonalnie zaprojektowane. Wystarczy wspomnieć domy 
bezokapowe kompleksu przy ulicy Dzierżęcińskiej będące realiza-
cją aktualnych trendów architektonicznych: prostoty, minimalizmu 
i szlachetnego designu, a przy tym wysokiej użyteczności. Z pewno-
ścią wyróżniają się spośród standardowej zabudowy jednorodzin-
nej.

W końcu rzecz zasadnicza: wysoki standard wykonania pod każdym 
względem. Niebagatelny nie tylko dlatego, że zapewnia nierucho-
mości dłuższe życie, ale w praktyce obniża koszty jej eksploatacji. 
Ponadto ścisłe przestrzeganie norm technicznych eliminuje ewen-
tualne wątpliwości co do poczucia prywatności w  domach szere-
gowych. Są one co prawda połączone, ale ściany o grubości 24 cen-
tymetrów nie dają szansy na przepuszczanie dźwięków. Również 
sąsiadujące ze sobą ogródki przedzielają ogrodzenia, zapewniając 
intymność. Kropką nad i są ceny nieruchomości, pozwalające speł-

Koszalin ul. Jesionowa



Dotychczas Dom Deweloper zrealizował cztery 
inwestycje. Przy ulicy Dzierżęcińskiej na Rokosowie 
powstały domy w zabudowie bliźniaczej oraz trzy 
domy, każdy z dwoma mieszkaniami (zostaną oddane 
do użytku w lipcu br.). Wszystkie bezokapowe.
W latach 2016-2017 na Osiedlu Unii Europejskiej (ul. 
Austriacka) powstało 14 domów z 28 mieszkaniami 
w zabudowie bliźniaczej.
Osiedle Rubinowe położone w pobliżu ulicy Gnieź-
nieńskiej, Centrum Handlowego Atrium i Wodnej 
Doliny to zespół budynków mieszkalnych, w których 
skład wchodzą lokale mieszkalne w zabudowie sze-
regowej oraz bliźniaczej, w sumie osiemnaście lokali 
mieszkalnych.
Czwarta, największa, inwestycja to Osiedle Burszty-
nowe w Niekłonicach na dwupoziomowe apartamenty 
na zamkniętym osiedlu z miejscami postojowym 
i ogródkami.
Wszystkie domy są ogrodzone, oświetlone, wyposażo-
ne w niezbędną infrastrukturę. Każdy ma zapewnione 
przynajmniej jedno lub dwa miejsce postojowe lub 
garaż, a także minimum taras, a często ogródek.
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nić marzenia o  domu pod miastem osobom dysponującym budże-
tem na zakup mieszkania. Wybór wydaje się oczywisty.

Najnowsza inwestycja Dom Dewelopera przy ulicy Jesionowej 
z jednej strony wpisuje się w ogólną filozofię firmy, bo wykorzystuje 
stosowane wcześniej rozwiązania architektoniczne, technologiczne 
oraz infrastrukturalne, ale już cena – od 550 do 590 tysięcy złotych 
z VAT – wskazuje, że to propozycja z wyższej półki. I rzeczywiście: 
wszystko w  tej inwestycji rymuje się ze słowem „premium”. Dzie-
więć jednopiętrowych domów w  zabudowie szeregowej, każdy 
z  garażem i  miejscem postojowym oraz 45-metrowym ogrodem 
stanie w przedniej, „płytszej”, części Rokosowa. W pobliżu znajduje 
się szkoła, duży sklep, dyskont oraz przystanek autobusowy.

Z zewnątrz to minimalistyczne eleganckie bryły, którą ozdobią wiel-
koformatowe elementy drewniane i  ceramiczne. Uwagę zwracają 
duże okna – salonowe ma ponad 3,5 metra! W środku – przestrzeń. 
W  zamyśle to domy dla wielodzietnych rodzin, więc musi jej być 
sporo. Powierzchnia ma 130 metrów kwadratowych i duże, ustaw-
ne, intuicyjnie zaaranżowane pomieszczenia. Na parterze znajdzie 
się przestronny salon z kuchnią i ubikacją, na piętrze – trzy duże sy-
pialnie, garderoba i  łazienka. Jeszcze wyżej – trzydziestometrowy 
strych z  możliwością adaptacji na kolejną sypialnię, bawialnię czy 

pracownię, doświetlony oknami poddaszowymi, dzięki któremu 
powierzchnia do wykorzystania powiększy się do 160 metrów kwa-
dratowych. Duży jest także garaż – swobodnie pomieści samochód 
i dwa-trzy rowery. Dla drugiego samochodu przewidziano miejsce 
postojowe. Wokół szeregowca pojawi się specjalnie zaprojektowa-
na zieleń oraz oświetlenie.

Osiedle będzie ogrodzone i monitorowane. – Postawimy w pobliżu 
dwa słupy, a na nich w sumie cztery kamery – precyzuje Maciej Ilec-
ki, prezes Dom Deweloper. – Rejestrator i internet zamontujemy od 
razu, w skrzynce z licznikiem administracyjnym. Domy zostaną wy-
posażone w  video domofony. By osiedle funkcjonowało perfekcj-
nie, rozliczeniami będzie zarządzać utworzona przez mieszkańców 
wspólnota mieszkaniowa. Brama wjazdowa na osiedle – jak w przy-
padku wszystkich realizacji Dom Deweloper w formie estetyczne-
go płotu frontowego – będzie otwierana zdalnie pilotem. Mimo że 
sama dzielnica jest zaciszna i spokojna, priorytetem jest zapewnie-
nie mieszkańcom stuprocentowego bezpieczeństwa.

Prezes Ilecki podkreśla także, że do realizacji inwestycji jak zawsze 
użyte zostaną najlepszej jakości materiały, od betonu po drzwi. 
– Miejsce jest prestiżowe, inwestycja ma klasę premium, więc za-
równo wygląd nieruchomości, jak i  wszystkie jej elementy muszą 

Koszalin ul. Jesionowa
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być wykonane na najwyższym poziomie – podkreśla. – Stawiamy 
na uznanych producentów: bramy Wiśniowskiego, okna i drzwi na 
niemieckich profilach Rehau, system monitoringu HiKi Vision, ce-
ramikę z  Tubądzina (elewacja) oraz tynki sylikatowo-sylikonowe 
wiodących marek. W  standardzie znajdzie się też komin dymowy 
do podłączenia kominka czy sterownik kontroli ogrzewania podło-
gowego w całym domu. W garażach zainstalujemy bramy panelowe 
z automatyką.

W domach będą zamontowane okna trzyszybowe – poza akustycz-
ną, zapewniają one izolację cieplną. Na całej powierzchni lokali 
zostanie położone ogrzewanie podłogowe (grzejnik o  niskim pa-
rametrze znajdzie się na strychu), a sam budynek będzie starannie 
ocieplony. Dzięki temu lokatorzy mogą liczyć na niższe rachunki, 
a w przypadku tak dużych domów, każda oszczędność jest na wagę 
złota. – Charakterystyczną cechą dla inwestycji Dom Deweloper 
jest zapewnienie komfortowego w  użytkowaniu czasu nasłonecz-
nienia pomieszczeń, w których przebywamy najdłużej lub najpełniej 
staramy się wykorzystać swój prywatny czas – podkreśla Krzysztof 
Hodun, architekt. – Inwestor wyszukuje działki, których geome-
trię mogę często wykorzystać „wprost”, sytuując na nich budynki 
względem słońca w taki sposób, aby pomieszczenia dzienne miały 
nasłonecznienie mocno ponadnormatywne (tj. powyżej 3 godzin 
w ciągu dnia). W przypadku ul. Jesionowej „słońcem bezpośrednim” 
w  pokojach dziennych lokatorzy będą mogli się cieszyć nawet do 
siedmiu godzin w ciągu dnia.

Domy zostaną oddane do użytku w 2020 roku.

Krzysztof Hodun, architekt: – W największym skrócie 
myślą przewodnią projektów zrealizowanych wspólnie 
z Dom Deweloper jest płynne połączenie tradycji 
z nowoczesnością. Tą zasadą kierowaliśmy się przy 
realizacji kolejnych inwestycji, choć w różnych pro-
porcjach. Ukłon wobec klasyki – prostoty i elegancji – 
wynika z dość silnych przyzwyczajeń osób kupujących 
nieruchomości, zwłaszcza w naszym regionie, jednak 
jest to klasyka we współczesnym ujęciu, choćby co 
do sposobu do kształtowania elewacji. Przykładem 
wspomnianego dualizmu jest na przykład inwestycja 
przy ulicy Dzierżęcińskiej, gdzie postawiliśmy na 
coraz bardziej popularne domy bezokapowe – dach 
przechodzi płynnie w ścianę zewnętrzną budynku. To 
bardzo specyficzne budynki, z pewnością wyróżniają-
ce się spośród innych. Na dachach oraz w części ścian 
zastosowaliśmy blachę na rąbek stojący i materiały, 
które nie tylko absorbują, ale w pewnym stopniu odbi-
jają światło, co daje wrażenie, że budynek „żyje”, jest 
w ruchu, nabiera wciąż innego wyglądu i charakteru 
w ciągu dnia. Inwestycja przy ulicy Jesionowej ma 
podwyższony standard między innymi przez zwięk-
szenie powierzchni użytkowej, wbudowane garaże, 
aktualizowane współczynniki cieplno-wilgotnościowe 
przegród budowlanych. W tym przypadku proporcję 
przesunęliśmy w kierunku bardzo stonowanej, 
szlachetnej klasycznej estetyki, choć nadal łączymy 
stare z nowym. Na przykład poprzez wprowadzenie 
podziałów z różnych materiałów elewacyjnych: biały 
(jasny) surowy tynk w połączeniu z drewnianymi 
panelami, płytką elewacyjną, które „rysują” ciekawe 
układy na elewacji.
Przy projektowaniu zawsze bierzemy pod uwagę 
otoczenie i przestrzeń wokół budowanych domów, 
by wpasowywały się w nią, a nie od niej odstawały. 
Wnętrza również mają mieć charakter przede wszyst-
kim funkcjonalny, a ponieważ domy w większości 
nabywają rodziny, rozplanowujemy je tak, by wydzielić 
w mieszkaniach części wspólne, dzienne, a także te 
bardziej prywatne, intymne oraz poddasza coraz czę-
ściej wykorzystywane na pomieszczenia rekreacyjne.
Dom Deweloper to inwestor, który nie boi się wy-
zwań, nietypowych rozwiązań i wychodzenia poza 
schematy w projektowaniu, a wręcz ich poszukuje, 
dzięki czemu oferuje oryginalną stylistykę budynków. 
W Koszalinie nie jest to powszechnym podejściem. 
Stawiamy na minimalizm i prostotę, charakterystyczne 
dla współczesnej architektury, ale zachowując pokorę 
– nie wchodzimy w tendencje mocno dyskusyjne, 
niezrozumiałe, kontrowersyjne. Raczej uaktualniamy 
tradycję, przenosząc ją w przyszłość.

dom deweloper sp. z o.o. s.k.
ul. 1 maja 20/5, 75-800 koszalin

tel. 94 30 70 170
info@dom-deweloper.eu
www.dom-deweloper.eu  

Koszalin ul. Jesionowa

Koszalin ul. Dzierżęcińska
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I
nwestycja w nowe produkty, usługi i technologie została w czę-
ści sfinansowana ze środków unijnych w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskie-

go, inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych 
specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

w 2019 rok kosmaz wszedł, jak na innowacyjną firmę przystało, z nowościami. dzięki zakupowi 
trzech ultra nowoczesnych maszyn – piły panelowej z podajnikiem, okleiniarki z agregatem laserowym 
oraz pięcioosiowego centrum obróbczego z okleinowaniem, rozszerzyła ofertę o usługi, jakich próż-
no szukać na pomorzu, rzadkich również w polsce. Firma może teraz w zasadzie bez ograniczeń 
wymiarowych realizować zarówno standardowe, jak i nietypowe projekty związane z wytwarzaniem 
komponentów do produkcji mebli i aranżacji wnętrz, a dzięki zastosowaniu zaawansowanych 
technologicznie materiałów również elementy meblowe i małej architektury do zastosowań na zewnątrz: 

tarasy, ogród, werandę, bar, kawiarnię czy ogródek piwny.  

Wyższy poziom w meblarstwie 
i aranżacji wnętrz

nowe produkty dzięki nowym technologiom

Blaty robocze i kuchenne z powłoką antybakteryjną

Zachowanie standardów higieny jest istotne zarówno w miejscach 
użyteczności publicznej (np. szpitale, placówki oświatowe, gastro-
nomiczne, hotele, sanatoria), jak i w naszych domach. Dlatego też 
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powstała nowa innowacyjna grupa blatów z  powłoką antybakte-
ryjną znajdująca zastosowanie w  kuchniach, barach, biurach, czy 
w sklepach. W wybranych dekorach z kolekcji blatów oferowanych 
przez firmę KOSMAZ zastosowano laminat HPL ze specjalną po-
włoką antybakteryjną o  właściwościach potwierdzonych rapor-
tem z badań SANITIZED, w oparciu o najwyższe standardy japoń-
skiej metody JIS Z 2801. Blaty pokryte tym laminatem wykonane 
są na bazie płyty wiórowej, a  do ich produkcji wykorzystuje się 
nowoczesną technologię postformingu. Dzięki niej powstały pro-
dukt łączy w sobie bogate wzornictwo, estetykę, łatwość montażu 
i konserwacji z trwałością i odpornością na działanie różnych czyn-
ników zewnętrznych. Korzyści z  użytkowania blatów z  powłoką 
antybakteryjną są nieocenione, gdyż skutecznie chroni ona przed 
siedmioma szczepami popularnych i  groźnych bakterii, w  tym 
Escherichia coli, Listerii czy Salmonelli. W  technologii produkcji 
HPL’i z powłoką antybakteryjną stosuje się nieorganiczny, nietok-
syczny roztwór na bazie jonów srebra, które aktywują się podczas 
wchodzenia w kontakt z wilgocią i zabijają bakterie znajdujące się 
na powierzchni blatu. Ponad 99 proc. bakterii ginie w ciągu zaled-
wie 24 godzin, a ochrona ma miejsce przez cały okres użytkowania. 
Należy przy tym dodać, że cena blatów z tą powłoką nie odbiega od 
ceny „zwykłych” blatów.

Warto dodać, że blaty robocze mają szerokie zastosowanie – poza 
standardowym wykorzystaniem ich w  kuchni, mogą pełnić rolę 
opasek między szafkami dolnymi i górnymi czy elementów wykoń-
czenia wnętrz, np. lady, stołu, biurek, półek, ścianek działowych. 
Zakupione przez firmę KOSMAZ maszyny pozwalają na formato-
wanie blatów na dowolny wymiar oraz na wycinanie z nich różnych 
kształtów, wykonywanie łączeń w literę L lub U, przygotowywanie 
otworów (np. na zlew, płytę grzewczą), zaokrąglanie narożników, 
wykonywanie skosów oraz ich okleinowanie.

Fronty akrylowe okleinowane laserowo

Okleinowanie klejami poliuretanowymi oraz laserowe (bezspoino-
we) firma KOSMAZ wprowadziła z myślą o specjalnych potrzebach 
wymagających klientów. Obie te usługi realizowane są z  użyciem 
okleiniarki do wąskich powierzchni płyt i blatów, jednego z najnow-
szych zakupów. Szczególne zastosowanie technologie te znalazły 
przy obróbce płyt akrylowych.  

Pierwsza technika to inwestycja w  trwałość. Klej poliuretanowy 
(PUR) wyjątkowo mocno łączy materiał oklejany z obrzeżem i mi-
nimalizuje fugę klejową (spoinę). W ten sposób uodparnia płytę na 
temperaturę i wilgoć, a połączenie na zabrudzenia i żółknięcie. Jest 
zatem doskonałym rozwiązaniem do wszystkich przestrzeni, gdzie 
operuje woda i ciepło: łazienek, stref SPA, restauracji oraz oczywi-
ście kuchni: okolic zlewu, ociekarki naczyń, zmywarki, piekarnika, 
płyty grzewczej. Okleinowanie laserowe to jeszcze wyższy poziom, 
bo pozwala na wyeliminowanie w procesie obróbki kleju. Nie dość 
więc, że wykonane w ten sposób materiały są zabezpieczone przed 
działaniem czynników zewnętrznych, a  więc niezwykle trwałe, to 
zyskujemy bezfugowe połączenia, prawdziwą gratkę dla estetów. 
Płyta oklejona w ten sposób ma po prostu nieskazitelny wygląd da-
jący efekt monolitu (bryły).

Laserowe oklejanie stosowane jest w szczególności przy produkcji 
frontów meblowych z płyt akrylowych wysokopołyskowych i ma-
towych, gdzie najwyższa jakość wykończenia jest bezwzględnie 
wymagana. Fronty akrylowe są nowoczesnym produktem stano-
wiącym doskonałą alternatywę dla frontów lakierowanych w  od-
różnieniu od których posiadają odporność na odpryśnięcia pod 
wpływem uderzenia, większą głębię koloru, wodoodporne krawę-
dzie oraz powtarzalną w  czasie kolorystykę. Fronty akrylowe są 
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również odporne na działanie promieniowania UV (nie zmieniają 
koloru z czasem). Dostarczane są z folią ochronną zabezpieczającą 
przed uszkodzeniami powierzchni podczas transportu lub montażu. 
Dokładając do tego bogatą kolorystykę od zawsze modnych bieli, 
szarości i czerni poprzez bardziej odważne kolory, uzyskujemy pro-
dukt o ponad przeciętnych walorach użytkowych oraz pożądanym 
przez wszystkich minimalistycznym designie pozbawionym wad 
w postaci spoiny klejowej.

Usługi CNC wielkoformatowe

Centrum obróbcze CNC 5-osiowe przystosowane do obróbki ele-
mentów wielkoformatowych pozwala na praktycznie nieograni-
czone wykonywanie elementów meblowych i wyposażenia wnętrz. 
Lista zastosowań jest długa: okleinowanie konturów wewnętrznych 
i zewnętrznych, łuków, narożników, promieni, okręgów, elips, sko-
sów, kształtów krzywoliniowych i  prostoliniowych, oklejanie na 
styk (360 stopni); frezowanie kształtów 3D, dowolnych figur geo-
metrycznych i  otworów (na zlew, płytę grzewczą, zawias, zamek, 
przepust kablowy, uchwyt itp.), a  także logotypów, wzorów prze-
lotowych i  nieprzelotowych, szablonów, kieszeni, grawerowanie, 
cięcie pod dowolnym kątem, wykonywanie skosów, połączeń, wpu-
stów. Jeśli zatem marzy nam się na przykład stolik w nietypowym 
kształcie, z wygrawerowanym imieniem i otworem na kubek z kawą 
albo płyta ścienna z wyfrezowanym motywem roślinnym – możemy 
taki wykonać w firmie KOSMAZ. Dzięki zastosowaniu specjalnych 
agregatów, stołów i systemu prowadnic firma KOSMAZ ma możli-
wość obrabiania elementów wielkoformatowych, odpowiadających 
gabarytom nawet całej płyty bądź blatu.

Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu oprogramowania opartego 
na CAD/CAM, możemy importować rysunki wykonane w  pro-

gramach typu CAD i  na ich podstawie wykonywać gotowe ele-
menty o  skomplikowanych kształtach z  materiałów drewnopo-
chodnych.

Stoły, stoliki, mała architektura do użytku na zewnątrz

Firma KOSMAZ od lat specjalizuje się w  dostarczaniu materia-
łów drewnopochodnych (różnego rodzaju płyt, blatów, sklejek) 
do zastosowań w  meblarstwie, budownictwie i  wystroju wnętrz. 
W poszukiwaniu rozwiązania odpowiadającego zgłaszanym przez 
klientów potrzebom związanym z  materiałami do zastosowań na 
zewnątrz budynków, firma skupia się na wykorzystaniu płyt kom-
paktowych. Płyty te ze względu na swoją odporność na koroz-
ję, grzyby, łatwość  czyszczenia, wodoodporność, odporność na 
promieniowanie UV i  zadrapania idealnie nadaje się do pewnych 
zastosowań meblarskich, aranżacyjnych i małej architektury na ze-
wnątrz budynków przez cały rok. Płyty kompaktowe są idealnym 
materiałem do wykonania blatów stołowych do użytku publicz-
nego – w  przestrzeniach restauracyjnych, kawiarniach, ogród-
kach piwnych, prywatnego –  taras, weranda, balkon, ogród oraz 
mogą służyć także jako elementy małej architektury na przykład 
w parku. Ze względu na swoje wysokie walory wytrzymałościowe 
i odporność na działanie czynników zewnętrznych, można w wielu 
wariantach zastosować je jako wypełnienia elewacji, balkonów, ba-
lustrad i ogrodzeń.

W firmie KOSMAZ dzięki nowoczesnym maszynom i technologiom, 
tak jak w przypadku elementów wykorzystywanym wewnątrz bu-
dynków, można nadać płytom kompaktowym dowolny kształt i roz-
miar, ale także indywidualny charakter poprzez wygrawerowanie 
logo, napisu, wzoru roślinnego, czy wycięcie otworu np. na donicz-
kę, wazon, przyprawy.
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P
omysł na inwestycję nie jest nowy, ale utknął kilka lat temu 
na etapie planu. Spółka Figura Development czekać nie za-
mierzała. Kupiła działkę przy ulicy Grunwaldzkiej, w sierpniu 

2018 roku rozpoczęła budowę. Trzeba przyznać, że to lokalizacja 
marzeń. W ścisłym centrum Koszalina, choć nieco na uboczu, a ra-
czej „w  dole”. Takie położenie izoluje obiekt od miejskiego hałasu 
i pozwoli cieszyć się spokojem i ciszą. Wystarczy pokonać schody, 
by wyjść na ulicę Zwycięstwa, kilka minut, by znaleźć się w  śród-
mieściu, dotrzeć do parku czy na dworzec. Dosłownie parę kroków 
dzieli budynek od Sportowej Doliny, ulubionego terenu rekreacyj-
nego koszalinian. Sama ulica Grunwaldzka ma nieco industrialny 
klimat i tradycję – kiedyś działało tu kultowe kino Adria, dziś między 
innymi Minibrowar Kowal. W pobliżu znajdują się sklepy, banki, ga-
binety kosmetyczne i restauracje.

Finał najnowszej inwestycji spółki Figura development nastąpi pod koniec 2020 roku. do tego czasu 
potrwa budowa imponujących rozmiarów apartamentowca przy ulicy Grunwaldzkiej 14. nowoczesne 
wnętrza, piękne tarasy na dachu, świetna lokalizacja. nie ma wątpliwości, że to jedna z najciekawszych 

nieruchomości powstających w koszalinie.

Nowoczesny, komfortowy, 
w sercu miasta.

apartamentowiec z ambicjami

Apartamentowiec będzie miał formę zamkniętą, sześć kondygnacji 
(oczywiście z  windami), w  tym poddasze mieszkalne i  podziemną 
halę garażową. Będzie w  czym wybierać, bo aż spośród 97 lokali: 
od trzydziestometrowych kawalerek, przez dwu-, trzy- i  cztero-
pokojowe mieszkania, po osiemdziesięciometrowe apartamenty. 
Wszystkie zaprojektowane zostały bardzo funkcjonalnie, w  róż-
nych kształtach i układach, czasem dość oryginalnych. Ich aranżacja 
ma być łatwa, a pomieszczenia ustawne.

Znakomita większość mieszkań będzie miała balkony lub tarasy. 
Niektóre ze względu na wielkość – do 40 metrów kwadratowych – 
można wręcz uznać za „przedłużenie” mieszkania. Wrażenie robią 
zwłaszcza te położone na poddaszu, okalające niemal całe miesz-
kania. Spokojnie da się na nich urządzić miejski ogród, kącik rekre-
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acyjny czy wypoczynkowy z  prawdziwego zdarzenia. Na parterze 
budynku znajdą się cztery lokale użytkowe.

Powierzchnia zabudowy liczy 2,2 tysiąca metrów kwadratowych. 
Całość, wraz z powierzchnią użytkową to aż dziewięć tysięcy metrów 
kwadratowych, co czyni apartamentowiec największym tego typu 
obiektem w Koszalinie. Co istotne, nie będzie to przytłaczający gmach, 
ale ładny, elegancki, nowoczesny budynek. Do budowy apartamen-
towca zostaną wykorzystane wysokiej jakości materiały i nowoczesne 
technologie. Nad jakością realizacji czuwa koszalińska spółka Axos 
Invest, która może pochwalić się długoletnim doświadczeniem. 

Zewnętrzna część elewacji (od strony ulicy Grunwaldzkiej) zostanie 
wyłożona naturalnym kamieniem, części wspólne od strony dzie-
dzińca ozdobią materiały pochodzące z Włoch. W obiekcie zostaną 

zamontowane duże okna trzyszybowe w pakiecie sześciokomoro-
wym, absorbujące ciepło, a izolujące od hałasu. Balustrady zostaną 
wykonane ze stali nierdzewnej ze szklanym wypełnieniem. Elewacja 
jest jasna, bryła minimalistyczna, a całość sprawia wrażenie bardzo 
lekkiej, mimo swych rozmiarów. Wokół pojawi się oczywiście zieleń.
 
Mieszkania można już zamawiać. Ceny wahają się od 4,900 zł do 
5,500 zł za metr kwadratowy. Im lokal większy, tym tańszy. Miesz-
kania oddawane będą w stanie deweloperskim, ale Figura Develop-
ment umożliwia zainteresowanym zlecenie prac wykończeniowych 
według własnej koncepcji. Na każdym etapie zakupu zapewnia 
kompleksową opiekę. Biuro sprzedaży znajduje się przy placu budo-
wy, jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9-15, a wszelkie 
informacje wraz z rzutami i opisem mieszkań znajdziemy na stronie 
www.figura-development.pl.

Figura development
ul. Grunwaldzka 14

75-241 koszalin
tel. 787 126 566

biuro@figura-development.pl 
www.figura-development.pl



O
 popularności stylu aranżowania wnętrz nie decydu-
je przypadek. Mieszkańcy wielkich miast - zmęczeni 
zgiełkiem i  pośpiechem – zapragnęli wytchnienia 

w  swoich czterech kątach. Jednak kojąca zmysły klasyka 
w  dzisiejszych czasach staje się zbyt dosłowna, a  uroczy 
styl rustykalny nie zaspokaja potrzeby luksusu. Dlatego styl 
calm & casual okazał się strzałem w dziesiątkę! Jest pełnym 
bezpretensjonalnego wdzięku połączeniem elegancji z przy-
tulnością. Zawdzięcza to stylizowanym na retro meblom 
w  naturalnych drewnianych wykończeniach. Dominują tu 
również przyjemne dla oka kolory ziemi, głównie odcienie 
brązu i beżu. 

Podstawą stylu calm & casual jest lite drewno. Wykonane 
z niego meble są w naturalnym kolorze, często posiadają ele-
menty z bambusa lub wyplatane są z rattanu. Wśród dodat-
ków ważną rolę pełnią stylizowane kufry podróżne. Podobnie 
niezbędne są miękkie tkaniny o  grubych splotach, pomaga-
jące jeszcze bardziej ocieplić wnętrze. Wieczorem nastrój 
relaksu wprowadzają do wnętrza lampy dające miękkie, roz-
proszone światło. A w czasie dnia promienia słońca wpadają 
poprzez obowiązkowe shuttersy. Innymi ważnymi dodatkami 
są wielkolistne rośliny. 

Styl calm & casual nieustannie przywołuje beztroską atmos-
ferę wakacji. Polubi go każdy, kto ceni komfort i przytulność 
połączoną z prostotą i elegancją. Wystarczy sięgnąć po meble 
Eichholtz, m.in. fotel Rubautelli lub ratanowe krzesło z pod-
łokietnikami Colony, wygodną sofę Bonneur czy stylową bi-

bliotekę Grand Royale. Do nich świetnie pasować będą sto-
liki kawowe jak Châteaudun lub Bahamas. Całość aranżacji 
z kolei zwieńczą odpowiednie dodatki - wnętrze wypełni się 
nastrojowym światłem dzięki lampom stolikowym Eichholtz 
Philips. Więcej inspiracji w  tym stylu znajdziemy w  salonie 
Clue Studio:  www.clue-studio.pl 

Jest bezpretensjonalny, ciepły i przywołuje atmosferę wakacji. styl calm & casual to odpowiedź 
na nudę minimalizmu czy też zbytnią dosłowność klasyki. 
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Przepis na kojące wnętrze
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Jotul 
— prestiżowa marka z tradycjami

Gdyby zapytać kogoś, kto nie zna się na branży kominkowej, czy kojarzy jakąś markę zajmującą się 
produkcją wkładów i pieców wolnostojących na drewno, bez wątpienia najczęściej padającą 
odpowiedzią będzie Jotul. norweska marka istnieje od 1853 roku i jest jednym z najstarszych 

i jednocześnie najbardziej znanym i cenionym producentem kominków na rynku. 
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W
yłącznym przedstawicielem fir-
my w  naszym regionie jest salon 
Manufaktura kominków, znajdu-

jący się przy ul. Szczecińskiej 37 w Koszali-
nie.

Kultowe kominki, które zna cały świat

Jotul swoje produkty sprzedaje w aż 43 kra-
jach na sześciu kontynentach, a ich kominki, 
wielokrotnie nagradzane w  prestiżowych 
konkursach za wzornictwo, można nazywać 
kultowymi. Do produkcji swoich wkładów 
i  pieców na drewno Jotul używa żeliwa, co 
podyktowane jest wyjątkową wytrzyma-
łością i  jakością tego tworzywa. Nawet po 
długotrwałym, wieloletnim użytkowaniu 
produktom Jotul nie można nic zarzucić. Ży-
wotność kominków  norweskiej firmy prze-
dłuża dodatkowo fakt, że każdą, nawet naj-
mniejszą część pieca lub wkładu, można bez 
problemu wymienić na nową. Jest to więc 
bezpieczny zakup na lata. Nic więc dziwne-
go w  tym, że inwestorzy, wybierając piece 
np. do intensywnie użytkowanych domków 
dla turystów nad morzem, też stawiają na 
urządzenia Jotul. Łatwość obsługi, bezawa-
ryjność i solidność to cechy, którymi można 
opisać produkty tej marki.

Najdłuższa gwarancja na rynku

Wysoka trwałość urządzeń Jotul sprawia, 
że firma jest na tyle pewna swoich pro-
duktów, że nie boi udzielać się aż 25 letniej 
gwarancji, podczas gdy u  konkurencyjnych 
producentów ten okres trwa najczęściej 
zaledwie od 2 do 5 lat. Celem skandynaw-
skiej marki jest dostarczanie klientom naj-
lepszego produktu na świecie, dlatego też 
urządzenia Jotul wykonywane są ręcznie 
w  Norwegii. W  związku z  tym, że Norwe-
gia znana jest nie tylko z surowych zim, ale 
też z jednych z najbardziej rygorystycznych 
przepisów dotyczących emisji, kominki Jo-
tul ciągle są udoskonalane, by należały do 
tych najczystszych na rynku.

Czyste spalanie

Piece wolnostojące i wkłady kominkowe Jo-
tul posiadają tzw. system czystego spalania 
(Clean Burn), który zmniejsza emisję zanie-
czyszczeń nawet do 90% w porównaniu ze 
starymi konstrukcjami. Innymi słowy - ko-
minek z systemem CB wykorzystuje energię 
do wytwarzania ciepła, a nie dymu. Kupując 
wkład kominkowy lub piec z systemem czy-
stego spalania, można tym samym zmniej-
szyć zużycie drewna nawet o  40%.  Koszty 
ogrzewania są zdecydowanie niższe, a  my 
posiadamy urządzenie o  wysokiej spraw-
ności działania i  niskiej emisji spalin, które 
będzie służyć przez długie lata. Czy można 
oczekiwać od kominka czegoś więcej?

szczecińska 37 (obok stacji paliw)
www.manufaktura-kominkow.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: godz. 9-17

sobota: godz. 10-13



J
ak zapewnia Simon Pengelly, jeden z pro-
jektantów, praca dla tej marki sprzyja 
kreatywności: – Technicy Montis dbają 

o  procesy produkcyjne w  najmniejszych de-
talach. Dzięki czemu my, designerzy, możemy 
skupić się na projektowaniu coraz ciekaw-
szych rozwiązań.

Montis powstała w 1974 roku, założona przez 
trzech braci Van Den Berg. Nazwa firmy inspi-
rowana jest nazwiskiem rodu: Montis to dopeł-
niacz łacińskiego słowa „monte”, które oznacza 
„góra” (niderlandzkie „berg”). Założenie jest 
proste: projektować nowoczesne meble z wy-
godnym siedziskami. Początkowo pomocnika-
mi trójki braci byli tylko jeden kaletnik i jeden 
tapicer. Od 1975 roku firma za swoją siedzibę 
obiera Dongen, miejscowość znaną z  licznych 
garbarni. Na początku lat 80. ubiegłego wieku  
Montis, po sukcesie w  Holandii i  Niemczech, 
debiutuje w Stanach Zjednoczonych, a następ-
nie na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

prestiżowa holenderska marka montis to nie 
tylko meble tapicerowane, ale między innymi 
również krzesła i fotele, zdobywające medale

 i wyróżnienia na targach meblarskich.
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Krzesła 
w niderlandzkim stylu



ELEMENTY ZŁĄCZNE
ELEKTRONARZĘDZIA
ARTYKUŁY BUDOWLANE
BHP

PPUH MIXSTAL TERESA STANGRET
mixstal@wp.pl

SKLEP
ul. Powstańców Wlkp. 7
75-103 Koszalin
tel.: 512 495 449

HURTOWNIA
ul. Mieszka I 18b
75-129 Koszalin
tel.: 504 628 527
tel.: 513 099 866
tel.: 512-495-448
tel.: 94 341 80 74
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Dom marzeń 
z najlepszego drewna 

D
rewno niezmiennie króluje wśród materiałów wybieranych 
w branży nieruchomości. Szlachetne, wytrzymałe i piękne, 
zdobi wnętrza, jednocześnie gwarantując niezawodną wy-

trzymałość podłogom, meblom, oknom i drzwiom. Tę samą funkcję 
spełnia jako element konstrukcyjny, czego przykładem są w  cało-
ści wznoszone z  drewna domy szkieletowe. Od dawna zakochane 
są w  nich Stany Zjednoczone, Skandynawia, Niemcy i  oczywiście 
Kanada, od której wzięły nazwę. Trudno odmówić kanadyjczykom 
uroku. Już z zewnątrz sprawiają miłe wrażenie. Prosty design, cie-
płe kolory, nieinwazyjna forma, dzięki której płynnie wkompono-
wują się w otoczenie. Mówi się o nich „domy z duszą” i ze względu 
na klimatyczne wnętrza w pełni zasługują na to określenie. Jednak 
uroda to nie jedyny powód sympatii.Kanadyjczyki są łatwe w eks-

wysokiej jakości tarcica, drewno konstrukcyjne, deski obiciowe do elewacji i kompleksowe 
wyposażenie wewnętrzne: podłogi, panele, blaty, drzwi oraz wysokiej jakości produkty do ich 
impregnacji to tylko wycinek przebogatej oferty kppd szczecinek s.a. niezależnie czy chcemy 
zbudować domek na drzewie, altanę w ogrodzie, czy dom szkieletowy – wszystkie drogi prowadzą 

do składu Fabrycznego kppd szczecinek s.a. w koszalinie.

ploatacji, przyjemne w użytkowaniu, szybko i tanio się je buduje. Do 
tego są energooszczędne, więc ekologiczne, a ten trend we współ-
czesnym budownictwie jest niezwykle aktualny i pożądany.
 
Do odpoczynku, do mieszkania

W Polsce domki drewniane chętnie stawiają właściciele ośrodków 
letniskowych czy gospodarstw agroturystycznych. Urodą i  lekko-
ścią doskonale oddają swobodny, wakacyjny klimat, a nie bez zna-
czenia są tu też względy ekonomiczne. To doskonały wybór na lo-
kum typu wypoczynkowego, ale domy szkieletowe z powodzeniem 
sprawdzają się w  roli nieruchomości całorocznych. Sceptycyzm 
wobec ich trwałości wciąż jest spory, choć nieuzasadniony – per-

autor: anna makochonik / Foto: drew-mur marcin Żołnierczuk
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fekcyjnie wykonane i porządnie zabezpieczone przed utratą ciepła 
i wilgocią (przysłuży się tu zwłaszcza system rekuperacji) nie ustę-
pują trwałością zabudowie tradycyjnej. – Jesteśmy przyzwyczajeni 
do betonu, który uznajemy za wieczny, a więc bardziej warty inwe-
stycji – uśmiecha się Zdzisław Tarczyluk, doradca techniczno-han-
dlowy w Składzie Fabrycznym KPPD Szczecinek S.A. w Koszalinie. 
– Owszem, drewniane domy nie przetrwają może kilku pokoleń, ale 
zaczynamy powoli myśleć i  funkcjonować jak społeczeństwa za-
chodnie: budujemy dla siebie i dzieci, biorąc pod uwagę ewentualne 
przeprowadzki i życiowe zwroty akcji, w których nieruchomość nie 
będzie dla nas obciążeniem. Dlatego między innymi zainteresowa-
nie domami szkieletowymi powoli, ale sukcesywnie, rośnie.

Ładne, tanie, od ręki

KPPD Szczecinek S.A. na stałe zaopatruje firmy, które domy typu 
kanadyjskiego najpierw budowały zagranicą, a teraz również w Pol-
sce, jak Wako czy Drew-Mur Marcin Żołnierczuk, FILAR Zenon Au-
gustyn. Domy szkieletowe można podziwiać choćby na Rokosowie, 
w  Świeszynie czy Siecinie (Pojezierze Drawskie), nie wspominając 
o pasie nadmorskim, gdzie jest 550, a w planie ponad tysiąc obiek-
tów drewnianych. W  wielu miastach Polski powstają nawet całe 
osiedla domów szkieletowych o wdzięcznych nazwach „słoneczne” 
czy „promienne”. Prognozuje się, że tego typu budownictwo w przy-
szłości stanie się standardem.

Zachęca na pewno cena. Koszt budowy domu szkieletowego oscy-
luje wokół wartości sporego mieszkania. Koszt metra kwadratowe-
go to około 2,5 tys. złotych, a 3 tys. złotych z pełnym wykończe-
niem. Niskie są także koszty użytkowania obiektu, zwłaszcza jeśli 
postawimy na odnawialne źródło energii – panele fotowoltaiczne 
montowane na dachu. To rozwiązanie ma swój wydźwięk ekolo-
giczny, a przy tym pozwala płacić minimalne rachunki. Dotyczy to 
także ogrzania domu. – Różnice między utrzymaniem domu z beto-
nu a  drewnianym – zaznacza Zdzisław Tarczyluk. – Bezwładność 
termiczna betonu jest duża. Po dłuższej nieobecności spowodo-
wanej na przykład wyjazdem nagrzanie tradycyjnego domu trwa 
bardzo długo, czasem nawet kilka dni. W domu drewnianym – go-
dzinę. Nie trzeba w  nim grzać na okrągło, a  więc oszczędności są 
oczywiste.

Warunkiem zachowania ciepła w  domu szkieletowym jest dobra 
termoizolacja, a jeśli elementy konstrukcyjne wzbogacimy w prze-
kładki i podkładki akustyczne, to będzie w nim też cicho.  

Zaleta kolejna: szybkość realizacji. Jak nazwa wskazuje, dom opiera 
się na drewnianej konstrukcji szkieletowej, która może powstać na-
wet w kilka dni. Od wewnątrz kładziona jest płyta osb lub mfp (drew-
nopodobna, prasowana). Od zewnętrznej strony – płyta, styropian 

i wełna mineralna o niskiej przenikalności cieplnej. Dom szkieleto-
wy od fundamentów (to jedyny niedrewniany element obiektu) do 
zamieszkania da się postawić w  dwa-trzy miesiące. Zwłaszcza, że 
budowa odbywa się bez względu na warunki atmosferyczne. Coraz 
częściej używa się tu prefabrykatów, na przykład ścian z  ocieple-
niem, zainstalowanymi oknami i  drzwiami czy warstwami wykoń-
czeniowymi. Wtedy realizacja jest naprawdę błyskawiczna.

W końcu trzecia, niemniej istotna, rzecz, o której wspomnieliśmy na 
początku: domy drewniane są po prostu ładne. W internecie roi się 
od firm sprzedających gotowe projekty kanadyjczyków, od małych 
domków wypoczynkowych, po duże posiadłości. Ograniczeniem 
jest jedynie wyobraźnia architekta bądź nasza. Skład Fabryczny 
KPPD Szczecinek S.A. dysponuje asortymentem pozwalającym 
wybudować dom szkieletowy od a  do z  i  zrealizować najbardziej 
wymyślne projekty i aranżacje, także wewnątrz. Materiały można 
kupić bądź zamówić, a na każdym etapie liczyć na fachowe doradz-
two specjalistów i zamówić usługi monterskie.

Dobre drewno to podstawa

Ta zasada dotyczy bez wyjątku każdej konstrukcji, ale domów drew-
nianych w szczególności. Od użytego materiału zależy wszystko – 
bezpieczeństwo, trwałość, estetyka. Użycie drewna złej jakości lub 
źle przygotowanego może mieć opłakane skutki. Najczęstszym błę-
dem jest wybór tańszego: niesuszonego i niestruganego. W domach 
szkieletowych konstrukcja obudowana jest ze wszystkich stron 
– drewno, które nie wyschnie, ulegnie zaparzeniu, niechybnie poja-
wi się na nim sinica, grzyb lub pleśń. W  konsekwencji konstrukcja 
może zostać zniszczona, a dom nawet zawalić. – Do budowy domu 
najlepiej nadaje się drewno sosnowe – mówi Zdzisław Tarczyluk. – 
Jest wytrzymałe, sprężyste, miękkie i dobrze poddaje się obróbce. 
Do elementów niekonstrukcyjnych warto sięgnąć po tarcicę świer-
kową, równie trwałą, choć mniej sprężystą. Ważny jest jej wygląd. 
Konstrukcyjna powinna być czterokrotnie strugana, pozbawiona 
chorych sęków czy pęknięć, które wpływają na wytrzymałość ma-
teriału, a także mieć odpowiednią wilgotność: nie więcej niż 18 proc. 
dla elementów obudowanych, więcej niż 23 proc. dla elementów na 
otwartym powietrzu. Drewno strugane jest też bardziej odporne na 
ogień, a poprzez zwartą strukturę na działanie owadów.

KPPD Szczecinek S.A. dysponuje jedenastoma tartakami w  kraju, 
ale drewno do budowy domów sprowadza także z Estonii, Finlandii, 
Szwecji i Rosji. – W Polsce przyrosty drewna o pożądanej dla tego 
typu realizacji klasie wytrzymałościowej C24 są niewielkie, a  sam 
produkt słabej jakości – tłumaczy Zdzisław Tarczyluk. – Drewno 
z północy dzięki wzrastaniu w cięższych warunkach atmosferycz-
nych ma gęste usłojenie i większą odporność na złamanie, zginanie 
i inne obciążenia techniczne.
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Do elewacji warto wykorzystać rodzime gatunki drewna 
jak dąb i  modrzew, świerk czy sosnę. Dobrze sprawdzi 
się też świerk skandynawski i  modrzew syberyjski albo 
materiały egzotyczne: tatajuba, okume i  meranti. Są one 
twardsze, a dzięki takim substancjom jak olej tekowy czy 
tujaplicyna bardziej odporne na grzyby i ingerencje insek-
tów. Do tego w  ciekawych kolorach, od jasnoróżowego, 
szarobrązowego po czerwony.

Najważniejsze – zabezpieczać!

Niezależnie od tego, czy z drewna decydujemy się wybu-
dować cały dom, taras, werandę, czy położyć elewację, 
czy użyć go do wykonania elementów wykończeniowych, 
musimy zainwestować wysokiej jakości materiały ochron-
ne. Tylko wówczas możemy mieć pewność, że drewno bę-
dzie długo cieszyć ładnym wyglądem. – Wszystkie gatunki 
drewna wymagają impregnacji i  systematycznej konser-
wacji – podkreśla Zdzisław Tarczyluk. – Mieszkamy w cięż-
kim dla drewna klimacie. Strefa do 100 km od morza jest 
uznawana za ekstremalną przez wilgotność powietrza, za-
solenie, wiatr, zmieniające się prądy oraz okresowo mocno 
penetrujące słońce. Zmiany pogody są gwałtowne, bywają 
nieprzewidywalne i  nie wszystkie materiały ochronne do 
drewna dają sobie radę w  takich warunkach. Impregnaty 
najnowszej generacji wykorzystują nowoczesne technolo-
gie, dzięki czemu zabezpieczą drewno na wiele lat.

Do impregnacji służą środki rozpuszczalnikowe i olejowe. 
Odpowiednio do zastosowania na drewno oszlifowane 
lub nieoszlifowane. W  KPPD Szczecinek S.A. prym wie-
dzie w  tym względzie marka Remmers, producent farb, 
lazurów i olejów do impregnacji drewna na zewnątrz i we-
wnątrz. Znajdziemy ich w ofercie kilkadziesiąt. – Zasadni-
cza korzyść ze stosowania produktów Remmers jest taka, 
że używa się ich raz i długo nie wraca do tematu, a w przy-
padku wnętrz w  ogóle – wyjaśnia Zdzisław Tarczyluk. 
– Farby, lazury i  oleje Remmers chronią przed wilgocią, 
temperaturą, ścieraniem, zadrapaniem, pleśnią, grzybem, 
insektami, a  także utratą koloru. Stopień ich zużycia bę-
dzie bardzo niewielki.

Każda z  grup produktów ma indywidualne zalety. Farby 
zapewnią znakomitą ochronę przed uszkodzeniami me-
chanicznymi i grzybem. Do drewna używa się akrylowych, 
olejnych lub alkidowych. Lazury nie tylko chronią przed 
słońcem, deszczem czy śniegiem, ale także podkreślają 
urodę drewna, jego rysunek i  kolor. Oleje zapobiegają 
natomiast skutkom kurczenia się i  pęcznienia – tworzą 
powłokę hydrofobową, dzięki której drewno nie przesiąka 
wilgocią.

Poza funkcją praktyczną impregnaty Remmers zapewnia-
ją atrakcyjny efekt estetyczny. Są dostępne są w wielu od-
cieniach brązu, żółci, bieli i zieleni. Dostępne są też „upięk-
szacze” pozwalające stworzyć na przykład efekt kamienia, 
starego drewna, rdzy czy wybielenia. Zyskujemy dwa 
w jednym: ochronę i dekorację. A na koniec – dom marzeń.

kppd  szczecinek s.a
koszalin ul. bohaterów warszawy 5

tel. 94 343 20 10



NAJWIĘKSZY
DYSTRYBUTOR NA POMORZU
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MIESZKANIA: 

Nazwa dewelopera: Agrobud Sp. z o.o. 
Lokalizacja: Niekłonice 
Liczba mieszkań: 48
Liczba mieszkań w sprzedaży: 31
Powierzchnia: 44,13 – 62,92 m kw.
Data oddania do użytku: II-III kwartał 2019 
Dodatkowe informacje: stan deweloperski, 4 budynki dwupiętro-
we, 12 mieszkań w jednym budynku. 
Cena: od 198 500 zł. do 289 400 zł. brutto 
Kontakt: 602 264 351

Nazwa dewelopera: Agrobud Sp. z o.o.
Lokalizacja: Sianów 
Liczba mieszkań: 36
Liczba mieszkań w sprzedaży: 12
Powierzchnia: 41,74 – 52,30 m kw.
Data oddania do użytku: I kwartał 2019 
Dodatkowe informacje: Osiedle Bajkowe Sianów. Budynek cztero-
kondygnacyjny, zbudowany z  pustaków, ogrzewany własnym ko-
tłem gazowym. Na osiedlu wyznaczone zostaną miejsca postojowe, 
powstanie również plac zabaw dla najmłodszych.
Cena: od 155 000 zł. do 192 200 zł. brutto 
Kontakt: 602 264 351

Nazwa dewelopera: Przedsiębiorstwo 
Budowlane BUDOMAL Słowik, 
Subalski, Zięba s.j. 
Lokalizacja: Koszalin, ul. Jedności 3
Liczba mieszkań: łącznie 12
Liczba mieszkań w sprzedaży: 2
Powierzchnia: 55,38 - 139,03 m kw.
Cena: od 5 000 zł. do 5 500 zł./m kw.
Liczba lokali usługowych w sprzedaży: 2
Powierzchnia: 66,22 - 103,70 m kw.
Cena: 6 300 zł./m kw.
Data oddania do użytku: 30.12.2018
Dodatkowe informacje: www.budomal.pl/, zwyciestwa109.pl/
kontakt: tel. 94 342 39 75

Nazwa dewelopera: Dom Deweloper 
Sp. z o.o. S.K. 
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Dzierżęcińska 52
Liczba mieszkań/domów ogółem: 6
Liczba mieszkań/domów w sprzedaży: 2 
Powierzchnia: 75 m kw. + strych do adaptacji
Data oddania do użytku: III kwartał 2019
Dodatkowe informacje: lokale w  zabudowie bliźniaczej na osiedlu 
zamkniętym, ogródek, 2 miejsce postojowe, ogrzewanie gazowe, 
dodatkowo strych do adaptacji na kolejne pomieszczenie
Cena: od 319 000 zł brutto – 349 000 zł brutto
Kontakt: 94 30 70 170 albo 604 509 109

Raport Prestiżowy adres 
kwiecień 2019

Nazwa dewelopera: Dom Deweloper 
Sp. z o.o. S.K. 
Lokalizacja obiektu: Niekłonice, ul. Bursztynowa II etap
Liczba mieszkań/domów ogółem: 8
Liczba mieszkań/domów w sprzedaży: 1
Powierzchnia: 74,52 m kw.
Data oddania do użytku: II kwartał 2019
Dodatkowe informacje: lokale w  zabudowie bliźniaczej na osiedlu 
zamkniętym, duży ogródek, miejsce postojowe, własne ogrzewanie 
gazowe, brama wjazdowa na pilota
Cena: od 299 000 zł do 329 000 zł brutto
Kontakt: 94 30 70 170 albo 604 509 109

Nazwa dewelopera: Dom Deweloper 
Sp. z o.o. S.K. 
Lokalizacja obiektu: Niekłonice, ul. Bursztynowa III etap
Liczba mieszkań/domów ogółem: 8
Liczba mieszkań/domów w sprzedaży: 0
Powierzchnia: 74,52 m kw.
Data oddania do użytku: 4 kwartał 2020
Dodatkowe informacje: lokale w  zabudowie bliźniaczej na osiedlu 
zamkniętym, duży ogródek, miejsce postojowe, własne ogrzewanie 
gazowe, brama wjazdowa na pilota
Cena: od 299 000 zł
Kontakt: 94 30 70 170 albo 604 509 109

Nazwa dewelopera: Figura Development 
sp. z o.o. sp.k.
Lokalizacja obiektu: Koszalin ul. Grunwaldzka 14
Liczba mieszkań ogółem: 97 
Liczba mieszkań w sprzedaży: 78
Powierzchnia: 30,65 – 193,91 m kw.
Lokale usługowe: 4
Data oddania do użytku: IV kwartał 2020 
Dodatkowe informacje: apartamentowiec, sześć kondygnacji, 
w tym poddasze mieszkalne i podziemna hala garażowa; windy (re-
nomowanej firmy), balkony oraz tarasy. Balkony będą wykończone 
na gotowo a balustrady wykonane ze stali nierdzewnej ze szklanym 
wypełnieniem. W  obiekcie zostaną zamontowane okna trzyszy-
bowe w pakiecie sześciokomorowym. Mieszkania oddawane będą 
w  stanie deweloperskim, ale Figura Development umożliwia za-
interesowanym zlecenie prac wykończeniowych według własnej 
koncepcji.
Cena: 4 900 zł. – 5 500 zł./m kw. brutto
Kontakt: Biuro Figura Development, 75-339 Koszalin, ul. Grun-
waldzka 14, czynne od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00.   
tel. 787 126 566 

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 

Agrobud 

Agrobud 



Więcej informacji u partnera handlowego firmy Hörmann:

Piękne, szybkie i inteligentne 
Automatyczne bramy segmentowe

ul. Spokojna 50, Koszalin
tel: 94 343 25 84 
biuro@tomex-bramy.pl
www.tomex-bramy.pl
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Liczba mieszkań w sprzedaży: 6
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. Miejsca 
postojowe w garażu podziemnym i zewnętrzne. Ogrzewanie miej-
skie, stolarka okienna trzyszybowa. Wszystkie mieszkania posiada-
ją 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: 2 
Powierzchnia: 50,72 – 75,55 m kw.
Data oddania do użytku: 30 maja 2019
Dodatkowe informacje: Budynek czterokondygnacyjny, komórki 
lokatorskie na kondygnacjach mieszkalnych, cicha winda. Miejsca 
postojowe w garażu podziemnym i zewnętrzne. Ogrzewanie miej-
skie, stolarka okienna trzyszybowa. Wszystkie mieszkania posiada-
ją 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 Zwycięstwa 
– bud. ABC, Koszalin, ul. Zwycięstwa 232
Liczba mieszkań ogółem: 45 mieszkań i 4 lokale usługowe
Liczba mieszkań w sprzedaży: 14 mieszkań 
Powierzchnia: 40,17 – 104,70 m kw. (dwupoziomowe)
Data oddania do użytku: 30 sierpnia 2019 
Dodatkowe informacje: Budynek trzyklatkowy, dwupiętrowy, ko-
mórki lokatorskie na kondygnacjach mieszkalnych oraz w  garażu, 
cicha winda w każdej klatce. Miejsca postojowe w garażu podziem-
nym. Ogrzewanie indywidualna kotłownia gazowa, okna trzyszybo-
we. Wszystkie mieszkania z  balkonem lub tarasem. Zagospodaro-
wanie 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: Osiedle Zwycięstwa 
– bud. DE, Koszalin, ul. Zwycięstwa 232
Liczba mieszkań ogółem: 32 mieszkania
Liczba mieszkań w sprzedaży: 19 mieszkań 
Powierzchnia: 31,05 – 80,81 m kw. 
Data oddania do użytku: 30 czerwca 2020 
Dodatkowe informacje: Budynek trzyklatkowy, dwupiętrowy, ko-
mórki lokatorskie w  garażu, cicha winda w  każdej klatce. Miejsca 
postojowe w  garażu podziemnym. Ogrzewanie indywidualna ko-
tłownia gazowa, okna trzyszybowe. Wszystkie mieszkania z balko-
nem lub tarasem. Zagospodarowanie terenu, 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: Przedsiębiorstwo 
Budowlane KUNCER Sp. z o.o. 
Lokalizacja obiektu: PARYSKA, Kołobrzeg, ul. Paryska 1
Liczba mieszkań ogółem: 35
Liczba mieszkań w sprzedaży: 3
Powierzchnia: 48,73 – 54,51 m kw.
Data oddania do użytku: 10 października 2018 
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 posiadają 
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, czteropię-
trowy, winda, komórki lokatorskie. Możliwość zakupu miejsca po-
stojowego 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, kom. 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: 3
Powierzchnia: 67,40 - 79,59 m kw.
Data oddania do użytku: I kwartał 2019
Dodatkowe informacje: Budynek z  cegły - porotherm, czteropię-
trowy, winda, komórki lokatorskie. Możliwość zakupu miejsca po-
stojowego 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, kom. 663 746 451

Nazwa dewelopera: Lechbud 
Koszalin sp. z o.o. sp. k. 
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Holenderska 57 – Budynek E
Liczba mieszkań w sprzedaży: 9
Powierzchnia: 46,67 - 67,10 m kw.
Data oddania do użytku: I kwartał 2020
Dodatkowe informacje: Budynek z  cegły - porotherm, czteropię-
trowy, winda, komórki lokatorskie. Możliwość zakupu miejsca po-
stojowego w podziemnym garażu. Ogrzewanie i ciepła woda z sieci 
miejskiej.
Cena: od 4 600 zł. do 4 900 zł./m kw.
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Kontakt: 75-322 Koszalin, ul. Podgórna 8, 
tel. 94 3426277; 663 746 451

Nazwa dewelopera: Firma Budowlana Developer 
Anetta Waldemar Wróbel s.c.
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Kacza Rokosowo.
Liczba mieszkań/domów ogółem: 30  
Liczba mieszkań/domów w sprzedaży: pozostało 6 lokali mieszkal-
nych. 
Powierzchnia: 75,03 - 85,97 - 92,67 m kw.
Data oddania do użytku: 2 etap: czerwiec 2019, 
3 etap: październik 2019, 4 etap: czerwiec 2020
Dodatkowe informacje: Budynki jednorodzinne dwulokalowe w za-
cisznym miejscu Rokosowa. Czteropokojowe, energooszczędne, 
bez skosów na piętrze. Okna o współczynniku poniżej 0,9, ocieplo-
ne 20 cm styropianem grafitowym, ocieplenie piętra 30cm wełny. 
Do każdego lokalu mieszkalnego przynależą 2 miejsca postojowe 
i ogródek.
Cena: od 360.000 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: 5
Powierzchnia: 90,54 - 94,13 m kw.
Data oddania do użytku: 2019 - już oddane 
Dodatkowe informacje: Domy w zabudowie szeregowej z garażami, 
stan deweloperski. Ogrodzenie wokół całego osiedla oraz strefa 
wydzielona przy każdym z domów.
Cena: 354 900 zł. brutto
Kontakt: 602 264 351

Nazwa Dewelopera: Agrobud Sp. z o.o.
Lokalizacja: Stare Bielice 
Liczba domów ogółem: 15
Liczba domów w sprzedaży: 4
Powierzchnia: 61,77 - 96,57 m kw.
Data oddania do użytku: 2017 - już oddane 
dodatkowe informacje: Osiedle Tęczowe – domy w zabudowie bliź-
niaczej oraz szeregowej z garażami, stan deweloperski 
Cena: od 279 900 zł. do 364 900 zł.
Kontakt: 602 264 351

Nazwa Dewelopera: Przedsiębiorstwo 
Budowlane BUDOMAL Słowik, 
Subalski, Zięba s.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 nie-
użytkowe
Rozpoczęcie budowy: 2019 
dodatkowe informacje: www.budomal.pl/, zwycięstwa109.pl/ 
cena: brak danych
kontakt: tel. 94 342 39 75

Nazwa dewelopera: Dom Deweloper 
Sp. z o.o. S.K.
Lokalizacja obiektu: Koszalin ul. Jesionowa 9
Liczba mieszkań/domów ogółem: 9
Liczba mieszkań/domów w sprzedaży: 9

Powierzchnia: 130,64 m kw. z garażem
Data oddania do użytku: II kwartał 2020
Dodatkowe informacje: domy jednorodzinne w zabudowie szerego-
wej z garażem na monitorowanym osiedlu zamkniętym, duży ogró-
dek, garaż z zamontowaną automatyką bramy, dodatkowe miejsce 
postojowe, własne podłogowe ogrzewanie gazowe z  piecem C.O., 
brama wjazdowa na osiedle na pilota, wideo domofony, bardzo do-
bra lokalizacja.
Cena: od 550 000 zł brutto (środkowe) do 590 000 zł brutto 
(skrajne)
Kontakt: 94 30 70 170 albo 604 509 109

Nazwa dewelopera: Przedsiębiorstwo 
Budowlane KUNCER Sp. z o.o.          
Lokalizacja obiektu: Koszalin ul. Dzierżęcińska/Jałowcowa
Liczba domów ogółem: 12
Liczba domów w sprzedaży: 6
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 520 000 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: 8 
Powierzchnia: 110,65 m².
Data oddania do użytku: czerwiec 2018 
Dodatkowe informacje: budynki dwukondygnacyjne nie podpiwni-
czony 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.
Kontakt: Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości w  biurze 
Invest Nieruchomości przy ulicy Wyszyńskiego 3/3 w  Koszalinie, 
tel. 602-632-106, 602-632-141, 602-632-277

Nazwa dewelopera: PB Trabez S.C. Marlena Pięta, Stefania Pięta
Lokalizacja obiektu: Skwierzynka
Liczba domów ogółem: 5
Liczba domów w sprzedaży: 2  
Powierzchnia: 171,32 m kw.
Data oddania do użytku: oddane do użytkowania
Dodatkowe informacje: Domki szeregowe z przynależnym garażem 
i piwnicą. Z garażu wyjście na ogródek. Okna PCV, drzwi zewnętrz-
ne antywłamaniowe, brama garażowa uchylna, dach kryty dachów-
ką ceramiczną. W domu również miejsce na kominek. Działka ogro-
dzona, podjazd wyłożony polbrukiem
Cena: 439 000 zł. brutto 
Kontakt: Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości w  biurze 
Invest Nieruchomości przy ulicy Wyszyńskiego 3/3 w  Koszalinie. 
tel. 602-632-106, 602-632-141, 602-632-277

APARTAMENTY NADMORSKIE:

Nazwa dewelopera: Apartamenty Nautilus Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: Mielno ul. Gen. Stanisława Maczka 34
Liczba mieszkań/domów ogółem: 85
Liczba mieszkań/domów w sprzedaży: 10
Powierzchnia: 24 – 27 m kw.

Agrobud 

Agrobud 

13 kwietnia (sobota) godz. 13.00-15.00

Branża fotowoltaiczna – trendy i rozwój
Kamil Jattschak - Aleo Solar GmbH Prenzlau Niemcy,

Sławomir Majewski – SOLARVOLT,

Systemy montażowe dla fotowoltaiki
Tomasz Samulak Corab Sp. z o.o.

14 kwietnia (niedziela) godz. 13.00-15.00

Program „Czyste Powietrze” - poprawa efektywności energetycznej
i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Beneficjenci programu oraz formy dofinansowania.

Mirosława Aziukiewicz, Katarzyna Bacławska 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Biuro Koszalin.

Dofinansowano z budżetu Gminy Miasta Koszalina

Seminarium
„CZYSTE POWIETRZE”
Hala „Gwardia”
Koszalin, ul. Fałata 34

Organizator:
Centrum Biznesu Fundacji CIP

Zwycięstwa 42, 75-037 Koszalin
tel./fax 94 341 23 17

www.biznes.koszalin.pl
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Kamil Jattschak - Aleo Solar GmbH Prenzlau Niemcy,

Sławomir Majewski – SOLARVOLT,

Systemy montażowe dla fotowoltaiki
Tomasz Samulak Corab Sp. z o.o.

14 kwietnia (niedziela) godz. 13.00-15.00

Program „Czyste Powietrze” - poprawa efektywności energetycznej
i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Beneficjenci programu oraz formy dofinansowania.

Mirosława Aziukiewicz, Katarzyna Bacławska 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Biuro Koszalin.

Dofinansowano z budżetu Gminy Miasta Koszalina

Seminarium
„CZYSTE POWIETRZE”
Hala „Gwardia”
Koszalin, ul. Fałata 34

Organizator:
Centrum Biznesu Fundacji CIP

Zwycięstwa 42, 75-037 Koszalin
tel./fax 94 341 23 17

www.biznes.koszalin.pl
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Data oddania do użytku: wrzesień 2018r.
Dodatkowe informacje: budynek usytuowany na obrzeżach Mielna, 
w dzielnicy Unieście, 50m od morza oraz 100m od jeziora. Starannie 
zaprojektowany kompleks z bogatą strefą rekreacyjno- wypoczyn-
kową nawiązuje architekturą do nowoczesnych budynków hotelo-
wo-apartamentowych Europy Południowej. Wszystkie Apartamen-
ty zrealizowane są w ramach jednego siedmiopiętrowego budynku, 
balkony z  widokiem na Jezioro Jamno lub las nabrzeżny na wy-
dmach. Własny apartament stanowi wymarzone miejsce na urlop 
jak i sposób na zarabianie pieniędzy. 
Cena: od 229 000 zł. netto / 281 600 brutto
Kontakt: m.walejko@kredus.pl, tel. +48 733 135 911, 
www.apartamentynautilus.com.pl

Nazwa dewelopera: „AUTO-AS” Adam Usidus
Lokalizacja obiektu: Mielno, ul. Pionierów 6
Liczba mieszkań ogółem: 43
Liczba mieszkań w sprzedaży: 3 
Powierzchnia: 39 – 42 m kw.
Data oddania do użytku: wrzesień 2019
Dodatkowe informacje: nowoczesny budynek trzykondygnacyjny, 
zlokalizowany ok. 1 km od morza. Apartamenty 2 pokojowe z anek-
sami kuchennymi, z dużymi balkonami.
Możliwość zakupu garażu znajdującego się w parterze w cenie 50 
000 zł brutto. Ogrzewanie indywidualne gazowe
Cena: od 7 500 zł. do 7.900 zł /m kw. brutto
Kontakt: Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości w  biurze 
Invest Nieruchomości przy ulicy Wyszyńskiego 3/3 w  Koszalinie. 
tel. 602-632-106, 602-632-141, 602-632-277

Nazwa dewelopera: Deweloper MTW Spółka z o.o.
Lokalizacja obiektu: Mielno, ul. Kochanowskiego 15
Liczba mieszkań ogółem: 12
Liczba mieszkań w sprzedaży: 12 
Powierzchnia: 33 – 40 m kw.
Data oddania do użytku: wrzesień 2019
Dodatkowe informacje: nowoczesny budynek 3 piętrowy, zlokali-
zowany ok. 1 km od morza. Apartamenty 2 pokojowe z  aneksami 
kuchennymi z dużymi balkonami. Ogrzewanie indywidualne gazo-
we. Możliwość zakupu garażu znajdującego się w parterze budynku 
w cenie: 50 000 zł. brutto. 
Cena: od 7 000 zł./m kw. brutto
Kontakt: Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości w  biurze 
Invest Nieruchomości przy ulicy Wyszyńskiego 3/3 w  Koszalinie 
tel. 602-632-106, 602-632-141, 602-632-277

Nazwa dewelopera: Firmus Group 
– Dune Resort
Lokalizacja obiektu: Mielno, ul. Pionierów 
Liczba apartamentów ogółem: 330 
Liczba apartamentów w sprzedaży: 30 
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 apartamentów 
z całoroczną strefą rekreacji z basenami, sauną, salą fitness oraz lo-
kalami 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: 15 - od maja 2019 na sprzedaż 
będą wystawione tylko gotowe, w pełni umeblowane apartamenty
Powierzchnia: 46 - 49 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. Apartamenty sprzedawane ze stałym czynszem 
z wynajmu dla właściciela apartamentu.
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: 31 
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. Elewacje 
ze szlachetnymi elementami naturalnego drewna oraz klinkieru na-
wiązują 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 apartamentów: 2
Data oddania do użytku: lipiec 2018
Dodatkowe informacje: Apartamenty Butikowe „SeaSide” w Grzy-
bowie usytuowane w odległości 200 m, 5 min. spacerkiem do plaży, 
7 km od Kołobrzegu. Budynek dwupiętrowy, apartamenty z  bal-
konami oraz tarasami na zamkniętym osiedlu. Możliwość wyboru 
aranżacji wykończenia apartamentów pod klucz. Do wyboru 3 pa-
kiety: wygodny, komfort oraz prestiż. Wysoka stopa zwrotu.  
Cena: apartament 1 piętro pow. 30m kw. - 326 000 zł brutto
apartament 2 piętro pow. 35m kw., 2 pokoje - 369 000 zł brutto
miejsce postojowe w cenie 25 000 zł. +23%Vat
Kontakt: Ankam Nieruchomości, ul. Piłsudskiego 5, 
75-500 Koszalin, tel. 94 342 26 19

NOWOŚĆ!

Lokalizacja obiektu: Mielno-Unieście ul. Szmaragdowa 
Liczba mieszkań/apartamentów ogółem: 12 
Dodatkowe informacje: Nowa inwestycja 12 nowych apartamen-
tów, wysoki standard, pod klucz z pełnym wyposażeniem
Cena: od 12 000 zł. /m kw. netto 
Kontakt: Ankam Nieruchomości, ul. Piłsudskiego 5, 
75-500 Koszalin, tel. 94 342 26 19





„telefonuje reżyser przedstawienia festiwalowego. pyta, ilu widzów u nas wyszło z jego sztuki. 
odpowiadam, że nikt. on jest załamany, z założenia zrobił coś, z czego ludzie mają wychodzić. 
rozumiesz coś z tego?”. rozmawiamy z wojciechem rogowskim, aktorem i reżyserem bałtyckiego 
teatru dramatycznego w koszalinie, świętującym w bieżącym roku trzydziestolecie pracy artystycznej.  

Na scenie 
nikogo nie można rozczarować
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rozmawiał: piotr pawłowski / Foto: izabela rogowska



i   l U d z i e   i

i   1 4 9   i

M
asz za sobą niezwykle pracowity rok.
– Tak, dwa tysiące osiemnasty był wyjątkowy. Do osiem-
nastego grudnia, bez dnia wolnego, zagrałem trzydzieści 

przedstawień.

A w dwa tysiące siedemnastym roku?
– W całym grudniu – pięć. To cecha aktorstwa.

Magia innego wymiaru

Skąd czerpiesz energię?
– Tak jestem zbudowany psychicznie. Zdarza się, że przed wejściem 
na scenę mówię sobie: „Nie. Nie dam rady”.

Co wtedy?
– Zostawiam wszystko i wchodzę na scenę. Pozostaje koncentracja 
i odczuwalna wiara we mnie koleżanek i kolegów. Scena to miejsca, 
gdzie nikogo nie można zawieść, rozczarować. Odpocząłem po 
osiemnastym grudnia.

Aktorzy mówią, że scena to magia.
– Znika zmęczenie, nawet potrzeby fizjologiczne. Jakby człowiek 
wszedł w inny wymiar. Zapominam o wszystkim.

Jak się regenerujesz?
– Regeneruję się cały czas (śmiech). Przychodzę do domu i (podnosi 
ręce za głowę) odpoczywam (śmiech). Chyba tego nie kontroluję. 
Żona mówi: „Jak jesteś w domu, to tylko coś tam przeglądasz w ta-
blecie, a  do mnie w  ogóle się nie odzywasz. Widzieliśmy się w  te-
atrze, to o co ci chodzi, kochanie?” – odpowiadam (śmiech).

Koncentrujesz się na aktorstwie?
– Nie analizuję tego. Na przykład nie lubię prób. Chciałbym nauczyć 
się tekstu i od razu wejść na scenę. Próby są nudne.

Aktor z dorszem

Gdy na Bałtyku przewróciła się łódź z wędkarzami, pomyślałem: 
„Ciekawe, gdzie jest Wojtek?”. Twoje żona odpisała mi: „Jest na 
miejscu, pracuje”. Masz jeszcze czas na wędkowanie?
– Pewnie. Dwa do trzech razy w roku pływam z kolegami na dorsze. 
To niestety drogi sport, nie zawsze mogę sobie na to pozwolić. Poza 
tym naprawdę trudno znaleźć okienko czasowe. Mało tego, ten sam 
wolny termin muszą mieć cztery osoby. Jeszcze dobra pogoda.

Ile dni w roku jesteś na scenie?
– W dwa tysiące osiemnastym zagrałem w stu pięćdziesięciu pięciu 
spektaklach. Prawie tyle samo dni byłem na scenie. Nie licząc prób. 
Chciałbym grać piętnaście przedstawień miesięcznie.

Dla aktora to dużo?
– Jeżeli chodzi o ilość granych spektakli, w porównaniu z innymi te-
atrami, podobno jesteśmy w krajowej czołówce.

W ilu spektaklach repertuarowych teraz grasz?
– Musiałbym policzyć (dłuższa pauza). W siedmiu.

Jak to nazywasz: udane lata, dobra passa, coś pomiędzy przyjem-
nością a koniecznością?
– Wszystko naraz. Cieszę się, że tak się wszystko układa. Poza tym 
aktor żyje z  grania, więc dobre lata przekładają się na zasobność 
portfela. Gramy tak dużo, że nawet jak dzwonią do nas z produkcji 
seriali, czy filmów, rzadko mamy czas, żeby gdziekolwiek pojechać.

„Pierwsza miłość”, ostatnie zdjęcia

A często dzwonią?
– Co najmniej kilka razy w  roku. Dla telewizji produkuje się teraz 

tyle seriali, że brakuje aktorów warszawskich. Nigdy wcześniej nie 
odebrałem tylu telefonów z propozycjami, co w ostatnie wakacje.

Nic z tego nie wyszło?
– Zagrałem rólkę detektywa od rozwodów w  „Pierwszej miłości” 
(śmiech).

Kusi cię, żeby przyjmować więcej propozycji?
– Na pewno ciekawi mnie, żeby zobaczyć, jak produkcja filmowa 
kręci się od środka. To coś zupełnie innego niż teatr. Wiem jednak, 
że żeby przeżyć coś więcej, trzeba wziąć udział w poważnej produk-
cji. Teraz miałem jeden dzień zdjęciowy, a to, co przeżyłem wspomi-
nam niemiło.

Opowiadaj.
– Pojechałem do Wrocławia. Hotel. Kierowca miał być o dziesiątej, 
przyjechał o dwunastej. Na planie dwie godziny czekałem w auto-
busie na sceny dwójkowe. Nikt do mnie nie zajrzał (śmiech). Nie mó-
wię, że w teatrze aktor ma lepiej, ale przynajmniej znam procedurę. 
Wiem, co się dzieje i dlaczego. Tam jest fabryka. W tym autobusie 



grzecznie zapytałem: „Czy mogę usiąść?”. Cisza. „Nigdy więcej” – 
powiedziałem sobie (śmiech).

A sama praca na planie?
– Moment. Kilka scen, byłem przygotowany. Więcej czekania, niż 
grania. Do tego trzeba się przyzwyczaić albo grać tylko w teatrze.

Sztuka nauki tekstu

Jak współreżyserujesz, to zawsze z  Żanettą Gruszczyńską-Ogo-
nowską. Jak się dogadujecie?
– Doskonale. Nie kłócimy się, wzajemnie korzystamy z  naszego 
doświadczenia. Rozmawiamy. Jesteśmy przede wszystkim przy-
jaciółmi. Żanetta jest świetną aktorką. W  przypadku „Związku 
otwartego” wystarczyło nam tylko nauczyć się tekstu (śmiech). A to 
najtrudniejsze.

Jakie masz metody? Krążą legendy.
– Nie wierz w te kłamstwa (śmiech). Najwięcej uczę się na próbach. 
Gdy prób jest ich na przykład trzydzieści, tekst sam wchodzi do gło-
wy. W domu trzeba szlifować monologi.

Wyczuwasz publiczność, czy jesteś skoncentrowany na tym, co 
dzieje się na scenie?
– Trzeba reagować i słuchać reakcji publiczności. Jak wielu aktorów, 
jestem wyczulony na widza. Nie rusza mnie na przykład, kiedy na 
komediach nie słyszę śmiechu. Wiem, że ludzie przychodzą do te-
atru, żeby coś sobie spokojnie przeżyć, wystarczy, że uśmiechają się 
i pogodni wrócą do domu.

Miałeś pracowity okres, a po „Krainie Śpiochów”, którą wyreżyse-
rowałeś pod koniec roku, nie widać zmęczenia twórcy.
– To są rzeczy niewytłumaczalne (rozkłada ręce). Kwestia odpowie-
dzialności, mobilizacji. Żyję i pracuję w bliżej nieokreślonym rytmie. 
Gdybym czuł, że nie dam rady, pewnie nie brałbym się za nową sztu-
kę.

Twórcze, lekkie, wdzięczne

Jak u Ciebie rodzą się pomysły inscenizacyjne?
– Czuję rytm opowieści, pomysły przychodzą same. W przypadku 
„Krainy Śpiochów” zespół tak był zajęty, że ilość prób zależała od 
tego, kto zagra postać króla. Padło na mnie (śmiech). Dlatego mieli-
śmy czas na dopracowanie wszystkiego. Poza tym, gdy reżyser gra, 
widzi sztukę od środka, może na bieżąco zmieniać, dyrygować i re-
agować na koleżanki i kolegów.

Bajki to już Twoja specjalność. W  każdym mężczyźnie jest coś 
z dziecka, które potrzebuje emocji w ciemnym lesie pełnym zjaw?
– Chyba nie o to chodzi. Bajki są twórcze, lekkie, wdzięczne. Reży-
serowanie bajek podpowiedział mi dyrektor [Zdzisław Derebecki – 
dop. pp]. Teraz zrobiłem trzecią. Lubię bajki. Dla aktora, w kostiumie 
i  scenografii, zwykle to łatwe zadanie, a  dla reżysera – praca na 
wyobraźni. Czy w mężczyźnie jest coś z dziecka? Fantazja (śmiech).

Lubisz oglądać bajki?
– Uwielbiam! Oglądam wszystkie nowe bajki kinowe. Muszę! 
(śmiech). Śmieszą mnie, odprężają, ale też biorę z  nich coś dla sie-
bie. Czasami czuję, jak aktorzy bawią się podkładaniem głosu. Co za 
pomysły, co za gagi! Postaci są kapitalne. Lubię także bajki lalkowe.   

Ważne, żeby opowieść kończyła się dobrze?
– Lubię opowieści, które kończą się dobrze, ale lubię też, gdy histo-
ria pozostawia furtkę dla rozwoju zdarzeń. Resztę widz musi sobie 
dopowiedzieć.
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Porozbijane ławice

Wróćmy do ryb. Tak sobie myślę, że to trzeba mieć anielską cier-
pliwość.
– Nie czekamy na rybę! To inna technika (śmiech). Moje wędkowa-
nie wymaga tężyzny fizycznej.

Siłujesz się z tymi rybami?
– Trochę (śmiech). Uważaj: pilkera, czyli sztuczną rybę o gramaturze 
sto gramów, opuszczasz do dna i co chwilę podrywasz go i opusz-
czasz. Dorsz lubi żerować nad dnem. Kiedy poczujesz opór, to zna-
czy, że ci się poszczęściło.

Co dalej?
– Wyciągasz rybę z głębokości nawet czterdziestu metrów. Trzeba 
się nasiłować, czasami ręka boli. Ostatni raz wypłynęliśmy w grud-
niu, ale z miernym rezultatem. Zadania nie ułatwiał nam silny wiatr.

Z kim zwykle łowisz?
– O ile nam czas pozwoli, z Marcinem Borchardtem [również aktor 
BTD]. Ryby filetujemy na kutrze i wracamy.

Rozmawiacie o teatrze, rolach, tekstach?
– Czasami, ale nie wypływamy na ryby, żeby rozmawiać o  teatrze 

Wojciech Rogowski
W 2018 roku wyreżyserował przed-
stawienia: komedię „Związek otwar-
ty” (premiera: 30 czerwca 2018), 
wspólnie z Żanettą Gruszczyń-
ską-Ogonowską oraz bajkę ”Kraina 
Śpiochów” (1 grudnia 2018). Zagrał 
w pięciu sztukach, poza wspomnia-
nymi także w: „Mayday”, reż. Zdzi-
sław Derebecki (6 stycznia 2018), 
„Piosenka jest dobra na wszystko”, 
reż. Piotr Krótki (7 kwietnia 2018) 
i „Aktorzy koszalińscy, czyli komedia 
prowincjonalna”, reż. Piotr Ratajczak 
(16 czerwca 2018). Wystąpił w 155 
spektaklach. Rok kalendarzowy 
2019 i sezon artystyczny 2019-2020 
będą jego 30. na scenie. Żona aktora 
Iza jest fotografem i inspicjentką 
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego.
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(śmiech). To trochę dzieje się samo. Zresztą mieszane towarzystwo 
trudno zanudzać zawodowymi sprawami. Jak wszyscy, gadamy 
o polityce, chorobach.

Kto łowi więcej większych?
– Ostatnio ciężko o duże okazy. Ławice porozbijane. Największy mój 
dorsz ważył jedenaście sześćdziesiąt. Mamy wspólne zdjęcie.

Nieprzygotowani do pracy

Jaki powinien być teatr?
– Taki, jaki mam w wyobraźni, a jaki jest można zobaczyć w naszych 
„Aktorach koszalińskich”. Zresztą tam, pod koniec spektaklu, każdy 
z nas mówi o swoim marzeniu aktorskim.

Aktorzy zdają się chórem mówić: „Wystarczy, żeby było normal-
nie”. Poza tym większość chce wyjechać z Koszalina.
– Niektórym młodym aktorom przydałoby się więcej pokory.

Teatr polski ma twarz awangardowego reżysera eksperymentują-
cego. Jacy są młodzi twórcy, z którymi ostatnio współpracowałeś?
– Często nieprzygotowani do pracy. Przypuszczam, że są nauczeni 
improwizacji od szkoły. Robią z aktorami etiudy, a w tym czasie po-
wstaje szkic sztuki. Podczas prób tekst jest poprawiany. Jak wcho-
dzimy na scenę, dopiero nabiera kształtu. Dla aktora to mordęga.

A inne metody reżyserów?
– Telefonuje reżyser przedstawienia festiwalowego. Pyta, ilu wi-
dzów u nas wyszło z jego sztuki. Odpowiadam, że nikt. On jest za-
łamany, z założenia zrobił coś, z czego ludzie mają wychodzić. Ro-
zumiesz coś z tego?

Wszedłeś w aktorski etap – tak go nazywam – królewski. Łatwiej 
Ci dzisiaj grać, czy trudniej?
– Zależy od tekstu. Od początku w jednych sztukach gra mi się do-
brze i łatwiej, a w innych źle i trudniej. Na szczęście jestem dobrze 
obsadzany.

Gra z nami pilot

Jaka postać byłaby dla Ciebie wyzwaniem aktorskim?
– Złego człowieka. Musiałbym pogłówkować, jak to zagrać.

Co Cię teraz kusi, co w teatrze wywołuje emocje?
– Ludzie. Owszem, są ciekawe role do zagrania, ale ciekawsze jest, 
z kim można to zrobić. Kusi mnie współpraca z interesującymi reży-
serami, którzy wniosą coś do mojego doświadczenia.

Jakim aktorem widzisz się na scenie za dwadzieścia lat?
– Mogę tylko gdybać, wiadomo, że ze zdrowiem może być różnie. 
Aktorstwo to mój zawód. Chcę grać ciekawe role, trafiać na dobrych 
reżyserów, zmagać się z  wyzwaniami. Pięćdziesiąt lat na scenie... 
(rozmarzony), przyszłość zawsze intryguje. Dlatego lepiej, gdy po-
zostaje nieodkryta.

Masz fanki, czujesz aktorską popularność?
– Nie nazwałbym tego popularnością. Znają mnie ludzie, którzy cho-
dzą do teatru. Jeżeli spotykamy się poza salą, mówią o mojej pracy 
z uznaniem. Oczywiście to miłe, ale fanek chyba nie mam (śmiech).

Jak dokończyłbyś zdanie: „Aktor i reżyser Wojtek Rogowski to...”
– ... również smakosz i  producent piwa kraftowego [inaczej: rze-
mieślniczego – dop. pp.] oraz miłośnik symulatorów lotniczych. 
W innym wcieleniu na pewno byłby pilotem.









P
ierwsza rzecz: silnik. Turbodoładowany, o pojemności 1.2 li-
tra, a więc niewielki, daje 130 koni mocy (230 Nm przy 1750 
obr./min.) i  zaskakująco dobrze radzi sobie z  prawie półto-

ratonową maszyną. Lubi przy tym wysokie obroty. Swoje walory 
najpełniej prezentuje w jeździe poza miastem. Wyraźnie widać, że 
do takich warunków został stworzony. Kiedy auto osiąga prędkość 
100-120 km/h, właściwie płynie a nie jedzie. A przy tym zachowuje 
cały czas dynamikę. Kiedy przyszło nam wyprzedzić sznur ciężaró-
wek, manewr odbył się płynnie. Bardzo szybko auto uzyskało pręd-
kość pozwalającą gładko minąć kolejne tiry. Oczywiście zwolennicy 
jazdy „sportowej” mogą poczuć niedosyt, ale pamiętajmy, że Gran-
dland X nie jest stworzony do ścigania się, ale do codziennej służby 
rodzinie.  

można czasami usłyszeć opinie, że współczesne auta w poszczególnych klasach niewiele się 
od siebie różnią. i tak, i nie. choć mają zbliżone wymiary, wyposażone są w podobne systemy 
bezpieczeństwa, ciągle jednak zapewniają bardzo różne wrażenia z jazdy. i bardzo dobrze. inaczej 
motoryzacja przestałaby dostarczać emocji i niespodzianek. my sporo znaleźliśmy ich podczas 

testu opla Grandland X, którzy parę razy porządnie nas zaskoczył. 

OPEL GRANDLAND X 
solidny, bezpieczny, pragmatyczny 

- w sam raz dla rodziny 

Warto zaznaczyć, że silnik PureTech (znany już z aut marki Peugeot 
– znak współpracy obu marek w ramach jednej firmy), gdy nie jest 
mocno eksploatowany, pali niewiele, bo do 8 l/100 km na trasie. Na 
dodatek jego trzycylindrowe brzmienie nie jest irytujące. O dziwo 
silnik ten pracuje cicho i nawet przy prędkościach rzędu 140 km/h 
w kabinie można swobodnie rozmawiać także między rzędami sie-
dzeń albo spokojnie słuchać muzyki.

Druga niespodzianka: Grandland X wyposażony w  automatyczną 
skrzynię biegów z ośmioma przełożeniami gwarantuje bardzo kom-
fortową jazdę. Biegi zmieniają się w tle bez wyraźnego zaznaczania 
tego momentu poprzez chwilowo głośniejszą pracę silnika. Wy-
raźnie daje się również wyczuć inna cecha tej skrzyni biegów: lubi 
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delikatne obchodzenie się z nią – wtedy płynność jazdy jest bliska 
ideału. 

Rzeczą, do której trzeba się dostosować wsiadłszy do Grandlanda 
X, jest nietypowa „drabinka” trybów jazdy. Jest inna niż zazwyczaj 
stosowana w automatycznych skrzyniach biegów i przez to nie jest 
intuicyjna, ale jednak przemyślana i  praktyczna, o  czym można się 
szybko przekonać i  szybko się do niej przyzwyczaić. Kiedy już do 
niej przywykniemy (kwestia paru godzin jej używania), uznamy, że 
w tej jej odmienności zawiera się kolejny pragmatyczny element – po 
prostu nie sposób się pomylić i wybrać zamiast jazdy do przodu jazdę 
w przód i odwrotnie. Zrobione jakby z myślą o roztargnionych… 

Wyraźnie na plus omawianemu Oplowi trzeba zapisać doskonałą 
widzialność, którą gwarantuje kabina. Naprawdę duża szyba przed-
nia i stosunkowo cienkie słupki wewnątrz kabiny powodują, że ani 
na chwilę nic nie utrudnia kierowcy obserwacji trasy i  otoczenia. 
Jeśli dodać do tego system monitorowania martwego pola, otrzy-
mujemy efekt w postaci poczucia pewności, że nic nas nie zaskoczy 
– ani z przodu, ani z boku. Bez zarzutu działa przy tym kamera co-
fania, dając czysty obraz i  umożliwiając precyzyjne wykonywanie 
manewrów – na przykład parkowania.  

Projekt przedziału pasażerskiego czerpie wzorce z  Astry. Przeko-
nuje za prostotą i łatwą obsługą. Wszelkie przełączniki znajdują się 
w zasięgu wzroku i dłoni kierowcy. Na pokładzie znajdziemy auto-
matyczną klimatyzację, wejście USB, a  także 220V umieszczone 
w  drugim rzędzie. Dotykowy ekran w  najwyższej wersji ma 8 cali 
i  nawigację 3D. Ma przejrzyste menu i  nieskomplikowaną szatę 
graficzną. Szybko reaguje na polecenia i można go połączyć z Apple 
CarPlay oraz Android Auto. 

Kolejny plus przyznajemy Grandlandowi X już nie za funkcjonal-
ność, ale za wykonanie kabiny. Plastiki są miękkie i przyjemne w do-
tyku. Wysoki kierowca (np. mający 190 cm wzrostu) ma nad głową 
tyle miejsca, ze mógłby jeździć w kapeluszu. Nie można też narze-

Opel Grandland X 1.2 Turbo Elite
Silnik: typ/cylindry/zawory - benzynowy turbo/R3/12 
Pojemność skokowa - 1199 cm3 
Moc maksymalna - 130 KM/5500 obr./min 
Maks. moment obrotowy - 230 Nm/1750 obr./min 
Skrzynia biegów - automatyczna, 8 biegów 
Prędkość maksymalna - 188 km/h 
Przyspieszenie 0-100 km/h - 11,1 s 
Pojemność bagażnika - 514-1652 l 
Długość/szerokość, wysokość - 4477/1856/1609 mm 
Rozstaw osi - 2675 mm 
Masa własna/ładowność - 1350 kg/580 kg 
Gwarancja mech./perforacyjna - 2 lata/12 lat 
Przeglądy - co 30 tys. km



Wersja Elite (testowany egzemplarz) kosztuje od 118 700 zł, ale jeśli 
odliczymy 9 000 zł (!) rabatu, jaki daje producent na auta z bieżące-
go rocznika, robi się 109 700 zł. 

Posiada wyposażenie wersji Innovation plus między innymi: ada-
ptacyjne reflektory AFL w technologii LED, układ utrzymania pasa 
ruchu (LKA), układ automatycznego hamowania awaryjnego (AEB), 
system multimedialny Navi 5.0 IntelliLink, system wykrywania zmę-
czenia kierowcy. 

Żywioł Grandlanda X stanowi miasto, a więc między innymi krawęż-
niki. Grandland X dobrze sobie z nimi radzi. Nie ma również proble-
mów z progami zwalniającymi. Niemieccy inżynierowie sprawili, że 
zawieszenie stało się sprężyste i skuteczne podczas pokonywania 
niewielkich ubytków w asfalcie. Ta cecha nadal – wobec stanu na-
szych dróg – wciąż ma duże znaczenie. 

Podsumowując, można stwierdzić, że testowany samochód to pro-
pozycja dla tych, którzy potrzebują solidnego, bezpiecznego i prze-
stronnego pojazdu codziennego użytku. Ruchliwa rodzina będzie 
z niego zadowolona, bo sprawdza się zarówno w mieście, jak i w cza-
sie dłuższych wypadów poza nie. Jest przy tym wygodny, nieprzeła-
dowany elektroniką i ekonomiczny w eksploatacji. 

kać na ilość miejsca w obu rzędach siedzeń i pojemność bagażnika 
(514 litrów; po złożeniu siedzeń 652 litrów). Pasażerowie z tyłu mają 
dużo przestrzeni na nogi i głowy. Na szerokość wygodnie będą mieć 
tylko w dwójkę, ale jazda w komplecie jest niewygodna w większości 
samochodów. Dla osób podróżujących z tyłu przygotowano dodat-
kowy port USB do podłączenia i naładowania np. smartfonu. 

Następny pozytywny szczegół zauważymy podczas złej pogody. 
Drzwi osłaniają progi, więc przy wysiadaniu nogawki spodni pozo-
staną czyste. 

I  jeszcze jedno: jak przystało na kompaktowego SUV-a, auto gwa-
rantuje wyższą pozycję za kierownicą, wygodne wsiadanie i wysia-
danie. 

Grandland X to „dwa w  jednym” w  gamie modeli Opla. Zastępuje 
produkowaną w  latach 2006-2017 Antarę, a  także konstrukcyj-
nie opartego na Astrze minivana Zafirę, produkowanego w  latach 
1999-2018. To trzeci po zmodernizowanej Mokce X i Crosslandzie 
X model, który tworzy linię crossoverów marki Opel - samochodów 
osobowych łączących w  sobie cechy wielu segmentów nadwozio-
wych, które wyodrębniły się z  segmentu typu SUV. To crossover 
klasy kompakt wielkością porównywalny z  Volkswagenem Tigu-
anem, Hyundaiem Tucsonem, Kią Sportage czy też bliźniaczym 
Peugeotem 3008.

Nadwozie Grandlanda X ma odpowiednie proporcje i  może się 
podobać. Dobre wrażenie robi przedni zderzak, z  trzema dużymi 
wlotami powietrza na różnych poziomach. W rzucie bocznym auto 
ma kształt lekkiego klina, co nadaje mu dynamiki, nie powodując 
ubytku miejsca nad głowami pasażerów. Dobrze wyglądają „ostre” 
przetłoczenia i wklęsły profil w dolnej części drzwi. Całości wyglądu 
testowanego egzemplarza dopełniają 18-calowe felgi.
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T
estowaliśmy Tiguana z  półtoralitrowym silnikiem benzyno-
wym i siedmiostopniową automatyczną skrzynią biegów. 

Klasa SUV (ang. Sport Utility Vehicle; łączy cechy samochodu oso-
bowego i terenowego) jest aktualnie najdynamiczniej rozwijającym 
się segmentem aut. Kierowcy kupujący dotychczas wozy klasy śred-
niej (zwłaszcza kombi) coraz chętniej przesiadają się do podwyższo-
nych i bardziej wszechstronnych SUV-ów. Koronne argumenty „za” 
są od lat te same: wyższa pozycja za kierownicą, znacznie wyższy 

mieliśmy okazję ostatnio doświadczyć jazdy wieloma autami klasy sUV, więc mamy dobry punkt 
odniesienia przy ocenie kolejnego. tiguan przyjemnie zaskakuje: to bardzo dopracowany technicznie 
samochód, z całym zespołem elementów podnoszących bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, 
precyzyjny w prowadzeniu, dynamiczny i wszechstronny. ta ostatnia cecha to wcale nie oczywistość 
w przypadku sUV-ów, bo wiele z nich jest tylko z nazwy po części „terenowa”. tiguan doskonale 

radzi sobie i na asfalcie, i na bezdrożach. 

prześwit, bagażniki przekraczające pojemność pięciuset litrów. 
Rokroczne wzrosty sprzedaży w  tym segmencie jasno wskazują 
producentom, w  którym kierunku powinny zmierzać ich linie mo-
delowe. Nic więc dziwnego, że swoją rodzinę SUV-ów ma również 
Volkswagen. W  niej Tiguan jest jak „średni” brat: nieco większy od 
modelu T-ROC, a mniejszy od Touarega.  

Pierwsza myśl, jaka przyszła nam do głowy po zajęciu miejsca za 
kierownicą: „Jest wygodnie”. Nawet bardzo wysoki mężczyzna, 

VOLKSWAGEN 
TIGUAN 1.5 TSI ACT:  

zaawansowany technologicznie, 
jakość premium, wygoda na szóstkę
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o dużej masie ciała, czuje się w pełni komfortowo. Fotele z precyzyj-
nym sterowaniem ustawieniami dopasowują się do sylwetki, a spe-
cjalne małe poduszki pozwalają na dodatkowe podparcie lędźwio-
wej partii kręgosłupa. Fotele zapamiętują przy tym ustawienia dla 
trzech kolejnych kierowców, tak więc wsiadając do auta po kimś, nie 
musimy od nowa wszystkiego regulować.

Rzut oka po kabinie i możemy powiedzieć bez wahania, że wszystko 
jest idealnie dopracowane. Volkswagen nie miał dotychczas preten-
sji do bycia liderem w dziedzinie designu, koncentrując się bardziej na 
walorach technicznych i użytkowych aut. Ale chyba coś się zmieniło, 
bo zarówno nowy Tiguan, jak i nowy Passat, pod tym względem sym-
patycznie zaskakują. Bardzo dobra jakość materiałów, wysmakowa-
ne szczegóły, ogólna spójność estetyczna dają miły, przyjazny efekt.

Obecnie ogromne znaczenie dla wrażeń estetycznych mają rozwią-
zania multimediów. Tutaj Tiguan jest – naszym zdaniem – bliski ide-
ału. Elektroniki i  rozmaitych wyświetlanych elementów jest dużo, 
ale nie powodują one odczucia przesytu czy chaosu, jak to dzieje się 
czasami w przypadku aut klasy premium, które potrafią przytłoczyć 
użytkownika nadmiarem.

Pięknie wyglądają wyświetlane zegary, podające rozmaite parame-
try jazdy. Ich wielkość można regulować. Między nimi może zaś poja-
wiać się obraz trasy z nawigacji. Jeśli potrzebny jest on w większym 
formacie można ustawić go na głównym, środkowym, 9,2-calowym 
wyświetlaczu. Od razu trzeba tu dodać, że wyświetlacz główny, tak 
ja ten naprzeciw oczu kierowcy, mają doskonałą rozdzielczość. 

Z rzeczy związanych z użytecznością warto podkreślić jeszcze pod-
świetlenie ledowe AMBIENTE. Dzięki niemu w nocy wszelkie istot-

ne elementy wewnętrzne, czyli przyciski, schowki są bez problemu 
dostępne. Doskonale widoczne są listwy progowe oraz listwy deko-
racyjne z przodu i z tyłu; podświetlone są także klamki w drzwiach, 
lusterka do makijażu oraz przestrzeń wokół nóg.

Z kolei systemy EASY OPEN i EASY CLOSE to wygoda przy zała-
dunku lub wyjmowaniu z bagażnika zakupów czy innych pakunków. 
Jeden ruch nogą w okolicach czujnika zamontowanego pod tylnym 
zderzakiem i  bagażnik sam się otwiera. Zamyka się go za pomocą 
przycisku lub pilota centralnego zamka.

Silnik, jaki testowaliśmy, to jednostka napędowa z dużym momen-
tem obrotowym. Powoduje to, że samochód zachowuje równą dy-
namikę niezależnie od prędkości. Przyspiesza ze 120 do 160 km/h 
równie sprawnie, jak na przykład w przedziale 80-120 km/h. Rzecz 
bardzo ważna, gdy trzeba szybkim pociągnięciem wyprzedzić jakieś 
auto albo z innych powodów zareagować zdecydowanie.

Tiguan pojawił w palecie modeli VW w latach 2005/2006. Przeszedł 
tylko jeden lifting. Obecna generacja jest więc jego drugą pełną wersją. 
Stylistyka nie szokuje, a mieści się w pojęciu klasycznego piękna, dlate-
go samochód powinien długo utrzymać świeżość sylwetki. Dynamiczne 
proporcje, wyrazisty przód i masywny tył nadwozia powodują, że mimo 
kompaktowych wymiarów Tiguana nie sposób nie zauważyć na drodze.

Czystość formy widoczna jest w  całej sylwetce samochodu. Boki 
zostały dodatkowo podkreślone charakterystycznie poprowadzo-
nymi liniami. 

Jednak ważniejsze jest to, co skrywa karoseria – Tiguan drugiej ge-
neracji jako pierwszy SUV koncernu VW skorzystał z  modułowej 
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platformy MQB (rozwiązanie zastosowano już m.in. w  Golfie czy 
Škodzie Octavii). W efekcie standardowe nadwozie dostępne w Eu-
ropie urosło o 6 cm (do 448,6 cm), a rozstaw osi zwiększono o nie-
mal 8 cm (do 268,1 cm).

Przybyło przestrzeni zarówno dla pasażerów, jak i na bagaż, który 
pomieści o 145 l pakunków więcej niż w poprzedniku. Tylną kanapę 
można przesuwać w zakresie 18 cm i regulować jej oparcie; zależnie 
od jej ustawienia bagażnik mieści od 520 do 615 l. Po całkowitym 
złożeniu siedzeń powstanie ładownia o pojemności 1655 l.

Mimo masywnej sylwetki oraz bogatszego wyposażenia standar-
dowego Tiguan II stał się lżejszy o  ponad 50 kg w  porównaniu do 
poprzednika.

Auto daje poczucie bezpieczeństwa. Do dyspozycji mamy mon-
towane seryjnie poduszki powietrzne dla kierowcy i  siedzącego 
z przodu pasażera, boczne poduszki i kurtyny powietrzne, a także 
poduszkę chroniącą kolana kierowcy. Na życzenie boczne podusz-
ki oraz kurtyny powietrzne mogą zostać wbudowane także z tyłu. 
Z kolei asystent Lane Assist ostrzeże korygującym ruchem kierow-
nicy przed niezamierzonym opuszczeniem pasa ruchu (oczywiście 
w  granicach możliwości systemu). Także system obserwacji oto-
czenia Front Assist z funkcją ochrony pieszych należy do wyposa-
żenia seryjnego nowego Tiguana. Gdy system (znów to zaznaczmy 
– w  granicach swoich możliwości) stwierdzi, że odległość do znaj-
dującego się z przodu pojazdu lub pieszego jest zbyt mała, pomoże 
kierowcy skrócić drogę hamowania.

Na długich trasach przyda się system rozpoznający zmęczenie kie-
rowcy, ostrzegający o niebezpieczeństwie w przypadku stwierdze-
nia przemęczenia osoby prowadzącej pojazd. Przy prędkości po-
wyżej 65 km/h analizuje on na podstawie specjalnych algorytmów 
takie czynniki, jak ruchy kierownicą, używanie pedałów czy porę 
dnia i długość jazdy. W przypadku zauważenia odstępstw od normy, 
akustycznie i  optycznie sygnalizuje kierowcy spadek koncentracji, 
sugerując przerwę na odpoczynek.

Opcjonalna funkcja wyboru profilu jazdy pozwala na dostosowanie 
sposobu pracy silnika i  skrzyni biegów oraz działania określonych 
systemów wspomagających do aktualnych okoliczności na dro-
dze. Pozycja „Normal” to ustawienie standardowe, pozwalające na 
spokojną jazdę. „Eco” pomaga zaoszczędzić paliwo, „Sport” w połą-
czeniu z  opcjonalną adaptacyjną regulacją zawieszenia usztywnia 
zawieszenie, podczas gdy „Comfort” daje poczucie wyjątkowej wy-
gody. Profil „Individual” umożliwia głębszą ingerencję w ustawienia 
i dostosowanie ich do własnych preferencji. 

Parkowanie w ciasnych lukach parkingowych może być próbą cierpli-
wości i opanowania kierowcy. Z opcjonalnym asystentem parkowa-
nia Park Assist wystarczy obsługiwać tylko pedał gazu i hamulca oraz 
obserwować otoczenie. Ruchy kierownicą przejmie na siebie system 
(w granicach swoich możliwości – znów zaznaczmy). Wprowadzi auto 
precyzyjnie zarówno w miejsca parkingowe prostopadłe, jak i równo-
ległe do jezdni oraz wyprowadzi z nich. Naturalnie można w każdej 
chwili przerwać proces parkowania i samemu zająć się kierowaniem. 
Wtedy wbudowany ParkPilot będzie dźwiękowo sygnalizował od-
ległość od przeszkody. W nowym Tiguanie także samo wyszukanie 
miejsca parkingowego staje się łatwiejsze, gdyż Park Assist mierzy 
ultradźwiękami, czy znaleziona przestrzeń jest wystarczająco duża.

Pojemność silnika: 1498 cm2 

Moc max (KW/KM): 110/150 
Max moment obr., Nm przy obr./min: 250Nm/1500-
3500 
Skrzynia biegów – automat  DSG 7-stopniowa 
Masa własna: 1550 kg 
Dop. masa całkowita: 2120 kg 
Prędkość max: 200 km/h 
Przyspieszenie 0-80/0-100 km: 6,3 s/9,2s 
Długość: 4486 mm 
Szerokość: 1839 mm 
Wysokość: 1654 mm 
Wysokość z otwartą pokrywą bagażnika: 2087 mm 
Pojemność bagażnika: 615/1655 litrów

autoryzowany salon Volkswagen krotoski-cichy
ul. Gnieźnieńska 24b, 75-736 koszalin

tel. 94 317 79 50
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N
a pierwszy ogień wzięliśmy najmniejszy w  rodzinie mo-
del – SEAT Arona w  wersji Xcellence. Wsiadaliśmy do niej 
z pewną dozą nieufności. Po pierwsze: to był w ogóle nasz 

pierwszy kontakt z  hiszpańską marką wchodzącą w  skład grupy 
Volskswagen. Po drugie: auto wydało nam się na początku nieduże, 
więc zachodziła obawa, że dla wysokiego kierowcy może być w nim 
za ciasno. I tu od razu dementujemy: miejsca jest tyle, że nad głową 
prawie dwumetrowego mężczyzny zostaje jeszcze kilka centyme-
trów. Kolejny natychmiastowy wniosek: ten samochód prowadzi się 
niezwykle lekko; wspomaganie kierownicy jest niezwykle wydajne. 

Ogólne wrażenie – doskonałe. To jest niezwykle zwinny, dynamicz-
ny crossover miejski. Wygodnie w nim się siedzi, bo wysoko, a fotele 
są świetnie wyprofilowane. Widoczność bez zarzutu. Jednolitrowy 
silnik daje moc 115 KM, co przy stosunkowo małej masie pojazdu 
w zupełności wystarcza. 

Testowany egzemplarz wyposażony był w sześciobiegową manual-
ną skrzynię biegów oraz funkcję Start/Stop. Wiem, że wiele osób wy-
łącza ją z irytacji – nie lubią gdy w czasie oczekiwania na zmianę świa-
teł na skrzyżowaniu silnik na chwilę gaśnie, a potem samodzielnie się 
włącza. Uważają, że to zbyteczny gadżet, który nie daje szczegól-
nych oszczędności. Błąd. Funkcja Start/Stop jest wymyślona właśnie 
dla jazdy po mieście, kiedy wielokrotnie zatrzymujemy się i ruszamy; 
przekłada się ona na odczuwalne ograniczenie zużycia benzyny. 

po raz pierwszy mieliśmy okazję jednocześnie wypróbować trzy modele aut tej samej kategorii 
pochodzących od jednego producenta. dealer krotoski – cichy umożliwił nam test sUV-ów marki 
seat. nie będziemy omawiać ich szczegółowo, każdego z  osobna. spróbujemy wyciągnąć wspólny 

mianownik z tego ciekawego doświadczenia. 

Drugi w kolejności był Taracco, wersja Xcellence, największy w ro-
dzinie SUV-ów marki SEAT. Potężny wóz z  dwulitrowym silnikiem 
2.0 TDI i  siedmiobiegową automatyczną skrzynią biegów DSG 
4Drive. Samochód, który po chwili sprawia, że czujemy się w nim, 
jak byśmy nim jeździli od zawsze. Przyjazny w  obsłudze, choć po-
siadający chyba wszystkie znane obecnie systemy bezpieczeństwa 
i podnoszące komfort. 

O ile nazwa tego modelu została nadana zgodnie z SEAT’owską tra-
dycją wykorzystywania nazw hiszpańskich miast (Tarragona, w cza-
sach rzymskich znana jako Tarraco), o tyle jego stylistyka wprowa-
dza nowe elementy w  projektowaniu samochodów marki. Przede 
wszystkim dotyczy to przedniej partii nadwozia, w której wyróżnia 
się wyraźny grill chłodnicy. Solidna czarna kratownica odróżnia ten 
samochód od SUV-ów Ateca i  Arona. Towarzyszą jej wyraziste, 
trójkątne reflektory LED. Seat już od dawna przywiązuje wagę do 
oświetlenia w swoich modelach - zarówno po kątem stylistycznym, 
jak i  technicznym. Tak samo jest w  Tarraco, w  którym w  obu wer-
sjach wyposażenia (Style i Xcellence) światła LED są w standardzie.

W  kabinie miejsca jest pod dostatkiem - zarówno z  przodu, jak 
i z tyłu. Pojemny jest także bagażnik, który ma 760 litrów. Tarraco 
występuje również w  wersji siedmioosobowej. Wtedy trzeci rząd 
siedzeń dla dwóch osób jest składany. Jeśli siedzenia są złożone, 
tworzą płaską podłogę bagażnika.

Rodzina SUV-ów marki SEAT:
arona, ateca i tarraco



SEAT Arona 1.0 TSI 
Pojemność skokowa: 999 cm3 
Rodzaj silnika: R3, turbo, benzynowy 
Moc: 115 KM przy 5000-5500 obr./min 
Moment obrotowy: 200 Nm przy 2000-3500 obr./min 
Skrzynia biegów: 6-biegowa ręczna 
Prędkość maksymalna: 182 km/h 
Przyspieszenie 0-100 km/h: 9,8 s 
Średnie zużycie paliwa (dane prod.): 5,0 l/100 km 
Cena testowanego auta: 90 417 zł

SEAT Ateca FR 2.0 TSI/190 KM
Pojemność skokowa: 1996 cm3  
Silnik: R4, turbo, beznzyna 
Moc: 190 KM przy 4200 obr./min 
Moment obrotowy: 320 Nm przy 1450-4200 obr./min 
Skrzynia biegów i napęd: aut. DSG 7-biegów, 4Drive 
Prędkość maks. 212 km/h 
Przyspieszenie 0-100 km/h: 9 s 
Średnie zużycie paliwa (dane prod.): 7,0 l/100 km 
Masa własna: 1536 kg 
Cena testowanego auta: 146 967 zł
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Fotel kierowcy wyposażony jest w elektryczną regulację ustawień, 
zatem odpowiednią pozycję za kierownicą można znaleźć szybko 
i łatwo. Podczas jazdy po szosie Tarraco zachowuje się jak limuzyna. 
Kierowca może liczyć na nienaganną współpracę zawieszenia z na-
pędem. Tarraco sprawdza się również w mieście, bo kierowca siedzi 
wyżej niż w zwykłej osobówce, a dziury i krawężniki dla jego dużych 
kół nie stanowią problemu. Z  kolei parkowanie ułatwiają czujniki, 
a w bogatszych wersjach także kamery z przodu i z tyłu.

I  wreszcie SEAT Ateca – nasz faworyt. Wersja Ateca FR 2.0 TSI 
4Drive jaką jeździliśmy to najbogatsza specyfikacja tego modelu 
i zarazem najdroższa, a także najszybsza i wyglądająca najlepiej. Ma 
w sobie to coś, czego wielu SUV-om brakuje — sportowy charakter. 
Nieprzesadnie wyeksponowane dodatki nadwozia, będące mie-
szanką luksusu i  sportowego sznytu elementy wnętrza z  wygod-
nymi, ale i dobrze trzymającymi ciało fotelami i wreszcie silnik, do 
którego dobrze dobrano nastawy zawieszenia – wszystko tworzy 
spójną całość. 

Już rzut oka na dane techniczne każe tę wersję traktować poważnie: 
przyspieszenie do setki zajmuje 7,9 s, prędkość maksymalna to 212 
km/h. Do tego doskonała dwusprzęgłowa skrzynia DSG zmieniają-
ca biegi błyskawicznie i bez szarpnięć. Nawet ostre ruszanie z miej-
sca nie wywołuje buksowania kół, auto przyspiesza równomiernie, 
zostawiając w tyle inne pojazdy.

Duża moc kusi, aby spróbować sportowej jazdy. Trzeba wtedy wy-
brać pokrętłem przy dźwigni biegów funkcję Sport. Dzięki Systemowi 
SEAT Drive Profile mamy do wyboru kilka trybów jazdy: Eco, Normal, 
Individual, Sport, Off-road, Snow. W każdym zmieniają się ustawienia 
silnika, skrzyni biegów, zawieszenia, układu kierowniczego.

Po wybraniu trybu Sport układ kierowniczy i  zawieszenie utwar-
dzają się, a komputer sterujący silnikiem i skrzynią dba o to, aby na 
poszczególnych biegach obroty były wyższe – pozwala to osiągnąć 
dużą dynamikę jazdy. 

Podsumowując naszą przygodę z trójką SUV-ów marki SEAT: każdy 
samochód inny, ale z wieloma cechami wspólnymi. Patrząc z handlo-

SEAT Tarraco 2.0 TDI 150 KM DSG 4Drive
Pojemność skokowa: 1968 cm3 

Silnik: turbodiesel, R4 
Moc: 150 KM przy 3500-4000 obr./min. 
Moment obr.: 340 Nm od 1750-3000 obr./min. 
Skrzynia biegów: aut, 7b 
Wymiary (dł./szer./wys.): 473,5/183,9/165,8 cm 
Pojemność bagażnika: 760/700 (wersja 7 os.) litrów 
Przyspeiszenie 0-100 km/h: 9,8 s 
Prędkość maksymalna: 198 km/h 
Średnie zużycie paliwa (dane prod.): 8,4l/100 km 
Cena testowanego auta: 204 388 zł 

wego punktu widzenia, bardzo przemyślana propozycja, bo znajdzie 
w niej auto dla siebie aktywna kobieta (np. nieduża, zgrabna Arona), 
wymagający doświadczony kierowca z  żyłką sportową (Ateca FR) 
i ktoś ceniący elementy luksusu połączonego z praktycznością (Tar-
raco). 

W  Koszalinie poznanie tych aut umożliwia autoryzowany serwis 
SEAT działający od połowy ubiegłego roku w  kompleksie firmy 
Krotoski-Cichy przy ulicy Gnieźnieńskiej, gdzie po wcześniejszym 
umówieniu się można odbyć jazdę testową oraz uzyskać wszelkie 
potrzebne informacje. obejrzeć i uzyskać wszelkie potrzebne infor-
macje. 

zapraszamy na jazdę próbną
autoryzowany serwis seat

koszalin, ul. Gnieźnieńska 43a
tel. 94 317 79 20 





i   m o t o r y z a c J a   i

i   1 6 8   i

Grupa mojsiuk od lat współpracuje z redakcją koszalińskiego „prestiżu”. dlatego też czujemy się częścią 
tego jubileuszu i z racji tego wydarzenia przygotowaliśmy specjalne promocje dla czytelników 

magazynu. Życzymy kolejnych 100 - równie ciekawych - wydań.

P
aletę prestiżowej oferty Grupy Mojsiuk otwierają modele 
Klasy S – limuzyna i  coupe. Te przepiękne samochody spod 
znaku Gwiazdy, wyposażone są we wszystkie możliwie sys-

temy wsparcia jazdy kierowcy. Charyzmatyczne nadwozie Klasy 
S emanuje stylem i prestiżem, a w szczególności nowe opcjonalne 
reflektory MULTIBEAM LED nadają przedniej części nadwozie 
większej wyrazistości. Czy to w godzinach szczytu, podczas długich 
nocnych przejazdów, czy na nieznanych trasach – Klasa S Limuzyna 
odciąża kierowcę w  stresujących sytuacjach. To zasługa systemu, 
który każdą jazdę Mercedesem czyni bezpieczną i wyjątkową: Mer-
cedes-Benz Intelligent Drive.

Układ jezdny  Klasy S Coupe to majstersztyk sztuki inżynierskiej - 
automatycznie dostosowuje się on do jezdni i opiera się siłom po-
przecznym – brzmi to magicznie i  tak się nazywa: MAGIC BODY 
CONTROL z funkcją przechyłu na zakrętach. Z jego pomocą Klasa 
S Coupé interpretuje pojęcie dynamiki jazdy w niezrównanie swo-
bodny i relaksujący sposób. Dopełnieniem tego pakietu techniczne-

go, niemającego sobie równych nawet w klasie luksusowej, są indy-
widualnie wybierane programy jazdy DYNAMIC SELECT. 

Kolejnym polecanym modelem jest sprawdzona Klasa E. Jej aktyw-
ny asystent układu hamulcowego z funkcją pokonywania skrzyżo-
wań pomaga zapobiegać wypadkom - najechaniu na poprzednika 
i  kolizjom z  udziałem pieszych. System obejmuje optyczne i  aku-
styczne ostrzeganie o  zbyt małym odstępie i  ryzyku kolizji, odpo-
wiednie do sytuacji wspomaganie hamowania oraz funkcję autono-
micznego hamowania.

Mercedes-Benz Klasa C został wszechstronnie udoskonalony za-
równo zewnętrznie, jak i od strony technicznej. Klienci zyskali nowy 
wygląd przedniego pasa oraz odświeżone wzornictwo przednich 
i  tylnych lamp. Zupełnie nowa jest również architektura elektro-
niczna samochodu -  w pełni cyfrowy panel wskaźników oraz syste-
mów multimedialnych. Modele oparte na innowacyjnej platformie 
Mercedes-Benz NGCC reprezentują modele A , B i CLA. Pierwszy 

Z okazji jubileuszu
– prestiżowa promocja

Mercedes-Benz C 160 Limuzyna  
– rata w programie Lease&Drive 1%:  
1243 zł netto/m-c (wpłata wstępna 
0%, okres finansowania 36 miesięcy, 
średnioroczny przebieg: 25000km)
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z  nich zadebiutował na rynku motoryzacyjnym z  słynnym już ha-
słem „Hej Mercedes”, po wypowiedzeniu którego system rozpozna-
wania mowy wykonuje polecenia kierowcy począwszy od włącze-
nia wycieraczek do zmiany oświetlenia wnętrza. 

CLA to ikona stylu w  kompaktowej odsłonie. Jej dynamiczna i  za-
razem muskularna sylwetka nadwozia skradnie serce niejednego 
kierowcy, podobnie jak jego większy brat – model CLS, jego kształt 
mówi o sportowości. Szczegóły budowy nadwozia tego większego 
modelu dają na to dowody. Są to na przykład wysoka, naprężona 
krawędź nadwozia, ekstremalnie niskie okna boczne, dwuczęścio-
we lampy tylne lub jego szerokie ramiona. 

Zapraszamy do salonu wraz z hasłem: „Prestiż 
Jubileusz”  po specjalną ofertę. W razie pytań 
o prezentowane modele marki Mercedes-Benz 
zapraszamy do Autoryzowanego Salonu Mercedes
-Benz Mojsiuk w Starych Bielicach k/Koszalina, 
ul. Koszalińska 89 lub pod nr tel.: 94/34 77 372 
www.mojsiuk.mercedes-benz.pl
Szukaj nas na Facebooku: Mercedes-Benz Mojsiuk

Mercedes-Benz S 560 4M Coupe – rata w programie Lease&Drive 1%: 7 978 zł netto/m-c
(wpłata wstępna 10%, okres finansowania 36 miesięcy, średnioroczny przebieg: 25000km)

Mercedes-Benz E 220d 4M – rata w programie Lease&Drive 1%:  2 603 zł netto/m-c
(wpłata wstępna 10%, okres finansowania 36 miesięcy, średnioroczny przebieg: 25000km)

Mercedes-Benz  CLA 200 SB – rata w programie Lease&Drive 1%:  1 702 zł netto/m-c
(wpłata wstępna 10%, okres finansowania 36 miesięcy, średnioroczny przebieg: 25000km)

Mercedes-Benz S 350d 4M L – rata w programie Lease&Drive 1%: 6 796 zł netto/m-c
(wpłata wstępna 10%, okres finansowania 36 miesięcy, średnioroczny przebieg: 25000km)

Mercedes-Benz  A 180d – rata w programie Lease&Drive 1%:  1 537 zł netto/m-c
(wpłata wstępna 10%, okres finansowania 36 miesięcy, średnioroczny przebieg: 25000km)

Mercedes-Benz CLS 350d 4M – rata w programie Lease&Drive 1%:  4 142 zł netto/m-c
(wpłata wstępna 10%, okres finansowania 36 miesięcy, średnioroczny przebieg: 25000km)
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K
orzystając z dwusilnikowego układu i-MMD, koncern Honda, 
stworzył hybrydowego SUVa opartego na nowym modelu 
Hondy CR-V. Model ten jest znany z konstrukcji najwyższej 

jakości, uniwersalnego charakteru i  niezrównanej w  swojej klasie 
przestronności. Został skonstruowany na podstawie wzorowanego 
na cyklu Atkinsona silnika benzynowego o pojemności 2 litrów i wy-
jątkowego hybrydowego układu napędowego.

Technologia i-MMD zapewnia responsywne, płynne i  wydajne 
działanie układu napędowego poprzez dostarczenie optymalnej 
mocy, automatycznie przełączając między trzema trybami jaz-
dy: elektrycznym, hybrydowym i  silnika benzynowego. W  trybie 
elektrycznym samochód jest napędzany wyłącznie przez silnik 
elektryczny napędowy, który korzysta energii elektrycznej pocho-
dzącej z pojemnego akumulatora litowo-jonowego. W trybie hybry-
dowym zarówno silnik benzynowy, jak i elektryczne generują moc 
i moment obrotowy. W trybie silnika benzynowego, jak sama nazwa 
wskazuje, to silnik spalinowy przekazuje moment bezpośrednio na 
koła. Przewagą układu i-MMD jest fakt, że oprócz wykorzystania 
silnika benzynowego do generowania energii elektrycznej, system 
wykorzystuje też rekuperację, by odzyskać energię z  kół podczas 
hamowania – wszystkie te procesy wyświetlane są kierowcy na wy-
świetlaczu. 

Samochód oferuje mnóstwo przemyślanych schowków, dużo miej-
sca na nogi i  ogromny bagażnik o  pojemności ok. 1700 litrów ze 
składaną tylną kanapą. Dodatkowo, przygotowano w  tym modelu 
specjalne rozwiązania, które ułatwiają codzienne życie np. automa-
tyczne drzwi bagażnika otwierane bez pomocy rąk, składanie sie-
dzeń przy pomocy jednego ruchu. Jeśli kierowca potrzebuje prze-
wieźć więcej niż 5 osób, może wykorzystać opcję trzeciego rzędu 
siedzeń (dot. wybranych wersji wyposażenia z  silnikiem benzyno-
wym).

Charakterystyczny, elegancki i sportowy - Civic łączy płynnie wy-
profilowane linie z muskularnymi przetłoczeniami nadającymi nad-
woziu nowoczesny wygląd. Oto samochód, który przyciąga uwagę 
a przede wszystkim zapewnia niespotykaną przyjemność z prowa-
dzenia. Przy tym modelu warto zwrócić uwagę na osiągi – zarówno 
na moc (182 KM) jak i na moment obrotowy (240 Nm) dostępny już 
przy 2000 obrotach na minutę w wersji 1.5 T.

Nowy Civic zyskał bardziej odważną stylistykę nadwozia, dzięki 
dodaniu sportowych akcentów w postaci przedniej i bocznych listę 
progowych. 

Model HR-V jest dostępny w  dwóch wersjach silnika benzynowe-
go o pojemności 1,5 l.:  -wolnossącym o mocy 130 KM oraz - turbo 
o mocy 182 KM (wersja wyposażenia Sport). HR-V posiada napęd 
na przednie koła dostępny w  wersji z  6-biegową, ręczną skrzynią 
biegów lub automatyczną skrzynią CVT (bezstopniowa skrzynia 
biegów), która udostępnia manetki przy kierownicy umożliwiające 
bardzo szybkie zmiany biegów.

„H” jak Honda hybrydowa

Wszelkich informacji na temat prezentowanych 
modeli oraz promocyjne hasło „Prestiż Jubileusz” 
udziela Autoryzowany Salon Honda Mojsiuk Auto KM 
w Starych Bielicach k/Koszalina, ul. Koszalińska 89 lub 
pod nr tel.: 94/34 77 363
www.honda.mojsiuk.pl
Szukaj nas na Facebooku: Honda Mojsiuk Auto KM

Honda CR-V 2.0 Elegance 2WD HYBRYDA e-CVT - Rata: 1 982,60 zł netto
(okres leasingu: 3 lata, wpłata własna: 45% wartości pojazdu, wykup: 1%, koszt leasing: 
104,66%)

Honda Civic 5D 1.5 Sport MT (lakier perła lub metallic) - Rata: 1 289,06 zł netto
(okres leasingu: 3 lata, wpłata własna: 45% wartości pojazdu, wykup: 1%, koszt leasing: 
105,04

Honda HR-V 1.5 Executive MT - Rata: 1 403,53 zł netto
(okres leasingu: 3 lata, wpłata własna: 45% wartości pojazdu, wykup: 1%, koszt leasing: 
104,95%)
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P
ierwsze z ww. pojęć nierozerwalnie łączy się z nowym mode-
lem 508. Jest to sedan klasy premium z obniżoną i dynamiczną 
sylwetką, agresywnym przodem i muskularną, ostrą stylisty-

ką, którą otwiera nowy rozdział w  historii elegancji i  sportowych 
doznań tej marki. Precyzyjnie zarysowana linia nadwozia, starannie 
dopracowany kształt grilla i nowy układ świateł podkreślają przebo-
jowy i innowacyjny charakter tego rasowego modelu. Kwintesencją 
jego piękna jest rezygnacja projektantów z typowych ramek okien 
drzwi bocznych, co nawiązuje wprost do sportowych modeli coupe. 
Dla najwyższego komfortu w  każdej sytuacji, nowy Peugeot 508 
jest wyposażony w obszerne przednie fotele z certyfikatem jakości 
AGRi, który jest przyznawany za ergonomię i zakres regulacji. Kupu-
jący ten model może zapewnić sobie optymalny komfort, wybierając 
elektrycznie sterowane i  podgrzewane fotele z  pamięcią ustawień 
i  wielopunktowym masażami z  ośmioma poduszkami pneumatycz-
nymi. Piękno dźwięku towarzyszącego kierowcy podczas poko-
nywanych odległości, nie zostało pozostawione samo sobie przez 
projektantów tego modelu - system Hi-Fi premium firmy FOCAL 
zapewnia czyste i  wierne odtwarzanie dźwięków dla tych, którzy 
chcą słuchać muzyki z najbardziej innowacyjnych systemów nagło-
śnienia. Wyposażony w  10 głośników i  wykorzystujący najnowsze 
osiągnięcia w dziedzinie akustyki nowy Peugeot 508 przesuwa jesz-
cze dalej granice możliwości pokładowych systemów Hi-Fi. 

Precyzyjny układ kierowniczy i adaptacyjne zawieszenie zapewniają 
wzorcowe trzymanie się drogi i przyjemność prowadzenia, a nowa 
automatyczna skrzynia biegów EAT8i, zapewnia szybką i  płynną 
zmianę przełożeń. Jest to możliwe dzięki nowemu, elektrycznemu 
mechanizmowi Shift and Park by wire i łopatkom zmiany biegów pod 
kierownicą. Nowy Peugeot 508 jest oferowany z silnikami PureTech 
i BlueHDi inajnowszej generacji Euro 6.c W ofercie dostępne są dwie 
jednostki benzynowe zbudowane na bazie silnika 1.6 l PureTech. 
Gama silników wysokoprężnych składa się z czterech jednostek zbu-
dowanych na bazie silników 1.5 l i 2.0 l BlueHDi.

Wszechstronność = Rifter. To słowo najlepiej oddaje ten użytkowy 
model Peugeota. Samochód wyróżnia się bezkompromisowym sty-
lem. Elegancki, solidny, dynamiczny i pełen praktycznych rozwiązań 
- jest symbolem wszechstronności. Krótka, wysoka maska i  zwięk-

szony prześwit to elementy kanonu stylistycznego samochodu 
dostosowanego do każdej drogi. Charakterystyczny układ świateł 
i pionowa osłona chłodnicy podkreślają świetnie wyważoną, zwartą 
i dynamiczną sylwetkę. Dzięki innowacyjnym silnikom benzynowym 
i  wysokoprężnym oraz nowej automatycznej, 8-przełożeniowej 
skrzyni biegów EAT8, nowy kombivan Peugeot Rifter wyróżnia się 
wysokimi osiągami przy zachowaniu umiarkowanego zużycia paliwa 
w rzeczywistych warunkach.

Ten francuski kombivan, jest w stanie dostosować się do wszystkich 
upodobań i  potrzeb swoich właścicieli. Jest on dostępny w  wersji 
pięcio- lub siedmiomiejscowej i  w  dwóch długościach (standard 
i  long). To zapewnia niespotykane możliwości adaptacji. Fotel pa-
sażera z przodu i tylna kanapa dzielona w układzie 2/3-1/3 lub trzy 
niezależne fotele z  systemem „Magic Flat” chowane w  podłodze, 
trzeci rząd siedzeń z dwoma niezależnymi, wyjmowanymi fotelami… 
Wybór konfiguracji zależy tylko i wyłącznie od użytkowników tego 
wszechstronnego auta. Dostępny w opcji hak holowniczy daje jesz-
cze więcej swobody, a dwoje bocznych przesuwnych drzwi o zwięk-
szonej szerokości z opuszczanymi dodatkowo przyciemnianymi szy-
bami wydatnie odsłania wnętrze podczas podróży w słoneczne dni.

Bagażnik ma imponującą objętość od 775 do 3 500 litrów, a w pięcio-
miejscowej wersji Long nawet 4 000 litrów. Otwierana tylna szyba, 
nisko umieszczony próg załadunku i płaska podłoga ułatwiają zała-
dunek i wyładunek bagaży.

peugeot na jubileusz  
— piękno i wszechstronność

Po szczegóły związane z zaprezentowanymi 
modelami i hasłem: „Prestiż Jubileusz”, zapraszamy
 do Autoryzowanego Salonu Peugeot Mojsiuk Motor 
w Starych Bielicach k/Koszalina, ul. Koszalińska 89 
lub pod nr tel.: 94/34 25 100. 
www.mojsiukmotor.peugeot.pl 
Szukaj nas na Facebooku: Peugeot Mojsiuk Motor

Oferta wynajmu Perfect Drive  
Peugeot 508 1.5 HDi 130 KM z pakietem technologicznym Active+ - Rata miesięczna netto 
1287,00 zł (10% wpłata własna, 36 miesięcy, deklarowany przebieg roczny 20 000 tyś km)

Oferta wynajmu Perfect Drive
Nowy Peugeot Rifter 1,2 Pure Tech 110 KM S&S - Rata miesięczna netto 748,00 zł
(10% wpłata własna, 36 miesięcy, deklarowany przebieg 20 000 tyś rocznie)



A
utoSpa jest marką, która na koszalińskim rynku istnieje od 
2008 roku. Przywracanie samochodom blasku to zawód 
i pasja właściciela zakładu. – Auta ciekawiły mnie od małego 

i chciałem związać z nimi swoje życie zawodowe. Kilka lat po ukoń-
czeniu szkoły samochodowej założyłem własną firmę. Zaczynali-
śmy od niewielkiego pomieszczenia, ale mieliśmy tak wielu klientów, 
że musieliśmy szukać czegoś znacznie większego. Lokal idealny zna-
leźliśmy przy ulicy Franciszkańskiej, gdzie jesteśmy już od 6 lat. Tak 
jak w prawdziwym SPA dba się o ludzi, tak my robimy wszystko, by 
upiększyć samochód. Staramy się, by auta wyjechały od nas niemal 
jak nowe. Chcemy, by po latach nadal cieszyły oko właściciela - pod-
kreśla Tomasz Pawelec.

Jakie konkretnie „zabiegi” czekają na samochody w  koszalińskim 
AutoSpa?

Usuwają otarcia, rysy i wgniecenia karoserii

Firma specjalizuje się w  naprawach estetycznych uszkodzeń po-
jazdów. - To tak zwane Smart Repairs, których celem jest szybkie 

koszalińskie autospa to miejsce, w którym samochody traktowane są w wyjątkowy i indywidualny 
sposób. tomasz pawelec, właściciel firmy, to pasjonat motoryzacji, który dba o to, by każdy klient 

wyjechał od niego zadowolony.

Przywracamy 
samochodom blask

i efektywne usunięcie drobnych uszkodzeń powstałych w trakcie 
eksploatacji pojazdu. Dzięki naszej innowacyjnej metodzie może-
my w wielu przypadkach zamaskować rysę tylko w miejscu uszko-
dzenia lakieru - wyjaśnia właściciel. Przewagami technik Smart 
Repair nad tradycyjnymi metodami są nie tylko optymalizacja 
kosztów i czasu trwania naprawy, ale przede wszystkim brak ko-
nieczności lakierowania całego elementu i  niezmienna grubość 
lakieru.

Zmorą właścicieli samochodów są jednak nie tylko otarcia i rysy, ale 
także wgniecenia w karoserii. Najpopularniejszą metodą usuwania 
większych defektów jest szpachlowanie, które jednak obniża war-
tość odsprzedażową samochodu. Warto więc postawić na bezinwa-
zyjne rozwiązania, które oferuje koszalińskie AutoSpa. Zakład usu-
wa wgniecenia bez konieczności lakierowania, dzięki zastosowaniu 
metody PDR. Jej zalety są oczywiste - taka operacja nie pozostawia 
na karoserii śladów ingerencji.

Metoda polega na ostrożnym wypychaniu uszkodzonych punktów 
od spodniej strony elementu karoserii. Służą do tego odpowiednie 
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narzędzia, które pozwalają na doporowadzenie wklęśniętej lub wy-
brzuszonej blachy do pierwotnego kształtu.

Alternatywą dla techniki wypychania wgnieceń jest technika odcią-
gania wgniecenia. Jest ona bezinwazyjna i  polega na wyciągnięciu 
wgniecenia przy pomocy specjalnie do tego skonstruowanych na-
rzędzi oraz kleju o odpowiednich własnościach fizycznych. 

- Za pomocą opisanych sposobów jesteśmy w stanie usunąć 80 pro-
cent wgnieceń. Naprawy blacharskie bez lakierowania to nie jest 
jednak prosta sprawa i nie każdy może je wykonać. Tutaj potrzeba 
wyczucia, cierpliwości, precyzji i innych zaawansowanych umiejęt-
ności. Usuwanie najprostszego wgniecenia (parkingowe uderzenie 
drzwiami) trwa około 2 godzin. Im poważniejsze wgniecenie, tym 
naprawa trwa dłużej - podkreśla Tomasz Pawelec.
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Jak uniknąć kolejnych problemów?

Gdy już usuniemy wgniecenia i rysy warto zainwestować w zabez-
pieczenie ceramiczne. Używane dziś lakiery są bardzo miękkie, po-
datne na zarysowania oraz warunki atmosferyczne. Aby jak najdłu-
żej cieszyć się lśniącym autem warto pokryć je powłoką ceramiczną. 
Obecnie jest to najtrwalsza forma ochrony lakieru, która tworzy 
gruby i  twardy pancerz chroniący przed oddziaływaniem szkodli-
wych czynników, takich jak: promieniowanie UV, ptasie odchody, 
sól drogowa, żywice, a także zarysowania.

- Przed nałożeniem powłoki samochód trzeba doprowadzić do sta-
nu jak najbardziej zbliżonego do nowego. Najpierw dokładnie my-
jemy auto i usuwamy wszystkie zanieczyszczenia, takie jak żywica, 
smoła czy opiłki metalu. Później przystępujemy do polerowania i li-
kwidujemy wszystkie rysy. Bez tego ceramika tylko uwydatniłaby 
defekty. Samo zabezpieczanie lakieru powłoką to ręczna, żmudna 
praca, która trwa kilka godzin. Taka ochrona wystarcza do 5 lat - wy-
jaśnia Tomasz Pawelec.

Powłoka, oprócz wspomnianych właściwości ochronnych przed 
szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi i zewnętrznymi, zabezpie-
cza powierzchnię pojazdu przed mikrozarysowaniami. Ponadto, dzię-
ki pancerzowi, o wiele sprawniej pójdzie nam usuwanie z maski oraz 
zderzaka uporczywych plam po owadach. Ceramiczne powłoki na-
dają też lakierowi szklistości i połysku, a jego kolor staje się głębszy.

Wizyta w koszalińskim AutoSpa pomaga także zapobiec korozji ka-
roserii. To ważne, ponieważ dodatkowe zabezpieczenie przed rdzą 
wydłuża czas eksploatacji samochodu, obniża koszty serwisowania 
i poprawia jego wygląd. Profesjonalne zabezpieczenie antykorozy-
jne nie jest możliwe do wykonania we własnym zakresie. Dlatego 
warto powierzyć to zadanie specjalistom z AutoSpa.

- Najpierw oczyszczamy podwozie ze wszelkiego rodzaju zabrudzeń 
- kurzu, drobinek piasku czy plam oleju. W dalszej kolejności likwi-
dujemy rdzę. Nalot ścieramy szlifierką albo pokrywamy preparatem 
odrdzewiającym. Gdy wszystko jest już gotowe, na blasze rozpro-
wadzamy środek do konserwacji podwozia. W efekcie uzyskujemy 
elastyczną, odporną na uszkodzenia mechaniczne i  szczelną war-
stwę ochronną o kilkuletniej trwałości - wyjaśnia Tomasz Pawelec.

Zbliżająca się wielkimi krokami wiosna, to także czas, w  którym 
na ulicę wyjeżdżają miłośnicy kabrioletów. – Najwrażliwszym ele-
mentem takiego samochodu jest oczywiście dach. Warto o  niego 
zadbać, by w przyszłości nie narażać się na koszty związane z wy-
mianą. W AutoSpa dokładnie go wyczyścimy i poddamy impregnacji 
zabezpieczając dach przed szkodliwym działaniem warunków at-
mosferycznych – dodaje Pan Tomasz. 

W ofercie firmy znajdziemy także odświeżanie kloszy reflektorów, 
dzięki któremu poza poprawieniem efektu estetycznego uzyskuje-
my lepszą widoczność, a także pielęgnację i czyszczenie skóry oraz 
tapicerki.

autospa 
ul. Franciszkańska 26-28

75-257 koszalin
tel. 796 820 503

autospa@onet.eu
Godziny otwarcia: pon-pt od 9:00 do 18:00
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K
azik, biały brodacz, człowiek z  dżungli, tak o  nim mówili 
Wietnamczycy. Czego dokonał ten mało znany w swojej oj-
czyźnie Polak, że stał się bohaterem narodowym Wietnamu, 

któremu stawia się tam  pomniki? 

Urodzony w 1944 roku na Lubelszczyźnie architekt w latach osiem-
dziesiątych wyjechał do Wietnamu w ramach polskiej misji pomocy 
dla Wietnamu. Kierował tam pracami restauracyjnymi zniszczo-
nych w  czasie wojny amerykańsko-wietnamskiej historycznych 
miejsc. Dzisiaj wszystkie znajdują się na Liście Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO, a obok Zatoki Ha Long są  największymi atrakcja-
mi  turystycznymi tego kraju. Architektowi z Lublina Wietnamczycy 

nie Jan paweł ii, nie lech wałęsa ani robert lewandowski, lecz kazimierz kwiatkowski jest 
najbardziej znanym w wietnamie polakiem. ten nieżyjący już architekt i konserwator uratował 
perły środkowego wietnamu: cesarski pałac w Hue, stare miasto w Hoi an czy starożytne położone 

w dżungli sanktuarium my son.

Polak, który ocalił Wietnam

zawdzięczają zachowanie ich dziedzictwa kulturowego, a jednocze-
śnie spore wpływy z turystyki. 

Miasto lampionów 

Brodaty Kazik z  Polski odbudowywał architektoniczne perełki 
Wietnamu nie tylko z  wielką pasją, ale wręcz z  narażeniem życia, 
gdyż aby przystąpić do pracy, wcześniej należało te miejsca rozmi-
nować. Toczył też batalie z komunistycznymi władzami Wietnamu, 
które chciały pozwolić na przejazd buldożerami po zniszczonej 
przez wojnę drewnianej starówce w  Hoi An. W  miejscu starych 
domów kupieckich i świątyń rząd zamierzał – na wzór radzieckich 

tekst i zdjęcia: beata ostrowska
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trendów, które rozpanoszyły się w całym prosowieckim bloku – po-
stawić osiedle z betonu. Kazik nie chciał dopuścić do tej kulturowej 
i architektonicznej zbrodni, użył więc wszystkich swoich dyploma-
tycznych talentów, aby odwieść władze od tego pomysłu.  

Hoi An, położone w środkowym Wietnamie na jedwabnym szlaku 
handlowym, było ważnym portem na Morzu Południowochińskim. 
Zatrzymywali się  tu kupcy z Chin, Japonii, Europy, którzy pozosta-
wili  swoje ślady w architekturze miasta. W niskiej, kameralnej  za-
budowie starówki mieszają się wpływy i elementy kultury chińskiej, 
wietnamskiej, portugalskiej, francuskiej, japońskiej. Dzięki Kwiat-
kowskiemu możemy dzisiaj podziwiać tę niezwykłą fuzję kultur,  
a  ludzie z całego świata przyjeżdżają do Hoi An, aby rozkoszować 
się klimatem urokliwej starówki miasta. 

Rozgościło się na niej mnóstwo restauracji i kawiarni, w których też 
funkcjonują międzynarodowe szkoły gotowania, stoiska z  wybor-
nym wietnamskim street foodem, sklepiki, galerie. Najciekawsza 
z  nich to utworzona w  postfrancuskiej wilii galeria Precious Heri-
tage by Rehahn. Można w  niej zobaczyć efekty kilkuletniej pracy 
znanego francuskiego fotografa Rehahna, który odwiedził niemal 
wszystkie plemiona Wietnamu, także te nieliczne, ukryte w  gó-
rzystych zakamarkach kraju, do których trudno dotrzeć. Jemu się 
udało, co więcej pozyskał zaufanie tych ludzi, mieszkał z nimi i jadł. 
Efektem są fotograficzne dzieła sztuki, prawdziwe unikaty. Przed-
stawiają głównie kobiety z  poszczególnych plemion w  ich natural-
nym otoczeniu, w sytuacjach prywatnych, w plemiennych strojach.  
Po ich twarzach widać, że fotograf nawiązał ze swoimi modelkami 
niezwykłą więź, nie ma w nich pozowania, udawania, skrępowania. 
Widać za to prawdziwe łzy, śmiech, radość, zadumę czy zmartwie-
nie. 

Hoi An zwane to także miasto lampionów, które zawieszone do-
słownie wszędzie – na ulicach, fasadach domów, na drzewach – two-
rzą  po zmroku wręcz magiczną atmosferę. Mnóstwo ich też pływa 
po przecinającej starówkę rzece – miejscowi, a w ślad za nimi turyści 
wierzą, że puszczone na wodę przynoszą szczęście. To wszystko 
sprawia, że Hoi An choć niemiłosiernie zatłoczone przez turystów 
jest tak romantyczne i przyjazne, że nie chce się stamtąd wyjeżdżać.  

Miasto w dżungli 
 
Około 40 kilometrów od Hoi An leży w dżungli My Son, zwane wiet-
namskim Angkor Watem.  

To kompleks 70 świątyń hinduskich z  okresu VII-XIV wieku ludu 
Czamów, kiedyś dość licznie zamieszkującego te tereny, w tak zwa-
nym  Państwie Czampa.  Starożytne sanktuarium ku czci Śiwy prze-
trwało kilkaset lat, ale tego, czego nie pochłonęła dżungla, zniszczył 
człowiek. Amerykanie zrzucili na My Son tysiące bomb, równając 
z ziemią większość świątyń, w tym najwyższą, na której znajdował 
się nadajnik radiowy Wietkongu. Do dzisiaj widać tam leje po bom-
bach, ślady po pociskach i tablice ostrzegające przed schodzeniem 
z wyznaczonego szlaku. 

Kwiatkowski zastał tam praktycznie naszpikowane minami gruzo-
wisko, które najpierw z niewielką ekipą miejscowych  musiał oczy-
ścić. Zamieszkał… w  bambusowym szałasie w  dżungli. Tak bardzo 
pokochał to  starożytne miasto, że mimo trzykrotnej malarii, nie 
chciał opuścić dżungli i  wciąż kierował rekonstrukcją hinduistycz-
nego miasta. 

Trudno się dziwić zachwytowi architekta z zimnego kraju:  położo-
ne w dżungli, wśród bujnej roślinności  sakralne obiekty w kształcie 
wież zbudowane z  cegły i  bogato zdobione płaskorzeźbami robią 
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niezwykłe wrażenie. I skrywają wiele tajemnic, 
także tych najbardziej intrygujących dla archi-
tekta i  konstruktora. Ich budowniczowie wie-
dzieli, jak i  z  czego budować, aby mikroklimat 
dżungli nie tylko nie zaszkodził świątyniom, ale 
stał się ich sprzymierzeńcem. Umiejętnie po-
trafili wykorzystać roślinność i  wilgotność do 
konstruowania  obiektów. Między cegłami nie 
widać dzisiaj śladów żadnego spoiwa, musieli 
więc prawdopodobnie używać żywicę drzew 
i  naturalną wilgotność otoczenia. Kazik do 
1989 r. uratował prawie 20 obiektów, do kilku 
z  nich można wejść, m.in. do  tego, w  którym 
znajduje się stała ekspozycja sztuki czamskiej.

Miasto zakazane 

Kazimierz Kwiatkowski od 1995 r. kierował tak-
że pracami konserwatorskimi na terenie Cesar-
skiej Cytadeli, Zakazanego Miasta i kompleksu 
grobowców władców z dynastii Nguyen w Hue, 
dawnej stolicy Wietnamu. Cytadela, która po-
wstała w latach 1802-32,  to rozległy teren nad 
Rzeką Perfumowaną otoczony wysokim na 6 
metrów murem, którego obwód wynosi 10 km. 
Za nim znajdują się dzielnice mieszkalne, świą-
tynie, ogrody, ulice, a  centralną część zajmuje 
cesarskie miasto, otoczone osobnym murem, 
wraz z  Zakazanym Purpurowym Miastem, do 
którego wstęp miała jedynie rodzina cesarska 
i wybrani służący. 

Za wysokimi murami znajduje się jeden z  naj-
piękniejszych pałaców Azji. Z  balkonu pięciu 
feniksów ostatni cesarz Wietnamu Bao Dai 
odczytal w  1945 r. swoją abdykację, do której 
zmuszony przez komunistycznego przywódcę  
Ho Chi Minha, który został szefem rządu De-
mokratycznej Republiki Wietnamu, a  cesarza 
mianował „Najwyższym Doradcą”. Po roku były 
władca opuścił kraj, nie zgadzając się z polityką 
rządu. W 1949 r. powrócił i stanął na czele po-
wstałego na południu kraju i pozostającego pod 
francuskimi wpływami Państwa Wietnamskie-
go. W 1955 r. został obalony w wyniku sfałszo-
wanego referendum. Od tego czasu przebywał 
na emigracji.  Zmarł w Paryżu w 1997r.  

Od 2017 r. głową cesarskiego rodu jest wnuk 
ostatniego cesarza, który wraz z  matką po-
został w kraju. Przez lata żył w biedzie, utrzy-
mując  się z  handlu na bazarze. Kilkukrotnie 
usiłował uciec za granicę. W  1992 r. otrzymał 
pozwolenie na wyjazd i wyemigrował do USA. 
Mieszka w Westminster w Kalifornii, w mieście 
z  największym w  USA skupiskiem emigracji 
wietnamskiej i  pracuje na niskim stanowisku 
w  jednej z  amerykańskich firm. A  pałac jego 
dziadka w Hue to już tylko atrakcja turystycz-
na. W przywróceniu jej dawnej świetności miał 
swój udział polski architekt.  

Kwiatkowski rozpoczął prace konserwatorskie 
w  cytadeli w  Hue w  1995 r., jednak nie zdołał 
skończyć swojej pracy, gdyż po dwóch latach 

zmarł nagle na atak serca. Miał zaledwie 53 
lata. Trumna z  jego ciałem została odprowa-
dzona na lotnisko w uroczystym kondukcie  po-
grzebowym,  który wyruszył z Cytadeli. Wiet-
namczycy pożegnali go po cesarsku. 

Miasto pachnące kawą 

Kiedy już zwiedzicie miejsca uratowane przez 
naszego rodaka, warto zatrzymać się w którejś 
z  licznych w  Wietnamie kawiarni na filiżankę, 
a  raczej szklankę kawy. Wietnam to drugi po 
Brazylii największy producent kawy, a  jego 
mieszkańcy nie wyobrażają sobie dnia bez kilku 
porcji tego napoju. 

Mają też swój własny sposób parzenia. Stosują 
małe filtry  kroplowe, z  których napar ścieka 
powoli do szklanki. Wcześniej na dno wlewają 
skondensowane słodkie mleko, które idealnie 
współgra z  mocnym i  wyrazistym smakiem 
kawy. 

Nie sposób pomylić wietnamską  kawy z  inną, 
gdyż większość gatunków ma mocno wyczu-
walny aromat i smak czekolady. To efekt  spo-
sobu prażenia ziaren, które są niezwykle tłuste. 
Z  powodu gorącego klimatu Wietnamczycy 
najchętniej piją kawę na zimno, z kostkami lodu 
i  różnymi dodatkami m.in. z  wiórkami kokoso-
wymi, anyżem, jajkiem. 

Produkują też najdroższą kawę na świecie - 
Kopi luwak, której kilogram kosztuje około ty-
siąca euro. Ta astronomiczna jak na kawę cena 
wynika z  faktu, że roczne światowe „zbiory” 
tego gatunku kawy wynoszą zaledwie 300–
400 kg. To bowiem kawa pozyskiwana z odcho-
dów zwierzęcia zwanego łaskunem lub cywetą, 
a lokalnie luwakiem. 

Łaskun chętnie zjada owoce kawowca, ale nie 
trawi jego nasion, a jedynie miąższ. Po nadtra-
wieniu przez enzymy trawienne i  lekkim sfer-
mentowaniu przez bakterie produkujące kwas 
mlekowy ziarna przechodzą przez przewód 
pokarmowy i są wydalane. 

Brzmi okropnie, dlaczego zatem ten rodzaj 
kawy jest tak ceniony przez smakoszy? Zwierzę 
zjada tylko najlepsze owoce, które po przejściu 
przez jego przewód pokarmowy tracą gorycz, 
a  kawa wytwarzana z  tak pozyskanych ziaren 
zyskuje podobno łagodny aromat i  szlachet-
ny smak. Podobno, bo według mnie niczym 
nie różni się od innej wietnamskiej kawy. Ale 
to może kwestia wrażliwości podniebienia. 
I wrażliwości sumienia. Dopóki odchody łasku-
nów i znajdujące się w nich ziarna kawy zbiera-
no w  naturze,  była to ciekawostka kulinarna. 
Gdy jednak dla szybkiego zysku zaczęto łowić 
te zwierzęta, zamykać w klatkach i karmić owo-
cami kawy, spożywanie tego jej gatunku uważa 
się za nieetyczne. Śmiertelność uwięzionych 
łaskunów jest bowiem bardzo wysoka. 
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W
  witrynie Bezaliansu: ciasto marchewkowe, tzw. leśny 
mech – ciasto szpinakowe z  kremem i  granatem. Niżej 
– malinowa fantazja i  koktajle z  mango i  pietruszki. Na 

ostatniej półce osiadł król witryny: sernik w polewie czekoladowej 
ozdobiony owocami i kwiatami. Jest tak efektowny, że pyta o nie-
go każdy klient odwiedzający lokal w czasie naszego spotkania, nie 
kryjąc rozczarowania, że sernik ma już swojego właściciela. Obok, 
na ladzie – wielki słój z bezikami we wszystkich kolorach i cytryno-
wo-maślana baba zwiastująca Wielkanoc. Witrynę zapełnią w ciągu 
dnia kolejne dobrodziejstwa. W piecu  już ląduje klasyczna szarlot-
ka, rozsiewając upajający wręcz zapach wanilii i masła, a za chwilę 
dołącza do niego zapach świeżo zmielonej i  przyrządzonej kawy 
brazylijskiej. 

po ciasta do pracowni wypieków domowych bezalians klienci potrafią przejechać całe miasto. 
wystarczyło pół roku, by ciasta właścicielki oczarowały podniebienia miłośników słodkości. 
tę małą, przytulną knajpkę mieszczącą się w tzw. podkowie przy ulicy sikorskiego spokojnie można 
by przenieść do dowolnego wielkiego miasta w polsce, gdzie lokale tego typu można spotkać niemal 
za każdym rogiem. na szczęście koszalin ma już własny. prowadzą go magdalena i bartosz piątkowscy. 

Jak mówią, bezalians zmienił ich życie o 180 stopni. 

Bezalians pachnie wanilią

Nazwa lokalu – trzeba przyznać kapitalna – powstała w wyniku ro-
dzinno-przyjacielskiej burzy mózgów. Nie jest wyłącznie błyskotli-
wą grą słów, ale ma uzasadnienie w kilku wątkach z życia państwa 
Piątkowskich. W  bezie pani Magdalena wyspecjalizowała się ze 
względu na rodzinę. – To jeden z deserów, na jaki mogła sobie po-
zwolić, bo bezglutenowy – wyjaśnia. – Opanowałam wszelkie wy-
dania od bezików, przez ciastka bezowe i jabłeczniki z bezową sko-
rupką po torty Pavlova czy Dacquoise. 

Za mezaliansem kryje się natomiast punkt zwrotny w życiorysie za-
wodowym właścicielki, która przez ostatnie siedem lat w miejscu dzi-
siejszej kawiarni, a w sumie od 1999 roku w „podkowie” prowadziła... 
agencję bankową. Rozstanie z  firmą i  branżą finansową było nagłe 
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– nie zgodziłam się na umowę zaproponowaną przez bank. W maju 
zamknęłam placówkę. Dużo mnie to kosztowało, przepłakałam parę 
nocy. Lubiłam swoją pracę, kontakt z ludźmi, z wieloma znałam się od 
lat. Dziś zaglądają do nas przez okno, mocno zdziwieni diametralną 
zmianą profilu. Kiedyś przychodzili po lokaty, dziś po ciasto. 

Do otwarcia kawiarni namawiał panią Magdalenę mąż, bezwzględ-
nie wierząc w jej talent cukierniczy. Sam również zrezygnował z pra-
cy – przez ostatnie lata był urzędnikiem. Dziś pomaga prowadzić 
Bezalians i  odkrywa w  sobie instynkt baristy. Oboje przyznają, że 
tak diametralna zmiana to ogromne ryzyko. – Nie da się ukryć, że 
stabilizacja, jaką zapewniały nam poprzednie stanowiska pracy, przy 
czworgu dzieciach pozwalała spokojnie spać, nie mówiąc o tym, że 
po czterdziestce trudno cokolwiek zaczynać od nowa – przyznają. – 
Podjęliśmy decyzję. Odważną – mieliśmy mnóstwo obaw, wybiera-
jąc tak trudną, jak gastronomiczna branżę. Stąd mezalians: przejście 
z sektora finansów i administracji publicznej do kuchni.

Samo miejsce jest właścicielom bardzo bliskie. Oboje wychowali się 
na osiedlu Północ i pamiętają czasy, gdy w miejscu „podkowy” stała 
karuzela lub cyrkowy namiot. Ruszyli 23 października 2018 roku. 
Sukces przyszedł niespodziewanie szybko. – Nadeszły święta Bo-
żego Narodzenia – mówi Bartosz Piątkowski. – Sprzedaliśmy ponad 
sto ciast i musieliśmy odmawiać zamówień: żona ma tylko dwie ręce. 
Oddźwięk był niesamowity i bardzo pozytywny. Chwilę później od-
był się bal charytatywny dla koszalińskiego Hospicjum, na który 
przygotowaliśmy słodki catering. Ciasta w krótkim czasie zniknęły 
ze stołów, a  następnego dnia zaczęli pojawiać się uczestnicy balu, 
których zauroczyły nasze wypieki. Potem poszło z górki: zamówie-
nia na urodziny, studniówki, wesela. Bardzo nas to zmotywowało 
i dało poczucie dobrego wyboru.

Magdalena Piątkowska nie jest wykwalifikowanym cukiernikiem. 
Umiejętności nie szlifowała pod okiem mistrzów na specjalistycz-
nych kursach. Po prostu od zawsze piekła. W domu, dla sześciooso-
bowej rodziny, a  taka praktyka bywa najlepszą kulinarną szkołą. 
Pierwsze nauki pobierała u  mamy. – Pochodzę z  domu, w  którym 
ciasta się nigdy nie kupowało, ale zawsze było na stole – mówi. – 
Może dlatego mama dowiedziawszy się, że zamierzam sprzedawać 
swoje wypieki, kręciła głową z niedowierzaniem.  

 Właścicielka piecze sama, a o efektach opowiada z ujmującą skrom-
nością. Tylko raz pozwala sobie na dumne wyznanie: – Podobno 
robię najlepszy sernik w mieście. Receptura jest stara, ale zmodyfi-
kowana przeze mnie i przez lata doprowadzona do perfekcji. Nigdy 
nikomu jej nie zdradzę – zastrzega stanowczo.   

– Żona wszystko piecze wybitnie – precyzuje Bartosz Piątkowski. – 
Mam przyjemność testować jej wypieki i zdarza mi się zaniemówić, 
jak choćby przy degustacji bezowego tortu Dacquoise z daktylami 
i whiskey. Przygotowaliśmy go na tegoroczną licytację WOŚP. Zo-
stał sprzedany za ponad 300 złotych. Ostatnio powstała też obłęd-
na próbna wersja mazurka ze śliwką nałęczowską karmelizowaną 
w rumie, oblanego czekoladą. 

Magdalena Piątkowska nie tylko w przypadku sernika sięga po stare 
przepisy. Tradycyjne jest też jej podejście do pieczenia. – Nie stosuję 
żadnych polepszaczy, barwników, aromatów – zaznacza. – Używam 
za to prawdziwego masła, porządnego twarogu, dobrej śmietany, jaj 
i mleka. Żadnych półśrodków, sama natura. 

Biorąc pod uwagę wirujący w powietrzu wspomniany zapach ciasta, 
nie ma wątpliwości, że pani Magdalena pod żadnym względem nie 
idzie na skróty, choć miała zakusy, by udowodniać swoją uczciwość 
bezpośrednio. – Miałam wizję, żeby postawić kilka pieców na sali 



było stworzenie ciepłego, przytulnego miejsca, do którego można 
przyjść na kawałek domowego ciasta. Uznaliśmy, że dalszy kieru-
nek wskażą nam klienci. I tak jest. Pytali o nie, więc wprowadziliśmy 
wypieki wytrawne i  bezglutenowe. Myślimy też o  propozycjach 
śniadaniowych, lanczowych i przekąskach na wynos, zwłaszcza, że 
lokalizujemy się na trasie do Politechniki Koszalińskiej. 

Równoległym kierunkiem działalności Pracowni Wypieków Beza-
lians są wypieki przygotowywane na zamówienie: słodki catering, 
okazjonalne ciasta i torty na wesela, komunie, bankiety. Ale ambi-
cje właścicieli sięgają dalej. – Przez ostatnie lata zajmowałem się 
promocją – mówi Bartosz Piątkowski. – Pomoc przy prowadzeniu 
kawiarni bardziej mi odpowiada niż planowanie kalendarza i pisanie 
pism, a  swoje umiejętności mogę wykorzystać do rozwijania Bez-
aliansu. Myślimy o zorganizowaniu przed lokalem kameralnych ja-
zzowych koncertów, wystaw w witrynach pobliskich firm, pikników. 
W zbliżającą się majówkę chcielibyśmy postawić na zewnątrz długi 
stół i  zaprosić sąsiadów do wspólnego biesiadowania. W  dalszym 
planie jest przygotowanie czegoś w  rodzaju „zlotu koszalińskich 
kawiarni”. Kompletnie nie interesuje nas rywalizacja, wręcz prze-
ciwnie. Koszalin nie jest zagłębiem gastronomicznym, lokali jak nasz 
jest niewiele i raczej powinniśmy się wspierać, a nie konkurować. 

Na koniec wskazówka. Wszystkim, którzy planują zamówić w Beza-
liansie ciasta na Wielkanoc, zaleca się czujność. I częste zaglądanie 
na facebookową stronę pracowni. Kto pierwszy, ten lepszy. W pla-
nie są baby maślane, drożdżowe i makowe, mazurki i serniki. Oczy-
wiście najlepsze w mieście. 
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i przygotowywać ciasta na oczach klientów – uśmiecha się. – Z wielu 
względów okazało się to niemożliwe, ale udało mi się przeforsować 
dwa. Przygotowuję ciasta w kuchni na tyłach lokalu, ale goście mają 
okazję przynajmniej obserwować, jak się pieką. 

Wizualnie Bezalians jest wynikiem kompromisu między loftowym 
gustem pana Bartosza i  bardziej romantycznym pani Magdaleny: 
jasne wnętrze, drewno, eklektyczne meble, w tym stoły wykonane 
przez właściciela, kolorowe poduszki. Nowocześnie, ciepło, jasno, 
przestrzennie. Przy projektowaniu nie obyło się bez starć. Remont 
trwał trzy miesiące. Biorąc pod uwagę efekt finalny, trudno uwie-
rzyć, że w tej samej przestrzeni jeszcze rok temu świadczono usługi 
finansowe. – Jesteśmy po wstępnych rozmowach ze spółdzielnią 
i kiedy zrobi się cieplej, wystawimy przed lokal leżaki  i skrzynki – 
mówi właściciel, uprzedzając pytanie o kawałek ładnej przestrzeni 
przed pracownią. – Będzie można napić się kawy, lemoniady albo 
dobrego wina, które niebawem się u nas pojawi. 

Magdalena Piątkowska o przeszłości mówi z lekkim sentymentem, 
ale jednocześnie przyznaje: – Bardzo polubiłam nową rolę. Zszedł 
ze mnie stres, napięcie i  zmęczenie. Czuję się świetnie, nie mam 
nad sobą przełożonych, nie muszę wyrabiać limitów ani realizować 
planów sprzedażowych. Skupiam się na tym, by moje wypieki były 
smaczne.  

Są. Wystarczy poczytać entuzjastyczne recenzje klientów na face-
bookowym fan page’u  Bezaliansu albo spojrzeć na witrynę, która 
w  połowie dnia znacznie zmniejsza swoją objętość. Rzadko znaj-
dziemy tu te same pozycje dzień po dniu, tym bardziej że świeżość 
ciast jest kryterium pierwszorzędnym. 

Poza szarlotkami, sernikami, babami, ciastkami, muffinkami, cia-
stami drożdżowymi i  tortami w  najróżniejszych konfiguracjach 
w Bezaliansie można wypróbować oryginalne ciasta z gotowanych 
pomarańczy czy cukinii, kupić własnoręcznie wypiekany chleb na 
zakwasie (także bezglutenowy gryczany), a  od niedawna zamó-
wić coś na słono: tartę lub quiche. – Naszym głównym założeniem 

koszalin ul. sikorskiego 4m
kom. 693 844 631

Godziny otwarcia
10:00 - 18:00



Restauracja Sushi Moon, Koszalin,  ul.  Bp. Cz.  Domina 9/4 
(Pasaż Milenium - od strony katedry)

Zadzwoń: 519 637 965, www.sushi-moon.pl

Sushi Moon jest restauracją o wyjątkowym uroku i klimacie. Powstała z zamiłowania 
do specjałów kuchni Japońskiej. Znajdą u nas Państwo zarówno tradycyjne nigiri, hosomaki, 
futomaki, sashimi, jak również nowoczesne propozycje oraz menu dla dzieci. Nasze sushi 
przygotowywane jest z najświeższych ryb oraz owoców morza, co stanowi podstawę 
kuchni Japońskiej. Nasi goście są dla nas najważniejsi, dlatego dbamy o doskonałe jedzenie 
oraz niezwykłą atmosferę. Oferujemy również catering, pokazy sushi, spotkania biznesowe, 

małe imprezy okolicznościowe oraz kursy sushi.

Jeśli poszukujesz orientalnych specjałów prosto z Kraju Kwitnącej Wiśni, odwiedź Sushi Moon 
znajdujący się w Pasażu Milenium na ul. Bp. Cz. Domina 9/4.



i   m o d a   i

i   1 8 2   i

DENI CLER to historia 46 lat najlepiej rozumiane-
go włoskiego stylu, jakości i elegancji. Od otwarcia 
pierwszego salonu w  1972 roku, przy prestiżowej 
Via Monte Napoleone w  Mediolanie, DENI CLER 
ubiera kobiety świadome własnej kobiecości, 
a przez to również wartości i siły. W 1991 roku mar-
ka pojawiła się na polskim rynku, wprowadzając 
nową jakość do rodzimego świata mody.

Podkreślanie włoskiego rodowodu nie jest sno-
bizmem, a  wyrazem szacunku dla historii mar-
ki, a  także zobowiązaniem wobec klientek. Przy 
wszystkich zmianach, jakim w ciągu tych 46 lat pod-
legała DENI CLER niezmienna pozostała wierność 
klasycznemu włoskiemu stylowi i najwyższej jakości 
od początku utożsamianej z marką.

Współcześnie DENI CLER to doskonale rozwinięta 
sieć sprzedaży z  35 salonami w  całej Polsce. Każ-
dego roku trafiają do nich starannie wyselekcjono-
wane modele tworząc śmiałe kolekcje z najwyższej 
jakości tkanin, szlachetnymi dodatkami i  designer-
skim krojem.
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NOWOŚCI

salon Firmowy deni cler milano, 
koszalin, ul. zwycięstwa 78 

(vis a vis ratusza)
tel. 94 341 55 73, 
kom. 509 981 924



wyjątkowa sesja zdjęciowa z okazji 100. wydania 
miesięcznika „prestiż magazyn koszaliński”

serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy przygotowali ten jubileuszowy edytorial.

LET’S 
CELEBRATE

i   m o d a   i

i   1 8 4   i

wnętrza

apartamenty Firmy F.a.F.  
oficjalnego operatora najmu w dune resort mielno 

www.mielno-apartments.pl 
biuro@mielno-apartments.com 

tel. 781 81 81 80

wyroby cukiernicze

pracownia tortów  
monika rudnicka 

www.monikarudnicka.pl
tel. 732 55 88 44
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K
linika Medycyny Estetycznej i  Dermatologii dermaArt jest 
miejscem, w  którym każdy pacjent traktowany jest indy-
widualnie. – Zadowolenie i bezpieczeństwo pacjentów jest 

naszym priorytetem. Podczas konsultacji dokładnie wsłuchujemy 
się w oczekiwania pacjenta, by wybrać zabieg dostosowany do jego 
potrzeb – mówi kosmetolog Kamila Łabiak, współwłaścicielka kli-
niki. 

Wszystkie zabiegi wykonywane są z niezwykłą precyzją i wykorzy-
staniem najwyższej jakości preparatów i  aparatury. Wszystko to 
z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa. – Każdy kto 
spędzi chociaż chwilę w naszej klinice – obudzi swoje piękno, a nie 
ma na to lepszego czasu niż wiosna – dodaje Pani Kamila. 

Jakie zabiegi poleca Klinika dermaArt na wiosnę? 

Odmłodzenie i napięcie skóry

DermaArt posiada w  swej ofercie jeden z  najnowocześniejszych 
systemów laserowych Alma Harmony z  technologią iPixel. Został 
on stworzony do zabiegów resurfacingu, likwidacji zmarszczek oraz 
blizn. – Laser ablacyjny możemy używać do typowego odmłodzenia 

koszalińska klinika dermaart powstała z myślą o osobach chcących podkreślić swoją urodę, korzystając 
z osiągnięć medycyny estetycznej. osobach, które mają świadomość współczesnych możliwości 
w zakresie regeneracji skóry, modelowania sylwetki oraz odmładzania w sposób inny niż 

z wykorzystaniem skalpela. 

Klinika dermaArt: 
z nami przygotujesz się na wiosnę

skóry, zwężyć pory, napiąć skórę i wyrównać jej koloryt, ale może-
my także silnie zadziałać na rozstępy, blizny potrądzikowe, a nawet 
usunąć włókniaki – wyjaśnia kosmetolog. 

W  celu odmłodzenia i  regeneracji skóry warto zastosować także 
zabieg mikro nakłuwania z  użyciem DERMAPENU. – Niedawno 
wprowadziliśmy najnowszy model DERMAPEN 4, który posiada 
szesnaście igieł molibdenowych wykonujących niemal dwa tysiące 
nakłuć na sekundę. Dodatkowo przebudowa tkanki jest mocniejsza 
i głębiej działamy na strukturę skóry, stymulując fibroblasty do pro-
dukcji kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. Zabieg stosowany 
jest między innymi w celu poprawy jakości skóry, ujednoliceniu ko-
lorytu, leczeniu blizn i rozstępów – dodaje Pani Kamila. 

Laserowe zamykanie naczynek

Cera naczynkowa jest problemem wielu osób. Wczesną wiosną war-
to wykonać więc zabieg laserowego zamykania naczynek, by mimo 
natężenia słońca się nie powiększały. - W tym celu używamy lasera 
medycznego Alma Harmony DyeVL, który skutecznie i bezpiecznie 
likwiduje zmiany. Zabieg trwa krótko i najczęściej wystarczają jedna 
lub dwie wizyty. Jeśli z zabiegu skorzystamy na przełomie wiosny, 
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to konieczne będzie zastosowanie kremów z wysokim filtrem UV – 
tłumaczy właścicielka kliniki. 

Nawilżenie skóry po zimie 

Zabiegiem, który zyskuje ogromną popularność w okresie wiosen-
no-letnim jest mezoterapia igłowa, która ma na celu przywrócenie 
nawilżenia przesuszonej po zimie skórze. - Pracujemy na różnych 
ampułkach, jednak najczęściej wykorzystujemy Neauvia Hydro De-
luxe zawierającą kwas hialuronowy oraz hydroksyapatyt wapnia. 
Dzięki ich zastosowaniu skóra odzyskuje jędrność i  elastyczność, 
jest kompleksowo odżywiona i  bardziej świetlista – mówi Kamila 
Łabiak. 

Przełomowym zabiegiem stosowanym w  klinice dermaArt w  celu 
nawodnienia i dotlenienia skóry jest Geneo+. To nowatorski i bły-
skawiczny zabieg kosmetyczno-pielęgnacyjny. – Wykorzystuje 
on biologiczne mechanizmy organizmu dając efekt dotlenienia, 
złuszczenia, nawilżenia oraz rozjaśnienia skóry. Polecany jest dla 
każdego typu karnacji skóry, a  co ważne można wykonywać go 
przez cały rok. Efekty są widoczne od razu, dzięki czemu nosi on 
miano „zabiegu bankietowego”. W celu osiągnięcia bardziej długo-
trwałych efektów zalecamy jednak wykonanie serii minimum czte-
rech zabiegów – wyjaśnia kosmetolog. 

Pozimową terapią dla skóry może być także oxybrazja - innowacyj-
na, bezpieczna i  skuteczna metoda złuszczania naskórka przy po-
mocy sprężonego tlenu i soli fizjologicznej. Oxybrazja wykonywana 
jest „na mokro”, co daje natychmiastowe ukojenie, a tlen dodatkowo 
odżywia skórę. 

Zadbaj o całe ciało

Przed latem warto zadbać także o  wysmuklenie ciała. – W  naszej 
klinice najskuteczniejszą metodą likwidowania cellulitu, wyszczu-
plania i  modelowania sylwetki oraz ujędrniania skóry jest ender-
mologia, czyli masaż próżniowy. Poza wspomnianymi korzyściami 
usuwa on z organizmu wodę i toksyny. Jest to nasz absolutny numer 
jeden przed wakacjami – mówi właścicielka kliniki. 

Bardzo popularnym zabiegiem jest także miejscowa redukcja tkanki 
tłuszczowej. Do jego wykonania Klinka dermaArt stosuje nowocze-
sny system Pollogen Legend. To jedyne urządzenie na rynku, które 
działa na czterech poziomach ludzkiej tkanki: naskórku, skórze wła-
ściwej, tkance tłuszczowej i mięśniach. - Zabieg polega na podgrza-
niu tkanki, dzięki czemu w organizmie zachodzi szybsza lipoliza. Te-
rapia stosowana jest przez osoby, które chcą ujędrnić ciało, a także 
spalić tkankę tłuszczową z wybranego miejsca na ciele – tłumaczy 
Pani Kamila. 

Do zabiegów modelujących warto także dołączyć depilację ciała, 
którą w  klinice dermaArt wykonuje się za pomocą nowoczesnego 
diodowego lasera Soprano ICE. Zabieg polega na wprowadzaniu 
pod skórę krótkich impulsów o wysokiej częstotliwości, które nisz-
czą mieszki włosowe oraz zapobiegają ich ponownemu odrastaniu. 
Dzięki technologii chłodzącej ICE wykorzystywanej w  gabinecie 
dermaArt depilacja jest bezbolesna.

Innowacyjne technologie

W  ofercie koszalińskiej kliniki regularnie pojawiają się najnowo-
cześniejsze zabiegi z zakresu medycyny estetycznej i dermatologii. 
- Nowym, ale już popularnym zabiegiem w naszej klinice jest tzw. „li-
fting bez skalpela”. Do jego wykonania stosujemy urządzenie HIFU 
BTL HIPRO-V, które wykorzystując technologię skoncentrowanej 

wiązki ultradźwięków o dużej intensywności zagęszcza skórę, wy-
raźnie ją ujędrniając. Pacjenci wybierają ten zabieg, gdy chcą usunąć 
nadmiar skóry, podnieść owal twarzy lub odmłodzić i napiąć skórę 
na szyi – mówi kosmetolog. - Wkrótce w  ofercie pojawi się także 
wodorowe oczyszczanie skóry, które dzięki wprowadzaniu w głąb 
skóry cząsteczek aktywnego wodoru, eliminuje wolne rodniki oraz 
oczyszcza ujścia gruczołów skóry – dodaje właścicielka dermaArt.

Niedawno do zespołu specjalistów dołączyła mgr kosmetologii 
Michalina Bastek, która również zajmuje się dziedziną trychologii. 
– Oznacza to, że rozszerzymy naszą ofertę o kolejne zabiegi doty-
czące diagnozowania i leczenia dolegliwości związanych z włosami 
i skórą głowy – podkreśla kosmetolog.  

Zabiegi nie tylko dla kobiet

Z oferty medycyny estetycznej korzystają dziś nie tylko Panie, ale 
także Panowie. - Bardzo popularnym zabiegiem wśród naszych pa-
cjentów jest botoks na zmarszczki mimiczne oraz kwas hialuronowy 
stosowany w celu wypełnienia bruzd nosowo-wargowych. Panowie 
chętnie korzystają także z  zabiegów przy użyciu DERMAPENU. 
Bardzo popularna jest także peptydowa terapia preparatem DR 
CYJ, stosowana na porost, odżywienie i zagęszczenie włosów. Już 
po czterech zabiegach można uzyskać naprawdę spektakularne 
efekty – przekonuje Kamila Łabiak.  

Profesjonalizm i bezpieczeństwo

Klinika dermaArt to wyjątkowe, a  zarazem nowoczesne miejsce, 
które powstało dla osób ceniących profesjonalizm, uczucie komfor-
tu, dyskrecję, a przede wszystkim bezpieczeństwo związane z jako-
ścią i procedurą przeprowadzonych zabiegów. – Zespół składa się 
z wykształconych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Wy-
różnia nas nieustanne śledzenie trendów rynkowych i poszerzanie 
wiedzy. Dzięki temu staramy się, aby pacjenci zawsze wychodzili od 
nas zadowoleni - podkreśla właścicielka Kliniki.

klinika medycyny estetycznej 
i dermatologii dermaart

ul. świętego wojciecha 16
75-666 koszalin

tel.: + 48 731 118 885
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O
dpowiedź nie jest łatwa, bo wszystkie spośród zarejestro-
wanych w  Unii Europejskiej dodatków do żywności mają 
mocne alibi w postaci pozytywnej oceny i urzędowego do-

puszczenia do stosowania przez EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpie-
czeństwa Żywności) i Komitet Naukowy ds. Żywności. W unijnym 
wykazie znajdują się jedynie te dodatki (a jest ich aż 390), których 
proponowane zastosowania uznano za bezpieczne. 

Stare certyfikaty

Większość ocen bezpieczeństwa pochodzi jednak sprzed blisko 30, 
40, a nawet 50 lat, wobec czego EFSA do 2020 roku ma dokonać po-
nownej oceny bezpieczeństwa ich stosowania, zweryfikować wa-
runki stosowania i w razie konieczności – skreślić dodatek z wykazu. 
Oceny bezpieczeństwa danej substancji dokonuje się w  oparciu 
o dokumentację dostarczaną przez wnioskodawcę (zwykle jest nim 
sam producent zainteresowany wprowadzeniem dodatku techno-
logicznego do produktu). Na podstawie przedstawionych danych 
dotyczących m in. metabolizmu substancji, jej losu w  organizmie, 
toksyczności, rakotwórczości i  potencjalnego wpływu na genom 
oraz odniesień do innych badań, EFSA określa poziom dopuszczal-

z początkiem roku pojawiły się w mediach alarmujące tytuły w rodzaju „nik: polak zjada średnio dwa 
kilogramy ulepszaczy do żywności”, „nik: brak nadzoru w związku ze stosowaniem dodatków do 
żywności”, „chemia w jedzeniu”, „polak chemią karmiony”, „tyle „e” w kiełbasie, że strach jeść”. 
wszystko to w reakcji na raport najwyższej izby kontroli dotyczący nadzoru nad stosowaniem dodatków 

do żywności. czy rzeczywiście obecnie produkowana żywność jest toksyczna?

Czy jedzenie nas truje?

nego dziennego spożycia dla każdej z  substancji (tzw. ADI) i  osza-
cowuje, czy na podstawie zadeklarowanej funkcji technologicznej 
w różnych produktach istnieje możliwość przekroczenia tego uzna-
nego za bezpieczny. 

Wysoko przetworzone mniej bezpieczne

Warto wiedzieć, że w  żywności o  bardzo wysokim stopniu prze-
tworzenia (słodycze, słone przekąski, desery) dozwolone jest sto-
sowanie wielu dodatków w jednym produkcie, a z kolei w produkcji 
mleka, świeżych owoców, warzyw, świeżego mięsa i  wody można 
zastosować zaledwie kilka substancji. 

Różnorodność i szeroki asortyment żywności doprowadził do sytu-
acji, w której producenci mają coraz większą pokusę uatrakcyjniania 
swoich wyrobów w  celu pozyskania nas jako konsumentów. Pro-
dukty kuszą wyglądem, konsystencją, walorami smakowymi, jedno-
cześnie dostarczając konsumentowi (często w  sposób nieświado-
my) substancji o  niekorzystnym oddziaływaniu na zdrowie. Wiele 
z dodatków do żywności może powodować reakcje alergiczne, bóle 
żołądka, astmę, zapalenia skóry, katar sienny. Wydaje się, że wzra-
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stająca liczba chorób cywilizacyjnych jest w istotnym stopniu uwa-
runkowana spożywaniem produktów wysoko przetworzonych. 

Raport NIK

Z raportu NIK-u wynika, że ustawodawstwo w zakresie kontroli sto-
sowania dodatków chemicznych do żywności jest bardzo liberalne, 
70% diety przeciętnego polskiego konsumenta stanowi żywność 
o wysokim stopniu przetworzenia, a obowiązujące przepisy nie bio-
rą pod uwagę ryzyka wynikającego z interakcji między chemicznymi 
dodatkami, czy kumulacji z różnych źródeł. Szczególnie narażone są 
dzieci w wieku do 10 lat z racji niższej masy ciała i większego praw-
dopodobieństwa przekroczenia bezpiecznego tolerowanego pozio-
mu (ADI). 

NIK, nie zostawiając na powołanych w celu kontrolowania żywno-
ści instytucjach suchej nitki, stwierdził, że urzędy odpowiedzial-
ne za bezpieczeństwo żywności w  ogóle nie monitorują ani nie 
oceniają ryzyka związanego z  kumulacją spożycia dodatków do 
żywności, ich wzajemnym oddziaływaniem i interakcjami z lekami, 
koncentrując się głównie na kontrolowaniu jakości handlowej. NIK 
oszacował, że przeciętny 
konsument w trakcie jedne-
go dnia, jedząc 5 posiłków 
może pochłonąć 85 różnych 
dodatków do żywności. Re-
kordzistką wśród badanych 
przez NIK produktów zo-
stała kiełbasa, w której skła-
dzie znaleziono aż 19 dodat-
ków technologicznych (!). 

Główny Inspektor Sanitar-
ny w odpowiedzi na zarzuty 
z  raportu NIK-u  broni się 
twierdząc, że stosowanie 
dodatków do żywności jest 
regulowane na poziomie 
prawa europejskiego, do 
jego zadań należy przede 
wszystkim weryfikacja po-
stępowania producentów 
żywności zgodnie z  przepi-
sami prawa, a zarzuty dotyczące wzajemnego oddziaływania na sie-
bie dodatków do żywności są stawiane na wyrost. Każda ze stron, 
kontrolująca i kontrolowana dzierży argumenty, a konsument dalej 
pozostaje w kropce.

Nie wszystkie „E” są złe

Oczywiste jest, że w  produkcji przemysłowej nie da się uniknąć 
stosowania dodatków do żywności.  Należy wspomnieć, że wiele 
środków spożywczych zawiera naturalnie występujące substan-

cje, które są jednocześnie 
dopuszczone jako dodatki 
do żywności. Na przykład 
w  jabłkach można znaleźć 
ryboflawiny (E 101), karo-
teny (E 160a), antocyjany 
(E 163), kwas octowy (E 
260), kwas askorbinowy (E 
300), kwas cytrynowy (E 
330), kwas winowy (E 334), 
kwas bursztynowy (E 363), 
kwas glutaminowy (E 620) 
oraz L-cysteinę (E 920). Nie 
wszystkie „E” są złe. Z  dru-
giej strony nadmierna ich 
ilość niekorzystnie oddzia-
łują na dzieci, osoby starsze 
i  chore, wchodzą w  reakcje 
ze składnikami żywności 
w czasie produkcji lub prze-
chowywania, przyczyniają 
się do powstawania szko-

dliwych przemian metabolicznych. Na przykład popularna witami-
na C, czyli kwas askorbinowy w  połączeniu z  benzoesanem sodu 
(popularnym konserwantem stosowanym w  napojach czy sokach) 
tworzy rakotwórczy benzen, zwiększa wydzielanie kwasu żołądko-
wego i przyczynia się do powstawania kamicy nerkowej.

Metodą na uniknięcie nadmiernego spożycia chemicznych dodat-
ków jest unikanie żywności wysoko przetworzonej, kupowanie 
produktów z  pewnego źródła (sklepy ekologiczne), posiadających 
certyfikaty żywności ekologicznej, a  co najważniejsze – czytanie 
etykiet. Jako świadomi konsumenci możemy także skorzystać 
z  bezpłatnych aplikacji na telefon, które umożliwiają odczytanie 
kodu kreskowego z  opakowania i  podpowiadają, czy produkt jest 
bezpieczny, czy też zawiera kontrowersyjne składniki. 

Byłoby nieroztropne uznać, że rynek dodatków do żywności po-
zostaje kompletnie bez kontroli, jednak skala ich zastosowań jest 
wprost proporcjonalna do kreatywności asortymentowej produ-
centów, co sprawia, że instytucje powołane do dbania o bezpieczeń-
stwo zdrowotne społeczeństwa w swej opieszałości nie są w stanie 
prowadzić bieżącej weryfikacji, rzetelnej kontroli i reagować szybką 
zmianą przepisów w oparciu o nowe dowody naukowe. 

Co znajdziesz w żywności?
E 100 - E199           
E 200 – E299         
E 300 – E 399        
E 400 – E499    
    
E 500 – E 599         
E 600 – E 699         
E 900 – E999                          

E 1000 – E 1999

BARWNIKI
KONSERWANTY
ANTYOKSYDANTY
EMULGATORY, ŚRODKI 
SPULCHNIAJĄCE, ŻELUJĄCE itp.
ŚRODKI POMOCNICZE
WZMACNIACZE SMAKU
ŚRODKI SŁODZĄCE, 
NABŁYSZCZAJĄCE itp.
STABILIZATORY, KONSERWANTY,      
ZAGĘSTNIKI itp.
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D
zieje się to za sprawą nie tylko klubów fitness, ale przede 
wszystkim dzięki wszechstronnie wykształconym fizjotera-
peutom, których gabinety wyposażone są w światowej klasy 

urządzenia. Kliniki, uzdrowiska, centra odnowy biologicznej i spor-
towej, aby sprostać oczekiwaniom swoich pacjentów, wprowadzają 
do swojej oferty innowacyjne technologie. To one rewolucjonizują 
rynek fizjoterapii, sprawiając, że dziś możliwa jest pomoc w  walce 
z bólem oraz poprawa pracy narządu ruchu w wielu aspektach już 
od pierwszego spotkania z  fizjoterapeutą. Unikatowe rozwiązania 
nowoczesnej fizjoterapii dają możliwości jeszcze szybszej i skutecz-
niejszej rehabilitacji. Wykorzystanie różnych bodźców fizykalnych 
w  zależności od jednostki chorobowej pozwala na precyzyjne do-
branie formy terapii, wpływając przede wszystkim na przyczynę 
dysfunkcji, jednocześnie likwidując ból.  

Innowacyjna rehabilitacja dostępna od ręki!

Firma BTL, będąca światowym liderem w  produkcji i  dystrybucji 
najwyższej jakości urządzeń do fizjoterapii, nieustannie pracuje 
nad tworzeniem najlepszych technologii, dzięki którym dążenie do 
zdrowia staje się łatwiejsze i przyjemniejsze.

Innowacyjne technologie w  urządzeniach firmy BTL od wielu lat 
wspierają fizjoterapeutów w  gabinetach rehabilitacji. Nie sposób 
przejść obojętnie obok Fali Uderzeniowej BTL SWT czy Lasera Wy-

składając życzenia urodzinowe, imieninowe czy z okazji świąt, życzymy sobie przede wszystkim 
zdrowia. Jego brak powoduje, że wszystko inne traci sens. mamy szczęście, że żyjemy w czasach, 
gdy świadomość społeczeństwa w kwestii dbania o zdrowie i sprawność fizyczną z roku na rok 

staje się większa.

Zdrowia, zdrowia 
i jeszcze raz zdrowia!
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sokoenergetycznego BTL HIL. Urządzenia te można śmiało uznać za 
podstawowe narzędzia w terapii pacjentów cierpiących na schorze-
nia układu ruchu w placówkach rehabilitacyjnych.

Najnowszymi rozwiązaniami w terapii bólu i poprawie jakości życia 
w  schorzeniach narządu ruchu są: BTL SIS (Super Indukcyjna Sty-
mulacja) oraz BTL TR-Therapy (Terapia Radiofalowa Ukierunkowa-
na). Oba rozwiązania na dobre zagościły w placówkach rehabilita-
cyjnych nie tylko w Polsce, ale również w najsłynniejszych klubach 
sportowych świata, gdzie urządzenia firmy BTL wspierają sportow-
ców w ich regeneracji po kontuzjach.  

Czym właściwie są te urządzenia? 

- BTL SIS (Super Indukcyjna Stymulacja), wykorzystując pole elek-
tromagnetyczne, skutecznie redukuje dolegliwości bólowe oraz 
przywraca sprawność ruchową po urazie, zabiegu operacyjnym, 
a nawet po przebytym udarze – wyjaśnia Grzegorz Bednarski, Area 
Sales Manager firmy BTL, Oddział Koszalin. Bodziec ten wpływa 
bowiem nie tylko na mięśnie, więzadła i  stawy, ale również sty-
muluje układ nerwowy oraz krwionośny. Ta niepowtarzalna tera-
pia redukuje także spastyczność, mobilizuje stawy oraz przyspie-
sza gojenie złamań! To jedyny sprzęt na świecie umożliwiający tak 
wszechstronne działanie! 

Drugim innowacyjnym urządzeniem, z którego jesteśmy dumni, jest 
BTL TR-Therapy (Terapia Radiofalowa Ukierunkowana). Urządzenie 
to w połączeniu z elementami masażu oraz terapią manualną daje 
natychmiastowe i  długotrwałe efekty terapeutyczne. Doskonale 
wpływa na mięśnie i ścięgna, poprawiając ich jakość, ponadto jest 
nieocenione w ostrych stanach, np. po skręceniu stawu skokowego, 
kiedy redukuje obrzęki i krwiaki – zapewnia nas Grzegorz Bednar-
ski. Wszechstronne i  kompleksowe podejście do terapii uzyskane 
dzięki pracy wieloma metodami, daje terapeucie większy wachlarz 
możliwości oraz lepsze rezultaty terapeutyczne.

Czy poniższe schorzenia brzmią znajomo?
- zespół bolesnego barku,
- łokieć tenisisty,
- ostroga piętowa,
- ból kręgosłupa,

- ostre wypadnięcie dysku,
- ograniczenie ruchu w stawach,
- zmiany zwyrodnieniowe, 
- skręcenie,
- kolano skoczka,
- przeciążenie mięśni,
- naciągnięcie / naderwanie mięśni,
- obrzęk / krwiak pourazowy.

Z tymi i z wieloma innymi dolegliwościami bez trudu poradzą sobie 
powyższe urządzenia!

Wszystkie innowacyjne terapie: BTL SWT falę uderzeniową, BTL 
HIL laser wysokoenergetyczny, a  także BTL SIS Super Indukcyjną 
Stymulację oraz BTL TR-Therapy Terapię Radiofalową Ukierunko-
waną można umiejętnie ze sobą łączyć w trakcie jednej wizyty, co 
daje natychmiastową ulgę w bólu i poprawę funkcjonowania w życiu 
codziennym. 

Zadbaj o swoje zdrowie i uwolnij się od bólu!
O  terapie BTL pytaj w  uzdrowiskach, klinikach oraz gabinetach fi-
zjoterapii i przekonaj się o skuteczności najlepszych zabiegów fizy-
koterapeutycznych świata.
Wyjdzie Ci to na zdrowie!

Grzegorz bednarski
area sales manager btl polska

oddział koszalin
bednarski@btlnet.pl 

tel. +48 608 409 700
www.btlnet.pl
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F
izjoterapeuta Agnieszka Ochim, OrthoFoot 

Tuż po urodzeniu dziecko ma szpotawe (potocznie można okre-
ślić jako „beczkowate”) ustawienie kończyn dolnych. Jest to najbar-
dziej zauważalne dla rodziców, kiedy dziecko zaczyna nabywać nowe 
funkcje motoryczne, takie jak wstawanie, kroczenie bokiem przy 
meblach. Szpotawe ustawienie kończyn dolnych jest najbardziej za-
uważalne dla rodziców. Za normę szpotawości kolan uznaje się, kiedy 
odstęp między kolanami wynosi do 6 cm przy złączonych stopach 
oraz jest symetryczność ustawienia kończyn dolnych.

Około 2 roku życia ustawienie stóp oraz kolan ulega zmianie. Usta-
wiają się w  pozycji neutralnej, a  następnie dążą do koślawości. 
Szczyt koślawości kolan (ustawienie w literę X) wypada między 3 i 4 
rokiem życia. Wtedy wielu rodziców zaniepokojonych stanem zdro-
wia swojego dziecka szuka porad u lekarzy oraz fizjoterapeutów. Za 
normy fizjologiczne koślawości kolan uznaje się: odległość między 

stopy dziecka zasługują na szczególną uwagę. zespół specjalistów z koszalińskiego centrum stopy 
radzi co robić, kiedy pojawią się problemy.

Małe stopy 
– wielka sprawa

kostkami przyśrodkowymi, przy złączonych kolanach, nie większą 
niż 8 cm oraz symetryczność ustawienia.

Przyjmuje się, że do około 6, a nawet 8 roku życia koślawe ustawie-
nie kończyn dolnych jest normalnym, prawidłowym etapem rozwo-
ju. W tym wieku powinno być już jednak widoczne dążenie nóg do 
pozycji neutralnej.

Niepokój rodziców powinna wzbudzić asymetria – kiedy jedna nóż-
ka jest „bardziej krzywa” niż druga, kiedy dziecko uskarża się na ból, 
kiedy dziecko ma inne towarzyszące zaburzenia nerwowo-mięśnio-
we, w momencie kiedy nie zmienia się ustawienie kończyn dolnych 
wraz ze wzrostem dziecka, kiedy dziecko stawia nóżki do środka, 
bądź chodzi tylko na palcach.

Badanie stóp wraz z oceną funkcjonalną dziecka w gabinecie Ortho-
Foot jest prowadzone w formie zabawy. Fizjoterapeuta musi zdobyć 

autor: karolina włodarczyk
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zaufanie dziecka oraz rodziców. Badanie jest oczywiście bezbo-
lesne.   Rozpoczyna się od oceny wizualnej na podoskopie. Jest to 
czas dla najmłodszych kiedy można robić śmieszne miny do lustra 
oraz zobaczyć, jak wyglądają stopy od spodu. Późniejsze badanie na 
plantografie to „robienie pieczątek” własnymi stopami.

Jest to część, która przekona każde dziecko do badania. Późniejsza 
ocena chodu oraz testy wydolności mięśniowej są już tylko przy-
jemnością.   Jeśli podczas badania zostanie zdiagnozowana jakaś 
wada, rodzic otrzyma instrukcje odnośnie ćwiczeń korekcyjnych 
oraz stymulacji do autokorekcji. Czasem potrzebne jest także za-
opatrzenie ortopedyczne w postaci klinów stymulujących bądź in-
dywidualnych wkładek ortopedycznych. W  gabinecie OrthoFoot 
wykonywane są one na miejscu, dzięki czemu istnieje możliwość 
obserwacji ich wpływu na ustawienie kończyn dolnych oraz reszty 
ciała.Każde dziecko powinno mieć przeprowadzone minimum raz 
w roku badanie stóp z oceną ustawienia całego ciała. Ma to na celu 
ocenę prawidłowości procesu autokorekcji u dziecka.

Podolog Justyna Czaja, Pro-Cosmetica

Dzieci w  gabinecie podologicznym to szczególna grupa klientów. 
Wymagają one nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale i  odpowied-
niego podejścia. Bardzo często sam fakt wizyty u podologa jest dla 
dziecka stresujący, dlatego cały plan wizyty skonstruowany jest tak, 
żeby było to dla malucha jak najbardziej komfortowe i  pozytywne 
doświadczenie. Nasi mali klienci stają się prawdziwymi asystentami 
podologa! Dostają swoje rękawiczki, maseczki i poznają cały sprzęt 
używany do zabiegu. Zanim przystąpimy do wykonywania zabiegu 
nasi specjaliści tłumaczą na poziomie dziecka skąd się wziął problem 
na ich stopach. Naszym priorytetem jest zdobyć zaufanie i dać dziec-
ku poczucie bezpieczeństwa. Po zbudowaniu pozytywnej relacji 
dziecko-podolog każda kolejna wizyta jest już tylko przyjemnością.

Najczęstszym problemem spotykanym u dzieci są brodawki wiruso-
we, popularnie nazywane kurzajkami. Jest to zakażenie wirusowe, 
którym możemy się zarazić korzystając z miejsc publicznych takich 
jak basen, hotele czy wspólne maty do ćwiczeń na zajęciach spor-
towych. Po każdej wizycie w miejsca, gdzie wiele osób chodzi boso, 
zawsze warto pamiętać o profilaktyce, czyli dezynfekcji stóp.

Początkowo kurzajki przypominają malutkie pęcherzyki lub odciski. 
Jest to najlepszy moment na zgłoszenie się do podologa. Im wcze-
śniej zostanie postawiona prawidłowa diagnoza i wdrożone odpo-
wiednie działania, tym bardziej skróci to czas terapii oraz zmniejszy 
ryzyko rozsiania zmian. Jednym z domowych sposobów, z których 
można skorzystać okłady z soku z łodyg glistnika (jaskółczego ziela) 
oraz przymoczki z solanki.  

Kolejną grupą małych klientów są dzieci borykające się z problem 
wrastających paznokci. Może on pojawić się już w pierwszych do-
bach życia! Na wałach paznokciowych pojawia się zaczerwienienie, 
obrzęk, ból, czasami wysięk i łuszczenie się skóry. Pomimo dużego 
zaniepokojenia rodziców okazuje się, że dzięki prostym wskazów-
kom na temat pielęgnacji domowej udaje się szybko pożegnać z pro-
blemem. Zastosowanie odpowiedniego preparatu podologicznego, 
masaż wałów paznokciowych oraz odpowiednie oklejania palca, 
pozwala ukoić ból i złagodzić stan zapalny.

Inaczej terapia wrastających paznokci przebiega u starszych dzieci 
i  nastolatków. Tutaj specjalista opracowuje indywidualną terapię 
dobraną do przyczyny i  stanu zaawansowania zmian. Cały proces 
terapii wrastających paznokci ma za zadanie wyciszyć stan zapalny 
wałów paznokciowych oraz zastosować odpowiednią profilakty-
kę. Warto zaznaczyć, że Koszalińskie Centrum Stopy jest jedynym 

miejscem na Pomorzu Środkowym współpracującym z chirurgiem 
podologicznym wykonującym zabiegi plastyki wałów paznokcio-
wych. Daje nam to nieograniczone możliwości w skutecznej terapii 
wrastających paznokci, rozwiązując problem ten na zawsze.
 
Refleksolog Magdalena Pasek, My-Way

Widok stóp małego dziecka jest niezwykle rozczulający i choć stopy 
dzieci są bardzo delikatne, skrywają w sobie wielką moc. Rodzice, czę-
sto instynktownie tulą, całują lub masują stopy swoich dzieci. Malu-
chy również wykazują zainteresowanie stopami, już około 6 miesiąca 
życia stają się one ich ulubioną zabawką, wkładają je do ust, bawią się 
paluszkami. Jako refleksolog, często namawiam rodziców, żeby do 
wieczornych rytuałów dołączyli „masaż” dziecięcych stópek. Należy 
pamiętać, żeby był wykonywany w spokoju i z miłością. Starsze dzieci, 
warto przyzwyczajać do chodzenia na boso po wielu płaszczyznach 
i  fakturach, piasku, trawie, kamieniach. W  domu, można zachęcać 
dzieci do rolowania piłeczek sensorycznych. Wszystkie tzw. zabawy 
paluszkowe wykorzystują dobroczynne działanie refleksologii. Po-
pularna zabawa „Tu sroczka ważyła...”, jest w rzeczywistości wycisze-
niem splotu słonecznego i pracą na refleksach mózgu.

Jednak kiedy dziecko ma problemy zdrowotne, polecam zabieg 
u  wykwalifikowanego refleksologa. Praca na stopach dziecka, 
wymaga maksymalnego skupienia, uważności i  delikatności, przy 
jednoczesnym umilaniu maluchowi pobytu w  gabinecie. Dlatego 
zawsze proszę rodziców, żeby zamiast smartfona, zabrali ulubio-
ne książeczki dziecka. Czas spędzony z  mamą lub tatą, poświęco-
na uwaga i  kojący głos, pozwalają dziecku poczuć się bezpiecznie 
i komfortowo.

Dla każdego refleksologa kontakt ze stopami dziecka, daje nieskoń-
czone możliwości na poprawę stanu zdrowia małego klienta. Dzieci, 
mogą korzystać z  zabiegów refleksologii od pierwszych dni życia. 
Rodzice, zgłaszają się do gabinetu już z kilkutygodniowymi malusz-
kami, cierpiącymi na kolkę niemowlęcą czy zaparcia. Refleksologia 
jest niezwykle pomocną metodą, również w  okresie bolesnego 
ząbkowania. Praca na paluszkach dziecka uśmierza ból i  pomaga 
usprawnić proces wyrzynania się pierwszych ząbków.

Dzięki zabiegom możemy wzmocnić odporność organizmu, co jest 
szczególnie cenne, gdy dziecko rozpoczyna przygodę z przedszko-
lem i boryka się z problemem nawracających chorób górnych dróg 
oddechowych, natomiast detoksykacja organizmu, często uwalnia 
od atopowego zapalenia skóry czy alergii.

Refleksologia, jako holistyczna metoda wspierania funkcjonowa-
nia organizmu, sprawia że organizm dziecka wraca do równowagi, 
zarówno na poziomie fizycznym jak i psychicznym. Dzięki temu na-
stępuje ogólne wyciszenie, regulacja napięcia mięśniowego, stabili-
zacja układu nerwowego. Efektem zabiegów jest również regulacja 
gospodarki hormonalnej, co w okresie dojrzewania jest niebywale 
istotne dla młodych dziewczynek, borykających się z  trądzikiem 
młodzieńczym czy bolesnymi miesiączkami.

 Stopy są kluczem do zdrowia naszych dzieci, warto o tym pamiętać 
i korzystać z wachlarza rozwiązań jakie oferuje nam refleksologia.

koszalińskie centrum stopy
ul. spółdzielcza 5/1

75-205 koszalin
tel.: 500 300 558
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do wakacji zostały trzy miesiące. zaledwie, jeśli chcemy w lecie cieszyć się piękną skórą. wiosna to czas 
przede wszystkim na intensywną pielęgnację, modelowanie sylwetki, ujędrnianie, regenerację. Gabinet 
kosmetologii moniki karasiewicz od trzech lat dba o urodę klientek, wykorzystując niezawodne metody 
i technologie, choć z ich dobrodziejstw można z powodzeniem korzystać cały rok. w samym gabinecie 

pojawiły się nowe zabiegi, urządzenia, a także znakomity lekarz medycyny estetycznej.  

Dobry czas 
na letnią odnowę
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W
  maju miną dokładnie trzy lata, od kiedy istnieje Gabi-
net Kosmetologii Moniki Karasiewicz. Pod tym samym 
adresem, w  stylowym budynku przy ulicy Zwycięstwa 

109. Właścicielka nie ma wątpliwości, że to dobry adres. – Nie tylko 
z powodu świetnej lokalizacji czy pięknego otoczenia, ale i dyskrecji, 
która zapewnia – mówi. – Jesteśmy w centrum miasta, ale jest tu ci-
cho, a do gabinetu można wejść niezauważonym. Przekonałam się, 
że klienci bardzo to cenią. 

Cenią również skuteczność, czego dowodem jest baza osób, które 
gabinet odwiedzają regularnie. Dzięki temu Monika Karasiewicz 
doskonale zna ich potrzeby i  może działać długofalowo. Konse-
kwentnie kontynuuje przy tym pierwotne założenia: jakość, a  nie 
ilość, a  jeśli nowości to tylko sprawdzone. Zabiegi na najwyższym 
poziomie i przyjemna atmosfera. Poza wysoką skutecznością usług 
i dobrym sprzętem Gabinet Kosmetologii Moniki Karasiewicz wy-
różnia to, że wszystkie oferowane zabiegi  można wykonywać nieza-
leżnie od pory roku. Natomiast z niektórymi warto się zaprzyjaźnić 
szczególnie przed nadejściem lata. 

Od początku istnienia gabinetu flagowym zabiegiem jest Icoon, do-
skonale znany choćby z  programów telewizyjnych i  prasy. Monika 
Karasiewicz od razu postawiła na to urządzenie i  się nie pomyliła. 
Icoon nie ma sobie równych w modelowaniu sylwetki. – To absolutny 
numer jeden, najczęściej wykonywany zabieg wśród moich stałych 
klientek, ale też najchętniej wybierany przez nowe – mówi kosmeto-
log – Osoby, które raz spróbowały, polecają go kolejnym. Nie ma lep-
szego potwierdzenia skuteczności Icoona. W  dzisiejszych czasach, 
gdy rynek kosmetologiczny jest nasycony mnóstwem propozycji, je-
śli coś się nie sprawdza, po prostu przestaje budzić zainteresowanie. 

Icoon działa i od lat jest hitem gabinetów  w Polsce i na świecie. War-
to wspomnieć, że gabinet Moniki Karasiewicz jest jedynym w  Ko-
szalinie i  jednym z  trzech w  województwie zachodniopomorskim, 
które wykonują zabieg. 

Producent przekonuje, że „to jedyna technologia, która może le-
czyć nieskończenie małe z  nieskończenie wielkim rezultatem” i  nie 
ma w tym opisie przesady. Powodów do polubienia zabiegu jest na-

Monika Karasiewicz - właścicielka
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monika karasiewicz kosmetologia
koszalin, ul. zwycięstwa 109

tel. 797 707 407
www.mk-kosmetologia.pl

prawdę wiele. Jest bezbolesny, nieinwazyjny, a  efekty pojawiają się 
bardzo szybko. Modeluje ciało, redukuje cellulit, ujędrnia, rozbija 
tkankę tłuszczową, także tą zlokalizowaną głęboko i  w  problema-
tycznych miejscach. Zabieg opiera się na masażu podciśnieniowym. 
Zamiast jednej dużej głowicy ma dodatkowe dwie, którymi działa się 
na poszczególne obszary. Spectrum działania jest bardzo duże: osiem 
programów głównych i osiem focusowych oraz programy medyczne. 
Każdy zabieg zaczyna się dwudziestominutowym masażem całego 
ciała, później skupia na wybranych dwóch partiach. Całość trwa oko-
ło 40 minut. – Icoon nie rozciąga skóry – podkreśla Monika Karasie-
wicz. – To jedna z jego wielu zalet. Ma to znaczenie w przypadku osób 
z wiotką czy naczynkową skórą, u których problemy nasilić może na 
przykład masaż próżniowy. Chętnie Icoona wybierają panie po ciąży 
czy odchudzaniu borykające się z problemem luźnej skóry, ale też po 
liposukcji. Zabieg można wykonywać już po trzech dniach od operacji. 

Dzięki wielu różnym programom Icoon pozwala zaplanować tera-
pię adekwatną do indywidualnych potrzeb konkretnej osoby. Może 
mieć ona wymiar typowo estetyczny, ale Icoon to rodzaj drenażu 
limfatycznego, więc pomaga również w walce z obrzękami, zastojami 
wodnymi, co warto wypróbować zwłaszcza w czasie upałów. Przy-
nosi wówczas ogromną ulgę opuchniętemu ciału. Poza tym odpręża. 
– Mam klientki, które zabieg traktują wręcz jako relaks i korzystają 
z Icoona nawet raz w tygodniu – mówi Monika Karasiewicz. – Zabieg 
jest po prostu przyjemny. Nie wymaga rekonwalescencji, pozwala od 
razu wrócić do codziennych obowiązków. Nie zostawia siniaków, nie 
boli, bo moc masażu jest ustalana w porozumieniu z klientką.

Zazwyczaj wykonuje się dziesięć zabiegów, dwa-trzy razy w  tygo-
dniu. Na całą serię trzeba zaplanować minimum pięć tygodni. Czasem, 
w zaawansowanych przypadkach, trzeba wykonać więcej zabiegów, 
na przykład piętnaście. Jeśli zatem chcemy solidnie przygotować się 
do lata, wypadałoby zacząć już teraz, zwłaszcza, że wysokie tempera-
tury pojawiają się coraz szybciej. Im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. 
Efekty pojawiają się szybko, bo już w połowie serii i utrzymują długo. 
Raz w miesiącu warto wykonać zabieg podtrzymujący. 

Kolejnym urządzeniem obecnym od początku w ofercie oraz cieszą-
cym się ogromnym zainteresowaniem jest Venus Legacy. Oparte 
jest ono o działanie multipolarnej fali radiowej z impulsowym polem 
magnetycznym oraz technologię Vari Pulse. – Podobnie jak Icoon, 
Venus Legacy opiera się na masażu próżniowym, ale dodatkowo 
podgrzewa włókna kolagenowe, co prowadzi do ich syntezy, zagęsz-
czania, a przez to ujędrnienia skóry – mówi Monika Karasiewicz. – 
Pięknie liftinguje twarz, spłyca zmarszczki, ale też mocno redukuje 
wszelkie obwody ciała. Klientki są zachwycone. Trwa od 10 do 30 
minut, w zależności od obszaru. Bardzo często łączę obie technolo-
gie. Efekty są wówczas spektakularne. 

Do oferty dołączył zabieg radiofrekwencji mikroigłowej – Venus 
Viva – Pracuję na nim od momentu, gdy pojawił się na polskim rynku 
– mówi Monika Karasiewicz. – Ma bardzo szeroki wachlarz zastoso-
wań i daje doskonałe rezultaty, jeśli chodzi o spłycanie zmarszczek, 
bruzd, blizn potrądzikowych, rozstępów, ujednolicenie kolorytu, za-
mknięcie porów, odmładzanie szyi i dekoltu, a także redukcję blizn, 
choćby po cesarskich cięciach. 

Zabiegiem uniwersalnym, a do tego przez swoją skuteczność bardzo 
popularnym, jest Geneo. Od długiego czasu – przebój salonów ko-
smetologicznych, więc nie mogło go zabraknąć w gabinecie Moni-
ki Karasiewicz. W przeciwieństwie do laseroterapii czy peelingów 
medycznych, można go stosować cały rok. Skórze po zabiegu nie 
zaszkodzi słońce, a na pewno będzie delikatnie złuszczona, wygła-
dzona, dotleniona, nawilżona, napięta, rozjaśniona i  zaopatrzona 
w cenne substancje z retinolem na czele. – Klientki lubią Geneo za 
to, że jest nieinwazyjne, a  przy tym daje błyskawiczne, widoczne 
efekty – mówi kosmetolog. 

Właścicielka zabiegi z zakresu kosmetologii wykonuje sama, ale do 
współpracy zaprosiła doktora Łukasza Lulę, który wykonuje zabiegi 
medycyny estetycznej z  użyciem toksyny botulinowej oraz kwasu 
hialuronowego. – Doktor dojeżdża do Koszalina na umówione wizy-
ty – mówi Monika Karasiewicz. – Klientki szybko się do niego prze-
konały. Zabiegi przeprowadza niemal bezboleśnie. Pięknie mode-
luje kości policzkowe czy tzw. dolinę łez, potrafi odjąć twarzy kilka 
lat. Powiększając usta, robi to z wyczuciem, zachowując naturalny 
wygląd. Nie robi niczego wbrew urodzie, co jest niezmiernie ważne. 
 
Podsumowanie trzech lat? Przede wszystkim rozwój: gabine-
tu i  własny. Monika Karasiewicz obecnie wykłada kosmetologię 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. Uczestni-
czy w szkoleniach i kursach. W planach ma kolejne inwestycje w do-
bry sprzęt i poszerzenie oferty. –  Zdobyłam zaufanie klientek, a to, 
że wiele jest ze mną od początku i  poleca gabinet kolejnym to dla 
mnie największa satysfakcja. 



PRACOWNIA USG 
- DOPPLER 
- JAMA BRZUSZNA
- TARCZYCA
- SZYJA
- WĘZŁY CHŁONNE
- PŁUCA
- DOŁY PODKOLANOWE
- PIERSI

ECHO SERCA 
HOLTER EKG
HOLTER CIŚNIENIOWY
TESTY SKÓRNE
SPIROMETRIA

PEDIATRA PULMONOLOG Grażyna Stanisławska
PEDIATRA ALERGOLOG Aleksandra Nogalska
PEDIATRA KARDIOLOG dziecięcy Leszek Czarnecki
CHIRURG DZIECIĘCY Jerzy Niesłuchowski
INTERNISTA PULMONOLOG Lidia Sławińska

NEUROCHIRURG Michał Tarnowski
KARDIOLOG Agata Pawelska-Buczeń
KARDIOLOG Karolina Zakutyńska-Kowalczyk
KARDIOLOG Krzysztof Jarząbek
ORTOPEDA Piotr Kaczkowski
ORTOPEDA Krzysztof Buczeń
NEUROLOG Marek Żmuda
NEUROLOG Adriana Ziemiańska-Gadomska
LARYNGOLOG Edward Bauer
DERMATOLOG Danuta Jurgielaniec

Stan-Med
Rejestracja:

94 347 74 61, 602 776 267
Koszalin ul. Staszica 8a

www.stanmed.pl

GABINETY 
SPECJALISTYCZNE

RADIOLOG Joanna Staniewicz
RADIOLOG Aleksander Kaczmarek
RADIOLOG Hubert Sekular
RADIOLOG Katarzyna Stanisławska
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P
rzygotowania do pierwszej wizyty u osteopaty powinniśmy za-
cząć od skompletowania naszej dokumentacji medycznej, jeśli 
takową posiadamy – to warto mieć ze sobą wykonane wcze-

śniej badania krwi, wyniki badań obrazowych (obrazy i opisy), w tym 
USG, RTG, tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego 
– mówi Paweł Dżugan. - Badania nie muszą być związane wyłącznie 
z  daną dolegliwością, którą chcemy skonsultować, ponieważ nasz 
problem niekoniecznie musi się do niej ograniczać. Na pierwszą wizy-
tę, poza dokumentacją, warto przygotować niekrępujący, wygodny 
strój, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że pacjent bę-
dzie musiał rozebrać się do bielizny – uzupełnia Piotr Mazurek. 

Pierwsza wizyta w gabinecie zajmie około 45 minut, choć może też 
zająć więcej czasu. Nie warto się umawiać na wizytę, gdy wiemy, że 
już za godzinę gdzieś musimy być i nasze myśli będą krążyły wokół 
tego wydarzenia. Nie ma za to znaczenia pora dnia, na którą się 
umówimy, choć osoba śpiąca zazwyczaj do godziny 10 nie powinna 
się raczej umawiać na 8 rano, a osoba zasypiająca o 21 niekoniecznie 
powinna być u osteopaty o 20.  

Wizyta rozpocznie się od badania podmiotowego, czyli wywiadu 
z pacjentem. Pierwsze pytanie – co jasne - będzie o to, co nam do-
lega, co nas boli i jakie mamy ograniczenia. Osteopata zapyta rów-
nież o choroby współistniejące i dotychczasowe sposoby leczenia. 
Padną też pytania o czynniki, które mogą pogarszać lub zmniejszać 
problem. Kolejne pytania będą - jak sito - ograniczały liczbę poten-
cjalnych przyczyn naszego stanu. – Jesteśmy trochę jak detektywi. 
Szukamy śladów dawnych schorzeń, zapomnianych urazów, poszu-
kujemy powiązań i  zależności, eliminując po kolei ślepe tropy. Nie 
należy się więc dziwić, że pacjent, który przychodzi do nas z bólem 
w odcinku lędźwiowym, może usłyszeć pytania o np.: układ moczo-
wo-płciowy czy pokarmowy– zaznacza Paweł Dżugan. 

w pierwszym z serii artykułów na temat osteopatii paweł dżugan i piotr mazurek, właściciele gabinetu 
osteomeden, wyjaśnili, czym jest ta dziedzina medyczna oraz przy jakich problemach zdrowotnych 
warto ją rozważyć jako formę terapii. w tym artykule koszalińscy osteopaci podpowiadają, jak 
przygotować się do pierwszej wizyty w ich gabinecie, ile czasu należy na nią zarezerwować oraz 

jaki będzie jej przebieg. 

Pierwsza wizyta u osteopaty

W  dalszej części wizyty osteopata rozpocznie badanie kliniczne 
oraz diagnostykę różnicową. – Tak naprawdę obserwacja pacjenta 
rozpoczyna się już w momencie, gdy przekracza on próg gabinetu – 
mówi Piotr Mazurek. Osteopata będzie obserwował naszą postawę 
ciała oraz sprawdzi, jakie mamy ograniczenia ruchomości w  ukła-
dzie stawowym lub mięśniowym. Oceni stan naszej skóry, wykona 
badanie neurologiczne, ortopedyczne, podstawowe badania inter-
nistyczne (np. osłuchiwanie klatki piersiowej stetoskopem, pomiar 
ciśnienia tętniczego), a niekiedy wykona podstawową ocenę naczyń 
siatkówki oka za pomocą oftalmoskopu lub posłuży się otoskopem 
do oceny narządu słuchu lub jamy nosowej. W badaniu palpacyjnym 
doświadczony specjalista pod palcami wyczuje nieprawidłowości 
w ciele, jak np. występujące w nim napięcia czy zbyt duże ciśnienie 
w tkankach. 

- Gdy nie jesteśmy w stanie odróżnić od siebie kilku patologii i dys-
funkcji, możemy skierować pacjenta na dodatkowe badania różnicu-
jące, które potwierdzą lub wykluczą nasze wstępne założenia. Na-
tomiast w przypadku podejrzenia patologii, w której osteopatia nie 
jest kluczowym sposobem leczenie – odeślemy pacjenta do lekarza 
specjalisty – zaznaczają panowie Piotr i Paweł. 

Po badaniu podmiotowym oraz fizykalnym zwykle stawiana jest 
diagnoza. Nie musi być w  niej mowa o  jakiejś patologii, a  tylko 
o  nieprawidłowości w  funkcjonowaniu organizmu - dysfunkcji, 
która - niestety - z czasem może doprowadzić do wystąpienia pa-
tologii. 

O patologii mówi się, gdy nieprawidłowości będą widoczne w bada-
niach obrazowych czy biochemicznych. Pojęcie dysfunkcji odnosi 
się do zmian subtelnych, ale mogących rzutować na wiele, z pozoru 
niepowiązanych ze sobą, dolegliwości. 

Paweł Dżugan i Piotr Mazurek
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Przykładowo uwrażliwienie układu nerwowego z  powodu urazu 
może spowodować zwężenie naczyń krwionośnych, a  w  konse-
kwencji słabsze odżywienie lub drenaż tkanki, co przekłada się na 
zmianę jej funkcjonowania (jako sposób na dostosowanie się do no-
wych warunków), a w efekcie wystąpienie dolegliwości. Przykłado-
wo dysfunkcja żołądka może podrażniać układ nerwowy, co w kon-
sekwencji ujawni się jako ból pomiędzy łopatkami, dlatego że nerwy 
łączące żołądek z  centralnym układem nerwowym zlokalizowane 
są w kręgosłupie piersiowym.

– Medycyna akademicka leczy dopiero wtedy, gdy zacznie się pa-
tologia, nie widząc wcześniejszych zmian w funkcjonowaniu organi-
zmu. Dlatego jest tak wielu pacjentów, którzy chodzą od specjalisty 
do specjalisty i mimo to nie są zdiagnozowani. – mówi Piotr Mazurek 
– Natomiast osteopatia bazuje na funkcjach organizmu, a nie szuka-
niu patologii – dopowiada Paweł Dżugan.

Każda diagnoza, którą postawią osteopaci, jest przez nich objaśnia-
na w  taki sposób, aby pacjent mógł dobrze zrozumieć, o  co w  niej 
chodzi. – Często w  czasie tłumaczenia stosujemy analogie, np. do 
budowy samochodu czy elektryki w  mieszkaniu – zaznacza Piotr 
Mazurek. 

Pacjenci w różny sposób podchodzą do postawionej przez osteopa-
tę diagnozy. – Spotykamy się niekiedy z niedowierzaniem ze strony 
pacjentów, „bo skąd on to wiedział, przecież mnie tylko dotknął”. 
Czasem jest też tak, że przykładowo diagnoza od lekarza dotyczy 
zmian w  kręgosłupie, ale w  badaniu klinicznym te zmiany nie pro-
wokują dolegliwości pacjenta. Często zdarza się tak, że pracujemy 
w zupełnie innej lokalizacji ciała niż pacjent mógłby się spodziewać. 
Wątpliwości rozwiewa ulga, jaką z czasem pacjent odczuwa – mówi 
Paweł Dżugan. 

Bo nie tylko zmiany w kręgosłupie mogą być przyczyną dolegliwości 
bólowych, potocznie nazywanych „rwą kulszową”. Rzeczywiście, 
u  pacjenta z  rwą mogą występować zmiany w  kręgosłupie, które 
jednak mogą być nieistotne klinicznie, bo w badaniu neurologiczno
-ortopedycznym nie obserwowane są ślady podrażnień czy nasile-
nia dolegliwości. Przyczyną bólu w okolicy lędźwiowej może okazać 
się obniżenie narządów wewnętrznych, wynikające przykładowo 
z ich otłuszczenia czy nieprawidłowej diety, „rozleniwiającej” układ 
pokarmowy. „Opadnięty” żołądek może powodować złe unaczynie-
nie w jamie brzusznej oraz podrażniać mięśnie z przodu kręgosłupa, 
przez które przechodzą nerwy, a one dadzą objawy bólowe w krę-
gosłupie lub kończynie. Dlatego w  takich przypadkach konieczna 
może okazać się zmiana nawyków żywieniowych i praca osteopaty 
w obrębie jamy brzusznej pacjenta. Specjalista może próbować me-
chanicznie podnosić żołądek przywracając jego ruchomość w brzu-
chu oraz pobudzać unerwienie trzewne. Zdarza się, że potrzebna 
okazuje się też praca nad napięciem przepony, która unerwiona 
jest nerwem wychodzącym z szyi – i tak, przy problemach z kręgo-
słupem lędźwiowym osteopata może pracować z  szyją czy klatką 
piersiową. 

Natomiast ból promieniujący do pośladków nie musi oznaczać 
jakichkolwiek zmian w  kręgosłupie. Przykładowo przyczyną rwy 
u  kobiet mogą być bowiem problemy ginekologiczne: nieprawi-
dłowości w  budowie macicy, torbiele narządów rodnych czy ich 
zła pozycja. To wszystko może powodować zwiększenie ciśnienia 
w miednicy, co w efekcie skutkuje podrażnieniem nerwu i ból. I tu 
potrzebna jest współpraca osteopaty z ginekologiem. W kolejnym 
przykładzie zbyt duże ciśnienie w jamie brzusznej może być spo-
wodowane także niedawno przebytym zabiegiem laparoskopo-
wym – a objawy mogą być podobne jak przy schorzeniach kręgo-
słupa.

A co z pacjentem, który przychodzi do osteopaty i mówi, że po pro-
stu źle się czuje, choć jego wyniki są prawidłowe? – Bardzo często 
przyczyną takiego stanu zdrowia jest stres. Zbyt duży stres powo-
duje powstawanie napięć, z którymi organizm sobie nie radzi, a te 
z kolei są odczuwane przez pacjenta jako złe samopoczucie. -  W ję-
zyku polskim mamy wiele frazeologizmów związanych ze stresem, 
np. coś ściska nas w gardle czy leży na wątrobie. Jest w tym sporo 
prawdy – bo stres rzeczywiście poprzez napięcie, może pozostawić 
„odcisk” w naszym organizmie – mówi Piotr Mazurek.

Jak wygląda praca z  takim pacjentem? – Zadaniem osteopaty jest 
zredukowanie tych napięć, co oznacza często pracę w rejonach au-
tonomicznego układu nerwowego składającego się z części współ-
czulnej i  przywspółczulnej. Układ współczulny jest silnie pobu-
dzany przez stres, a  do prawidłowego funkcjonowania organizmu 
potrzebna jest równowaga pomiędzy tymi oboma rodzajami ukła-
dów. Przywrócenie jej może być osiągnięte np. dzięki technikom 
kranio-sakralnym, czyli bazującym na pracy manualnej na kościach 
czaszki, na ich połączeniach, oponach mózgowych, otworach, przez 
które przechodzą nerwy w czaszce oraz na zdjęciu blokad na prze-
biegu nerwów. Potrzebna może okazać się też praca z  psycholo-
giem, który pomoże poradzić sobie z nadmiernym stresem czy trau-
mą – mówi Paweł Dżugan.

– Jesteśmy trochę jak zegarmistrz poprawiający działanie zegarka. 
Nie zawsze wymiana części w zegarku jest konieczna, czasem wy-
starczy jego konserwacja. Mamy w organizmie różnorakie procesy 
naprawcze, które pomagają ciału poradzić sobie z problemem. Trze-
ba jedynie i aż stworzyć dla organizmu odpowiednie warunki, aby 
mogły one zajść – mówi Paweł Dżugan.

- Pacjenci niekiedy oczekują, że kolejne spotkania z osteopatą będą 
niemal codziennie, bo chcą szybko poradzić sobie z  dolegliwością. 
Niestety, po każdej terapii trzeba dać organizmowi czas, aby odpo-
wiednie procesy w nim zaszły – mówi Piotr Mazurek.

koszalin, ul. sygietyńskiego 14 
(siedziba ortHos-klinika) 

rejestracja telefoniczna: 
piotr mazurek - 515 620 105, 
paweł dżugan - 662 073 074

osteomeden@gmail.com 
www.osteomeden.pl 

www.facebook.com/osteomeden

Osteopatia – warto wiedzieć
Mylona z masażami, osteopatia jest czymś innym - 
rozumnym i bezpiecznym zastosowaniem technik 
manualnych diagnostycznych i terapeutycznych 
wymagającym szerokiej wiedzy z różnych dziedzin.  
Traktuje ona człowieka jako całość i zawsze z takim za-
łożeniem osteopata przystępuje do badania pacjenta, 
poszukując przyczyn stanów chorobowych nie tylko 
w oczywistych symptomach.
Osteopatami zostają lekarze i fizjoterapeuci po pody-
plomowych pięcioletnich studiach i zdaniu trudnego 
egzaminu końcowego wraz z obroną pracy badawczej.
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M
amy wrażenie że stopy zaraz same do nas przemówią 
z prośbą aby się nimi zająć i dopieścić. 

I tak właśnie jest! Okres zimowy to bardzo trudny czas dla stóp, mu-
szą przetrwać okres ciężkich ocieplanych butów, w których często 
ulegają przegrzaniu. Rajstopy,ciepłe skarpetki  utrudniają dostęp do 
powietrza. Sztuczne materiały sprawiają że skóra na naszych sto-
pach jest potliwa.

Wzmożona potliwość z reguły doprowadza do uszkodzenia naskór-
ka, maceracji.

Bardzo łatwo może dojść do zakażeń bakteryjnych,wirusowych 
oraz grzybiczych.

W takich okolicznościach warto odwiedzić podologa, który zajmie 
się specjalistyczną pielęgnacją stóp. W  prawidłowy i  fizjologicz-
ny sposób usunie wszelkie zmiany w  obrębie stopy takie jak odci-
ski,modzele, nagniotki oraz hiperkeratozy. Zajmie się problemem 
pękających pięt, który często rozpoczyna się od niewinnego niees-
tetycznego wyglądu, natomiast następstwa zaniedbań tej dolegli-
wości może przynieść opłakane skutki. Warto w takich sytuacjach 

Wiosenny przegląd stóp
wiosenne promienie słońca sprawiają, że nareszcie możemy zrzucić z siebie ciężkie płaszcze, a przede 

wszystkim zimowe obuwie!

o  szybką interwencje oraz dobranie odpowiednich preparatów. 
Pamiętajmy, że skóra na stopach różni się od skóry na innych części 
naszego ciała i często potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji. 

Wrastające paznokcie to kolejny  bardzo nieprzyjemny defekt, który 
w szybki sposób zostaje załagadzany przez specjalistów podologii. 

Okres zimowy sprzyja również korzystaniu z  różnego rodzaju ką-
pielisk, basenów oraz korzystania z saun. Jest to bardzo przyjemny 
rodzaj relaksu, jednak podczas obniżonej odporności organizmu 
często dochodzi do zakażeń grzybiczych. Warto poradzić się spe-
cjalistów, jak w takich sytuacjach należy się zachować, aby nie po-
gorszyć stanu zdrowotnego naszych stóp.

W końcu nadchodzi wiosna, każdy z nas chce czuć się komfortowo 
w  nowym wiosennym obuwiu, by wkrótce przywitać upragnione 
lato i bosą, zdrową stopą stąpać po rozgrzanym piasku.

W  Gabinecie podologicznym znajdą Państwo kompleksową i  spe-
cjaistyczną opiekę. Jest to miejsce dla osób borykających się z pro-
blemami, a także tych którzy chcą o nie po prostu zadbać w sposób 
profesjonalny.
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koszalin ul. kościuszki 7
Gabinet 120 ( 1 piętro)
tel. +48 512 855 900  

gabinet@podologica-koszalin.pl 
www.podologica-koszalin.pl

Zdrowych i pogodnych świąt Wielkanocnych, 

obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka 

oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie 

Katarzyna Kasprzak
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Magdalena i Sebastian Lenkiewicz
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S
potkania w Strefie Wiedzy 3L mają formę niezobowiązujących 
wykładów prowadzonych przez znakomitych specjalistów. 
Odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, są bezpłatne, mogą 

w nich uczestniczyć nie tylko klubowicze, ale wszystkie osoby zainte-
resowane tematyką aktywności fizycznej, zdrową dietą oraz rozsąd-
nymi metodami poprawy kondycji i samopoczucia. – Nasza filozofia 
zakłada, że warto dbać o  siebie kompleksowo – mówi Aleksandra 
Zwolak, menadżer Strefy 3L i  trenerka personalna. – W  równym 
stopniu potrzebny jest nam ruch, zdrowe odżywianie i mądry odpo-
czynek. Wykłady to nasz autorski pomysł. Mają pełnić funkcję edu-
kacyjną. Im bardziej jesteśmy świadomi jak działa organizm, czego 
potrzebuje i co mu szkodzi, tym większa motywacja, żeby coś zmienić.

Przypomnijmy, że Strefa 3L – Long Life Lounge Koszalin to miejsce, 
którego działalność wpisuje się w coraz popularniejsze podejście do 
dbania o ciało – nie tylko dla efektów wizualnych, ale i dla zachowania 
zdrowia i  sprawności. Nowoczesna technologia w  postaci systemu 

Hasło strefy 3l – long life lounge koszalin brzmi: „więcej niż trening”. to obietnica i jednocześnie 
swego rodzaju zobowiązanie. nowoczesny klub, innowacyjna forma ćwiczeń, gabinet fizjoterapii 
i masażu – to część praktyczna. Jest też teoretyczna. klub cyklicznie organizuje spotkania poświęcone 

zdrowemu trybowi życia. dotąd w strefie wiedzy 3l odbyło się ich siedem.

do treningu obwodowego wytrzymałościowo-siłowego Milon oraz 
treningu personalnego z  wykorzystaniem elektrostymulacji EMS 
pozwala efektywnie ćwiczyć zarówno osobom wysportowanym, 
jak i w słabej kondycji, zmagającym się z problemami zdrowotnymi 
czy nadwagą. Wśród klientów Strefy 3L są m.in. osoby w zaawanso-
wanym wieku i wymagające rehabilitacji. To nie tradycyjna siłownia 
czy sala fitness. Wysiłek fizyczny ma w Strefie 3L służyć różnym ce-
lom: odchudzaniu, wzmacnianiu koordynacji ruchowej i wydolności 
organizmu, a  przy okazji poprawie wyglądu sylwetki. Wykłady są 
naturalnym uzupełnieniem tej oferty. – Staramy się dobierać tematy 
z różnych dziedzin, ale wszystkie oscylują wokół zdrowia – zaznacza 
Aleksandra Zwolak. – Pomysł się sprawdza, a  wśród słuchaczy są 
osoby w różnym wieku, także młode, co nas bardzo cieszy.   

W  marcu br. o  mądrym odżywianiu i  skutecznym odchudzaniu 
opowiadała Aldona Lewita-Paszko prowadząca w  Koszalinie gabi-
net Dietetyczne Niebo. Ujęcie tematu było szerokie i  niebanalne. 

Strefa 3L
centrum zdrowego trybu życia
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Gimnastyka korekcyjna



dla pleców dzieci obciążonych ciężkimi plecakami i  nie uprawiają-
cych żadnego sportu.
 
Ostatni wykład (2 kwietnia) poświęcony był suplementacji. Popro-
wadził go Mateusz Pietrzak, absolwent Instytutu Kultury Fizycznej 
na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku wychowanie fizyczne 
oraz Szkoły Masażu i  Fizjoterapii IZIS, finalista Mistrzostw Polski 
w kulturystyce 2010, autor publikacji w prasie branżowej, obecnie 
zajmujący się doradztwem suplementacyjnym. Podczas wykładu 
przybliżył, jak działają poszczególne suplementy, które warto wy-
brać, jak je stosować, by wesprzeć trening i go zoptymalizować. Był 
również czas na indywidualne porady, a  chętni mogli bezpłatnie 
skorzystać z analizy składu ciała. W zdrowe suplementy można za-
opatrzyć się na miejscu, w klubowym sklepiku.

Spotkania w Strefie Wiedzy 3L są bezpłatne, ale obowiązuje wcze-
śniejsza rezerwacja miejsc w recepcji klubu lub drogą telefoniczną. 
Każdy gość spotkania otrzymuje prezent między innymi w postaci 
vouchera na trening wprowadzający EMS i  Milon. Warto śledzić 
stronę Strefy 3L na Facebooku i stronę internetową, gdzie znajdzie-
my informacje nie tylko na temat spotkań w Strefie Wiedzy 3L, ale 
i innych wydarzeń organizowanych przez klub.  

strefa 3l
ul. Jana matejki 1, koszalin

www.strefa3l.pl
kontakt@strefa3l.pl

czynne w godzinach:
pon-pt: 8.00-22.00

sob: 9.00-14.00
#więcej niż trening

Specjalistka wspomniała o  powodach tycia, nawykach, które nie 
pozwalają zdrowo się odżywiać, błędach żywieniowych, a  także 
o  schorzeniach utrudniających spalanie tłuszczu oraz czynnikach 
psychologicznych wpływających na przebieg procesu odchudza-
nia. Także o badaniach, jakie warto wykonać przed rozpoczęciem 
diety. Wcześniej w Strefie 3L odbyło się kilka innych wykładów po-
święconych prawidłowemu odżywianiu, komponowaniu posiłków 
osób zdrowych i  chorych, weganizmowi i  wegetarianizmowi oraz 
dietom dla osób chorujących na otyłość, cukrzycę, niedoczynność 
tarczycy, Hashimoto, choroby przewodu pokarmowego (refluks, 
wrzody żołądka i  dwunastnicy), układu kostnego (osteopenia, 
osteoporoza), depresję, astenię i nowotwory.

Wykłady dotyczące profilaktyki zdrowego kręgosłupa poprowa-
dził w  grudniu fizjoterapeuta Aleksy Kobiałka i  trener-masażysta 
Tomasz Marczak, obaj na co dzień pracujący w  Strefie 3L. – Bóle 
pleców m.in. szyi, odcinka lędźwiowego to częste dolegliwości, do-
tyczące wielu osób – mówi Aleksandra Zwolak. – Często, niestety, 
bagatelizowane. Potrafią bardzo uprzykrzyć życie, ale też mieć 
fatalne skutki nie tylko dla naszej postawy, ale całego organizmu. 
Nasi specjaliści w przystępny sposób przybliżyli, jak we właściwy 
sposób dbać o kręgosłup: prawidłowo stać, siedzieć, leżeć, a także 
ćwiczyć, aby był jak najdłużej zdrowy.

O pozytywnych aspektach trenowania w kontekście relacji rodzin-
nych opowiedział podczas jednego ze spotkań Dariusz Dworaczyk, 
propagator sportu i  organizator eventów sportowych. Wykład 
nosił tytuł „Aktywność fizyczna a  rodzina”. Prowadzący przeko-
nywał, że uprawianie sportu poza funkcją zdrowotną może pełnić 
rolę wychowawczą i  integracyjną. Wspólna aktywność fizyczna 
rodziców i  dzieci jest doskonałą okazją do pogłębiania zdrowych 
relacji rodzinnych, ale też przyzwyczaja do ruchu. – W dzisiejszych 
czasach jest to szczególnie ważne, ponieważ wiele dzieci jest oty-
łych, prowadzi siedzący tryb życia, a ruch jest kompletnie poza ich 
zainteresowaniem – mówi Aleksandra Zwolak. – Dodam, że w Stre-
fie 3L prowadzimy zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zbawiennej np. 
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Ciekawa tematyka wykładów przyciąga wielu słuchaczy.
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N
asz artykuł o  Lebensborn, który opublikowaliśmy w  po-
przednim wydaniu, opisywał tę organizację powołaną dla 
zwiększenia liczby Niemców i  selekcji przeznaczonych do 

rozrodu, a na tym tle połczyński ośrodek, który w latach 1938-45 
dyskretnie opiekował się rodzącymi niezamężnymi Niemkami i ich 
dziećmi, lecz też dziećmi zabieranymi Polakom i  tu zniemczanymi, 
by je rozdać niemieckim rodzinom. Zajmował się tym bez powodze-
nia prokurator koszalińskiego IPN. Jest jednak inny pomorski wątek 
– osnuty wokół pytania, czy Lebensborn miał tu również placówki 
kojarzenia rasowych par niemieckich dla prokreacji. Są dwa miejsca, 

Hilde i trude żałowały koleżanki, ale same widziały, że jest sporo niższa, choć dopiero po badaniach 
rasowych spostrzegły, że ma odstające uszy, w każdym razie nie była dość aryjska. teraz jednak, 
podekscytowane, nie myślały o Gretchen i wchodziły do czerwonego budynku z wysokim poddaszem 

w pomorskim lehmaningen (brzezince), aby dać się zapłodnić dla rzeszy.

Lebensborn 
— postscriptum: 

kopulacje Himmlera

których dotyczy to pytanie: osada Brzezinka w  gminie Czaplinek 
i słupski Lasek Północny. 

Pary dla Rzeszy

Było zalecenie, aby każda Niemka, która do 30. roku życia nie ma 
dziecka, udała się do ośrodka Lebensborn, gdzie dostanie esesmana 
na ojca jej potomstwa. Przyszli rodzice przechodzili badania rasowe 
i  po uznaniu, że spłodzą równie wartościowych ludzi, następował 
akt ku chwale Rzeszy. 

autor: Fitzroy / Foto: ze zbiorów krzysztofa reszty i Fitzroy

Leśny Kot miał położenie dogodne dla prokreacyjnych celów Lebensbornu, ładne i łatwe 
do izolacji przed ciekawskimi. Dziś budynek wynajmowany jest m.in. na wesela.
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Jako reproduktorzy największe gwarancje dawali oficerowie SS. 
Grupy męska i  żeńska spotykały się w  świetlicach z  kominkami, 
świecami, kwiatami, flagami Rzeszy i  portretami wodza lub jego 
matki Klary. Mistrz ceremonii przypominał o  zaszczytnym obo-
wiązku, wyczytywał nazwiska i pary odchodziły do pokoi. Po paru 
tygodniach reproduktorzy wracali do jednostek, a  przyszłe matki 
zgodnie z hasłem „dem Führer ein Kind schenken” (podaruj wodzo-
wi dziecko) trafiały do ośrodka matczynego Lebensborn takiego jak 
połczyński, nie łączono bowiem w jednym obiekcie prokreacji z po-
rodami i opieką nad dziećmi.  

Świetlica była

Hilde i  Trude przyjechały do maleńkiego Lehmaningen (Brzezin-
ki), by po czarującym wieczorze świetlicowo-kominkowym przejść 
z  wyznaczonymi im partnerami do pokoików obok. W  piętrowym 
budynku z czerwonej cegły istotnie były świetlica z kominkiem i po-
koiki. Ale czy był ciąg dalszy?

Jolanta Nitkowska-Węglarz w książ-
ce „Tajemnicze Pomorze” wspomina, 
iż odwiedziła to miejsce, gdy był tu 
ośrodek dla narkomanów. Jeden 
z  wychowawców przekazał jej, że 
w  1996 przyjechał stary Niemiec 
z  polskim tłumaczem i  twierdził, 
że gdy w  czasie wojny pracował 
w czerwonym budynku, był tu „obóz 
rozpłodowy” dla dziewcząt z  Bund 
Deutscher Mädel (Związek Nie-
mieckich Dziewcząt, żeńska sekcja 
Hitlerjugend). Autorka cytuje też 
historyka Andrzeja Czarnika, który 
lokalizację „domu kopulacyjnego 
SS” w  Brzezince uznał za prawdo-
podobną z uwagi na przekazy ustne, 
malownicze położenie oraz bliskość 
domu matki i  dziecka Lebensborn 
w Połczynie. 

Świadkowie, czyli klops 

Brzezinka zawieruszona jest w  Do-
linie Pięciu Jezior na końcu ślepej 
drogi z Kluczewa, kilometr od szosy 
łączącej Połczyn-Zdrój z  Czaplinkiem. Mieszka tu jedna rodzina. 
A czerwony dom? Sołtys Kluczewa Krystyna Kryczka: – W budyn-
ku dla narkomanów 10 lat temu był pożar. Młodzież przeniesiono do 
ośrodka koło Wałcza, a częściowo spalony dach osłonięto, ale przez 
sześć lat dom niszczał, aż go rozebrano do gołej ziemi – jakby nigdy 
nic tu nie istniało.

Emerytowany nauczyciel i dyrektor kluczewskiej szkoły Krzysztof 
Reszta jest miłośnikiem regionalnej historii, to on 10 lat temu napi-
sał artykuł w „Kurierze Czaplineckim” o pożarze czerwonego domu. 
– O Lebensborn w Brzezince słyszę od dzieciństwa na tej samej za-
sadzie, co o samolocie albo czołgu w każdym stawie – uśmiecha się 
pasjonat.

Budowę czerwonego domu w Brzezince zaczęto w 1927 r. Było to 
Powiatowe Schronisko Młodzieżowe Pięć Jezior (Kreisjugendher-
berge Fünf-See), co potwierdzają pocztówki z takim nadrukiem. Na 
odwrocie jednej z nich, będącej dziś w zbiorze pana Reszty, dziecko 
napisało z tego schroniska do ojca Willego Martina z Hermsdorfu 
w Turyngii: „Kochany Tatusiu, dzisiaj na obiad były sałata, ziemniaki, 

klopsy i  sos. Smakowało mi. Na popołudnie zaplanowaliśmy szu-
kanie rzadkich roślin. Pozdrawiam i całuję wszystkich, szczególnie 
dziadka i mamę, wasz”... Imię zasłania pieczątka z datą 3 VII 1939.

Regionalista czaplinecki, emerytowany bankowiec Zbigniew Ja-
nuszaniec, który na Drawskich Stronach Internetowych stoczył 
daremną batalię o  zachowanie czerwonego domu po pożarze, ma 
z kolei przedwojenne foldery i szczeciński przewodnik po Pomorzu, 
które wymieniają schronisko młodzieżowe Fünf-See jako pełen wi-
doków cel wycieczek.

Czy w czasie wojny czerwony dom mógł zmienić przeznaczenie? K. 
Reszta: – W Kluczewie mieszka pani, która tu trafiła z grupą ucieka-
jącą z Litwy przed Rosjanami w październiku 1944 i do końca wojny 
widywała chłopców w  mundurkach przychodzących ze schroni-
ska do sklepiku. To nie były wakacje, więc byli w schronisku przy-
puszczalnie dlatego, iż Niemcy w  obawie przed bombardowaniem 

miast wysyłali dzieci do spokoj-
nych miejsc. Natomiast 15 lat temu 
przyjechała z Niemiec do Kluczewa 
grupka byłych mieszkańców, w tym 
kobieta, którą jako kilkunastolet-
nią dziewczynę przywieziono tu 
u schyłku wojny ze Słupska i ukryto 
przed Rosjanami właśnie w  brzezi-
neckim czerwonym domu, którym 
opiekowała się jej ciotka. Już po 
zakończeniu wojny Rosjanie wielo-
krotnie grabili okolice i gwałcili ciot-
kę. Obie uciekały do lasu, gdy tylko 
widziały nadchodzących żołdaków. 
Pracujący w  sąsiednim gospodar-
stwie Polak pomagał Niemkom, aż 
przemycił je na wozie z mlekiem do 
Czaplinka i  na stacji jakoś udało im 
się dostać do transportu wywożo-
nych Niemców. I właśnie 15 lat temu 
ta dawna dziewczyna prosiła mnie 
o  odszukanie Polaka, ale nie udało 
się.
  
Obecność nastolatków w  czerwo-
nym domu – jako wakacyjnych gości 
schroniska czy późniejszych ucie-
kinierów – nie sprzyja hipotezie, że 

był tu ośrodek prokreacji SS. Hilde i  Trude chyba pomyliły adres. 
A może w ogóle były gdzie indziej? Na przykład w Słupsku.

Działy się tu dziwne rzeczy

Kiedy Reichsführer Heinrich Himmler rozkazywał w 1936 powoła-
nie stowarzyszenia Lebensborn, restauracja Leśny Kot w słupskim 
Lasku Północnym tętniła niewinnym życiem kulinarnym, goszcząc 
do 300 osób. Nagle obiekt ogrodzono i zakazano tu się kręcić. Oto 
rozmowa z  historykiem Tomaszem Urbaniakiem, kustoszem Mu-
zeum Miasta Słupska, które przez kilka lat zajmowało parę pomiesz-
czeń w Leśnym Kocie.

– Dlaczego pan sądzi, że mógł tutaj istnieć Lebensborn?
– Niemcy, którzy tu mieszkali, a teraz odwiedzają Słupsk, opowia-
dają, że od 1942 roku było to miejsce zamknięte. „Pojawiło się dużo 
wojska”, „działy się dziwne rzeczy” i „harce”. Dotąd restauracja cie-
szyła się powodzeniem i  całe rodziny odwiedzały park, a  tu nagle 
stop, zakaz wstępu, mieszkańcy przestali mieć dostęp do popular-
nego miejsca. Powód w  postaci jakiejś tajnej produkcji militarnej 

Czerwony dom od strony wschodniej. Po pożarze w 2009 r. 
Krzysztof Reszta pisał: „Gasiło przez pięć godzin osiem 

zastępów OSP i PSP z całego powiatu. Spłonęła połowa dachu. 
Budynek kwalifikuje się do natychmiastowego remontu.” Nigdy 

go nie przeprowadzono, a po sześciu latach obiekt rozebrano 
do gołej ziemi. 
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czy chemicznej odpada – nie było żadnego zaplecza 
technicznego.  

– Ale dokumentów świadczących o  Lebensborn 
w Słupsku nie ma.
– Jeśli był tu ośrodek tej organizacji, to mały, choćby 
w  porównaniu z  kompleksem połczyńskim. W  Słupsku 
mógł być najwyżej jeden oddział, np. prokreacyjny. Tym 
łatwiej było ukryć lub zniszczyć dokumentację; nieofi-
cjalną część działalności Lebensborn Niemcy utrzymy-
wali w tajemnicy. Położenie jednak było dogodne, łatwe 
do izolacji przed ciekawskimi. Poza tym budynek należał 
do miasta, czyli w ówczesnych stosunkach do państwa. 
Nietrudno było go przeznaczyć do państwowych celów.

– A dość powszechne w Słupsku mniemanie, że był tu 
zwykły burdel?
– Wzięło początek od domniemań Polaków, którzy 
w czasie wojny przebywali w Słupsku przymusowo; po-
tem to powtarzano i powtarza się do dziś. To pośrednio 
dowodzi podejrzanego charakteru obiektu. Ale domu 
publicznego nigdy tu nie było. Hitler potępiał nierząd, 
miał na tym punkcie obsesję, np. karano za zdradę mał-
żeńską. A chodziło m.in. o uniknięcie samobójstw na tym 
tle, Rzesza potrzebowała jak największej liczby ludzi. 

– Ale żeby obcować płciowo z  obcymi partnerami, 
a potem oddać dziecko?
– Narodowa indoktrynacja dzieci i  młodzieży w  orga-
nizacjach i poprzez propagandę trwała już zanim Hitler 
został kanclerzem. Zatem pod koniec lat 30. i w latach 
40., gdy działało Lebensborn, istniało już pokolenie wy-
chowane w  duchu szowinistycznego patriotyzmu i  fa-
natyzmu, z zaburzonym sposobem pojmowania świata, 
gotowe zabić lub wydać władzom własnych rodziców, 
a więc i swoje ciało czy dziecko. 

Przedwojenna pocztówka wysłana przez dziecko przebywające w schronisku 
w dzisiejszej Brzezince, kilometr od szosy łączącej Połczyn-Zdrój z Czaplinkiem. 

Czy w czasie wojny mieścił się tu ośrodek prokreacyjny Lebensbornu? 

Funkcjonariusze Reichsarbeitsdienstu 
(Służby Pracy Rzeszy) na schodach słupskiego 

Leśnego Kota. Czy była w nim placówka 
prokreacyjna Lebensbornu? Reproduktorami byli 
raczej oficerowie SS, a nie ludzie ze Służby Pracy.
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O
dklejał pan na mokro?
– Zagraniczne. Ojciec kolegi z klasy pracował w handlu za-
granicznym i kolega przynosił koperty. Afrykańskie znaczki 

z lat 60. miały urok.    

– Ja odrywałem pomniki Warszawy i  historyczne miasta Polski. 
Zwykle Mickiewicze i Kalisze, bo były po 60 groszy – w latach 60. 
nominał na zwykły list.  
– Polskie kupowałem. Blisko szkoły była poczta, więc na przerwach 
biegaliśmy tam w kapciach, oglądaliśmy przez szybę i czasem kupo-

17 czerwca pięć lat temu późnym wieczorem do domu aukcyjnego sotheby’s przy york avenue 
na manhattanie wszedł mężczyzna i usiadł. wystawiony na sprzedaż różowy papierek zamknięty między 
płytkami z pleksi i dodatkowo w przezroczystej pancernej klatce zupełnie go nie zaciekawił. Jednak miał 
on polecenie kupić ów strzępek, więc zrobił to, po dwuminutowej licytacji. płk rez. leszek bednarek,
 koszaliński filatelista, zgodził się powiedzieć, dlaczego znaczek kosztował aż 9,5 mln dolarów, 
a ponadto – dokąd on sam biegał w kapciach i czyją pensję wydał na rosyjskie ziemstwo. to wszystko 
z okazji kwietniowej wystawy filatelistycznej, siódmej krajowej w dziejach koszalina; komitetowi 

organizacyjnemu przewodniczy właśnie pan pułkownik, ale najpierw się cofnijmy.

Po co znaczkom ząbki

waliśmy serie – psy, powozy, leśne zwierzęta, owady z  trzmielem, 
który miał najwyższy nominał...
 
– Z kupionych pamiętam dinozaury na białym i kolorach, Mistrzo-
stwa Świata w Klasie Finn z blokiem i koty Grabiańskiego. Tych się 
nie pozbywałem, bo były efektowne. Ale gdy padało, gromadzili-
śmy się w klatkach schodowych dla zamian. Nazywaliśmy to han-
dlowaniem się na znaczki. Pan się handlował?
 – Bardziej pamiętam, że początkowo miałem zeszyt z  zagiętymi 
w trójkąty kartkami i znaczki w tych kieszeniach. Dopiero po roku 

autor: Fitzroy / Foto: leszek bednarek, władysław Fijałkowski, Fitzroy

Drugi wiodący temat w zbiorach 
L. Bednarka to architektura. 
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czy dwóch dostałem na gwiazdkę klaser – formatu B5, z czerwoną 
plastikową okładką. Ale na pewno się wymieniałem.

– Problemem była nadreprezentacja tych Mickiewiczów i  Ka-
liszów. Każdy by je oddał, a nie chciał się pozbyć Poniatowskiego, 
którego nikt nie naklejał, bo był po 1,55 zł. W ogóle mieliśmy małe 
zasoby, a  dużą chęć handlową, więc te same znaczki wracały do 
nas po parę razy. Co drugi dzień też dawałem inne na początek kla-
sera. Dzięki temu i zamianom osiągałem wrażenie, że zbiór rośnie.
– Prawdopodobnie też przekładałem, ale może nie przeżywałem 
tego aż tak jak pan. Z czasem otworzyli sklep filatelistyczny Ruchu 
i w nim można było tanio kupować pojedyncze znaczki i małe serie, 
to dawało przyrosty. 

– A straty? Znanemu mi filateliście matka spaliła wszystkie Hitlery.
– Już jako dojrzały człowiek zdobyłem kopertę ze Szczecinka ze 
stemplem okolicznościowym z lat 30., której potem potrzebowałem 
do skompletowania eksponatu (zwykle 5 ekranów po 16 kart z od-
bitkami walorów). I  nie znalazłem. 
Musiałem zdobyć drugi raz.

– Pytam o początki, bo wielu z nas 
„zbierało” i ma sentyment, a poza 
tym ciekawią mnie fazy rozwoju 
filatelisty.
– Najpierw gromadzi wszystko, 
co się ukazuje. Potem zawęża się 
do tematów, ale szukając własnej 
niszy: jeśli kolega jest mistrzem 
świata i trzech podwórek w Ander-
sie, to ja w to nie wejdę, bo i tak go 
nie dogonię – wybrałem ptaki i ar-
chitekturę. Z  czasem przychodzi 
wystawianie się, a  każdy wystaw-
ca jest wybitnym znawcą tematu, 
zatem rozwija wiedzę. Do tego 
śledzenie nowości, wyjazdy na tar-
gi. Niektórzy, jak ja, podejmują też 
działalność na rzecz środowiska, 
sędziują, piszą.

– O czym na przykład?
– O  błędach. Ptak na radzieckim 
znaczku to według opisu mucho-
łówka rajska. Ale muchołówki są 
małe i  mają krótkie ogony, a  ta ma 
długi. W literaturze ani w internecie nie ma muchołówki z członem 
rajska. Znalazłem ten znaczek z nazwą łacińską – Terpsiphone pa-
radisi, jedyny jej polski odpowiednik to muchodławka rajska, co po-
twierdzają jej wizerunki. Z kolei znaczek z chorwackiej serii poświę-
conej czaplom przedstawia purpurową w  locie, ale z  wyciągniętą 
szyją, a czaple wyginają szyje rogalikiem na grzbiet. Na znaczku za-
pewne jest żuraw. Dla filatelistów tematyków ważne jest rozpozna-
nie motywów na walorach, zwłaszcza tych, które wystawiają. Po-
wielanie błędów wydawcy świadczy o niskiej wiedzy tematycznej.

– Słyszałem o podziale na tematyków (kwiaty, motyle) i klasyków 
(historia poczty). Ci drudzy mówią o was, że zbieracie obrazki.
– Żeby zdobyć medal tematyczny, trzeba mieć ogromną wiedzę, tak-
że o poczcie i historii znaczka, nie tylko o motywie.

– Dr Lidia Sudakiewicz z  Politechniki Koszalińskiej mówi, że jej 
ojciec, nieżyjący już znany internista Józef Sudakiewicz, obecnie 
patron politechnicznego koła filatelistów, przez pół wieku co po-
niedziałek chodził na spotkania z kolegami.  

– To ważne. Poprzez pasję poznałem wspaniałych ludzi. Kiedyś za 
sprawą wystawy w Głogowie spaliśmy w kilku w jednym pokoju ho-
telowym. Do nocy rozmawialiśmy tylko o znaczkach. Rano wracamy 
i mówimy: koniec. Wytrzymaliśmy do Leszna – ktoś rzucił żartem: 
zobaczcie, jak długo już o tym nie gadamy. I zaczęło się znowu. 

– Zdarzyło się panu pułkownikowi kupić coś za więcej niż pensja?
– Niż moja – nie, ale za średnią krajową tak. Na przykład całość 
ziemstwa rosyjskiego sprzed rewolucji – całość, czyli w  tym przy-
padku kopertę z dwoma znaczkami i stemplami – rzadką, drugi raz 
nie spotkałem tego waloru. Przyjąłem tę ofertę głównie z uwagi na 
gęsi na znaczkach.

– Oferta nie wymaga fatygi. Powie pan o czymś, nad czym się na-
trudził?
– Klisze. Należę do klubu Tematica przy zarządzie wielkopolskim 
Polskiego Związku Filatelistów. Organizują m.in. wypady na targi 
do Essen. W  2013 na belgijskim czy francuskim stoisku zauważy-

łem klisze do druku serii znaczków 
z  Mali z  kowalikiem, jednak byłem 
już bez pieniędzy. Próbowałem 
kupić na spółkę z  kolegą, ale on 
specjalizuje się w drapieżnych. Dwa 
lata o  tym myślałem, a  na targach 
w  2015 pierwsze kroki skierowa-
łem do tego stoiska i mam!

– Dziecięcy świat filatelistyczny 
kończył się na 10 seriach i 10 kra-
jach, wystarczyło mieć z  każdego 
jeden znaczek. Horyzont pragnień 
niełatwy, lecz wyobrażalny. Nie 
deprymuje pana horyzont obecny 
– miliony wartych miliardy walo-
rów nie do zdobycia?
– Nie. Choć wiem, że nawet pta-
ków jest tyle, że większości nie 
zdobędę. Polskie mam wszystkie, 
ale świat! Kiedy pisałem artykuł 
o  pierwszym znaczku z  Australii 
Zachodniej – z czarnym łabędziem, 
złapałem się na tym, że każdy kraj 
wydał co najmniej jedną ptasią 
serię. Jednak myślę, że gdybym 
zgromadził wszystkie ptaki świata, 
byłbym szczęśliwy przez 10 minut.

– W  najwyższej cenie jest nienormalność: coś do góry nogami, 
uszkodzone ząbki, literówka. Mauritiusa sprzedano za 1,67 mln 
dolarów, bo zamiast „Post Paid” (poczta opłacona) miał nieprawi-
dłowy napis „Post Office”, wartość Odwróconej Jenny (samolot 
do góry kołami) – 2,7 mln, Trzyskilingowy Żółty ze Szwecji – 3,14 
mln, bo pomarańczowy, a miał być niebiesko-zielony.  
– Rzadkość. To właściwie makulatura i powinna być zniszczona, ale 
wydostała się na rynek. O, tu mam piramidy z 1947 – przesunięcie 
grafiki, dlatego wartościowe.

– Jednak najwyżej poszła na nowojorskiej aukcji ośmiokątna Jed-
nocentowa Gujana Brytyjska z  1856: 9,5 mln dolarów, mimo że 
bez wad. Prowadzący aukcję podsumował, iż biorąc wzgląd na 
rozmiar i wagę, to najdroższy przedmiot świata.
– Znów rzadkość. W kolorze magenty został jeden, o którym wiado-
mo. Poza tym jego historia: kolonia czekała na znaczki z metropolii, 
ale statek się spóźniał, co groziło paraliżem poczty, więc zarządca 
zamówił druk u  wydawcy miejscowej gazety. Jednak być może na 

 Leszek Bednarek
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aukcji wyszła też ludzka natura. Sam kiedyś złapałem się na tym, 
że wyznaczoną sobie sumę do wydania przebiłem ośmiokrotnie, na 
szczęście w porę puknąłem się w głowę.  

– Ta Gujana ma gładkie brzegi. Po co znaczkom ząbki?
– To nie ząbki są potrzebne, ale perforacja, żeby łatwiej odrywać na 
poczcie, po czym ubocznie zostaje „połowa” tej perforacji – ząbki.

– Ale ile w nich charakteru znaczka! Kiedyś kupiłem chińską serię, 
w której brzegi były poszarpane. Rarytas?
– Raczej nie. Chińskie i koreańskie tak miały.

– Pęsetka nie ogranicza dostępu do znaczka? Nie czuje się przecież 
faktury. A niektórzy zakładają rękawiczki chirurgiczne. 
– Nie wyczuwa się, więc często nie posługuję się pęsetą. Oczywiście 
przedtem myję ręce i wycieram do sucha. Rękawiczek w ogóle nie 
lubię, do cementu włożę, ale do cięcia tej forsycji czy jaśminowca 
nie.  

– Skłania pan gości do oglądania, czy już pan się zniechęcił?  
– Nie mam takiego charakteru, żeby narzucać swoje zainteresowa-
nia.

– Ale sam godzinami wpatruje się pan w zbiory.
– W ostatnich latach zajmowanie się walorami sprowadzam do po-
prawiania eksponatów (ekrany z planszami), czyli do zamiany mate-
riału na lepszy, rzadszy, np. zwykłego waloru na jego projekt, próbę.

– Czy filatelista zaawansowany nie gubi młodzieńczej fascynacji? 
Nie staje się cyniczny, przeliczając kolekcję na pieniądze, konfron-
tacje i medale z wystaw?
– Zamienia emocje na inne, dojrzalsze i z dystansem, ale niczego nie 
gubi. I zaczyna być mniej zbieraczem, a bardziej działaczem. 

– Jerzy Henke, dawny prezes koszalińskiego okręgu, słupszczanin, 
pierwszy Polak uhonorowany flagą UPU (Światowego Związku 
Pocztowego), starał się o uznanie zasług Heinricha von Stephana 

ze Słupska – generalnego poczmistrza Cesarstwa Niemieckiego, 
współzałożyciela Światowej Unii Pocztowej (teraz UPU), któ-
ry uczynił pocztówkę przedmiotem powszechnego obrotu. Pan 
Henke napisał o nim książkę i doprowadził do odsłonięcia tablicy 
w gmachu poczty. Nie dożył ławki, która stanie wiosną – siedzący 
na niej von Stephan będzie trzymał kartkę pocztową zaadreso-
waną do Jerzego Henkego. Ale były kontrowersje. Pamiętam jak 
pan Henke mi tłumaczył: „Polska to chyba jedyne państwo, któ-
re nie wydało znaczka z nim. Jeden z filatelistów spytał: Niemca 
chcesz forować na piedestał? To ja też go spytałem: masz rodzinę 
i chodzicie do kościoła? Chodzimy, odparł. Na to ja: w te mury nie-
mieckie? Mimo że Prusak, żaden polakożerca. Wierzący, prawy 
człowiek. Jak też w takiej rodzinie żyję.” Pańska opinia? 
– Przychylam się do zdania Jerzego. Dla filatelistyki, komunikacji 
między ludźmi i  promocji regionu von Stephan to postać wybitna. 
Koledzy w  Koszalinie lansują np. Hansa Gradego, pioniera awiacji, 
jeden z kolegów ma cały ekran o tym koszalinianinie. 

– Wśród ponad 50 wystawców na kwietniowym pokazie będą tyl-
ko trzy kobiety. Nie mają czasu?
– Taka jest prawda. Powiem więcej: to dziewczęta, kategoria mło-
dzieżowa.

– Mimo to filatelistyka się starzeje. Bo zanika papierowa kore-
spondencja?
– To też, ale głównie styl życia: internetowy surfing zapełnia czas 
wolny. 

– W  spisie eksponatów na wystawę intrygują mnie niektóre ty-
tuły: „Siewca”, „Włókiennictwo ubiera i poprawia komfort życia”, 
„ABC marginesu”, „Czekam na list od Ciebie, Klementyno”. 
– „Siewca” to wielkość kolegi Prokulewicza z Białogardu – że na mo-
tywie  jednego znaczka z siewcą potrafił zbudować cały eksponat, 
podziwiam. Włókiennictwo – bardzo dobry eksponat z Łodzi, wygra 
klasę tematyczną; na znaczkach i innych walorach jest wszystko: od 
najstarszych maszyn do rodzajów przędzy. „ABC marginesu” to eks-
ponat w klasie młodzieżowej, z klubu Przylesie – o tym, co może być 

Ptaki morskie i brodzące. Arkusik z wyspy 
Jersey, zależnej od Wielkiej Brytanii. 

Arkusik z Malty. Ptaki to jedna ze specjalności 
tematycznych Leszka Bednarka.
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Pod patronatem „Prestiżu”

Krajowa Wystawa Filatelistyczna II stopnia zatytuło-
wana „100. rocznica zwycięstwa Powstania Wielko-
polskiego”, Politechnika Koszalińska, Kwiatkowskiego 
6E: 10 IV w godz. 15-18, 11 i 12 IV g. 10-18, 13 IV g. 
10-13.

Inicjator: członek koła PZF przy PK i prezes wielko-
polskiego oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919 Wawrzyniec Wierzejew-
ski. 

Organizatorzy: Zarząd Koszalińskiego Okręgu PZF, 
ratusz, Wydział Humanistyczny PK, Poczta Polska, 
Archiwum Państwowe w Koszalinie i Towarzystwo 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
Wystawie towarzyszyć będą: konferencja nauko-
wa, zwiedzanie ekspozycji w archiwum i kaplicy św. 
Gertrudy, seminarium filatelistyczne, pokaz medali, 
odznaczeń i pamiątek żołnierskich. Przygotowano 
datowniki na dzień otwarcia i zamknięcia wystawy, 
znaczki, karty korespondencyjne i medal.

Patronat: prezydent miasta, medialny – Polskie Radio 
Koszalin i miesięcznik „Prestiż”.

na marginesie arkusza znaczków. Natomiast Klementyna to zbiór 
listów między jeńcem obozu a Klementyną; ukazuje formularze do 
korespondencji, różne formy cenzury. Poza konkursem będą „Pol-
skie kartki pocztowe w walucie złotowej 1925-1939”, które zdobyły 
Grand Prix wystawy ogólnopolskiej. Autor Żurek z  Warszawy nie 
chce uczestniczyć w konkursie; uznał, że byłoby to nie fair, bowiem 
pewne jest, że by wygrał. Również poza konkursem wystawią się ju-
rorzy i ekspert wystawy.

– Pan zaś wcale.
– Ściany pomagają gospodarzom, a  zwłaszcza przewodniczącemu 
komitetu organizacyjnego. Chcę uniknąć komentarzy, że wysta-
wiam się dla medalu. 

– Ma pan dwa wielkie eksponaty: „Osobliwy świat ptaków” 
i „Skarby architektury w obecnych granicach Polski”. Pracuje pan 
nad czymś nowym?
– Od 10 lat szykuję „Obraz trwałości, użyteczności i piękna w archi-
tekturze”.

– Przylesie.
– Raczej nie. Powiedzmy, że nie spotkałem na znaczkach. To będzie 
eksponat o  światowej architekturze od jaskiń do współczesności. 
Odrębnie pracuję nad jednoekranowym eksponatem, na który zło-
ży się 31 portugalskich całostek z 1896 r. (kartki pocztowe z nadru-
kiem znaczka), przedstawiających styl manueliński z późnego goty-
ku; rozwijał się w Portugalii za Manuela I Szczęśliwego. 

– A propos szczęścia: podobno filateliści żyją dłużej. 
– W każdym razie zapominają się starzeć. Zainteresowania, aktyw-
ność i kontakt z ludźmi wypierają myślenie o chorobach. Kolega trzy 
razy w tygodniu ma dializę, ale co poniedziałek jest na spotkaniu.



Ta pełna krwawych ilustracji, rozkosznie makabryczna książka to 
lektura nie dla ludzi o  słabych nerwach i  zdecydowanie tylko dla 
dorosłych.

CHRISTOPHER SKAIFE: „STRAŻNIK KRUKóW”

Strażnik Kruków – brzmi jak nazwa postaci z  „Gry o  tron”, ale to 
prawdziwe stanowisko w  londyńskim Tower. W sercu nowoczesnej 
metropolii Christopher Skaife niczym Hagrid z „Harry’ego Pottera” 
opiekuje się wyjątkowymi zwierzętami. I zaprasza nas do fascynu-
jącego świata ptaków obdarzonych zaskakującą inteligencją i złożo-
nymi osobowościami. Opowiada o karmieniu ich psimi ciasteczkami 
nasączonymi krwią i o pogoni za krukami-uciekinierami, które nale-
ży sprowadzić z powrotem do Tower. Pokazuje, jak bardzo przypo-
minają ludzi, bo potrafią być zarówno okrutne, jak i wspaniałomyśl-
ne. Wyjaśnia, czemu odegrały tak ważną rolę w mitach i legendach 
– od prastarych podań po wspomnianą „Grę o tron”.

Przede wszystkim jednak opisuje niezwykłą przyjaźń, jaką go ob-
darzyły. W  jego książce świat kruków, historia i  magia splatają się 
w opowieść, która zaskakuje i porusza.

Premiera książki 17 kwietnia 2019 roku.

TOMASZ KWAŚNIEWSKI: „W CO WIERZĄ POLACY?”

To niewiarygodne, ale stwierdzone: połowa Polaków systema-
tycznie czyta horoskopy, a  trzy miliony korzysta z  usług wróżek.
Polacy rocznie wydają na usługi ezoteryczne dwa miliardy złotych?  
Pomyśleliby Państwo?

W  Internecie możemy znaleźć oferty rytuału magicznego, dzięki 
któremu rzucimy palenie lub sporządzenia magicznego kalendarza, 
który wskaże nasze „dobre dni”. Możemy też wypędzić złe duchy, 
wyleczyć bezpłodność, a nawet rzucić na kogoś klątwę.

Tomasz Kwaśniewski sprawdził, jak to możliwe, że w  XXI wieku 

JONATHAN J. MOORE: „POWIESIć, WYBEBESZYć 
I POćWIARTOWAć, CZYLI HISTORIA EGZEKUCJI”

Największa rozrywka w  średniowieczu? Oczywiście – publiczna 
egzekucja! Miażdżenie, palenie, ćwiartowanie, topienie, gotowa-
nie żywcem i  nabijanie na pal. Średniowieczny mieszczanin byłby 
zawiedziony nowoczesnymi metodami wykonywania kary śmierci.
Ta książka to bezkompromisowe spojrzenie na historię egzekucji 
na przestrzeni wieków. W  miarę jak poznajemy kolejne zabójcze 
techniki – od działającej z szybkością błyskawicy gilotyny, po długie 
i powolne obdzieranie żywcem ze skóry – jedno staje się pewne – 
uśmiercanie to od zawsze dynamicznie rozwijająca się branża! 

Zaczniemy od starożytnych widowisk w Koloseum, gdzie skazańców 
rozrywały na strzępy dzikie zwierzęta. Później przeniesiemy się do 
średniowiecza – czasów czarownic i najbardziej wymyślnych tortur. 
Przyjrzymy się też misternej sztuce wieszania na szubienicach. Cze-
ka nas również wizyta we Francji, ojczyźnie gilotyny. A w XX wieku? 
Krzesło elektryczne, komora gazowa oraz zastrzyk trucizny.

Jak długo obcięta przez kata głowa pozostaje świadoma? Czy moż-
na przeżyć własną egzekucję? Czy kat to dobry zawód? 

nowości i hity 
wydawnictwa znak
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Prestiżowe 
książki

proponuje: andrzej mielcarek



w  Polsce ludzie wciąż chodzą do wróżek i  jasnowidzów, leczą się 
u guślarek, znachorów i szeptuch. Dlaczego tak wiele osób korzysta 
z pomocy egzorcystów?

By zrozumieć krajobraz magiczny w  nowoczesnym europejskim 
kraju, miesiącami podążał śladem osób oferujących tego rodzaju 
usługi. Pozwolił sobie wróżyć, poddał się oczyszczaniu jajem i  ry-
tuałowi rzucania palenia. Uczestniczył w sabacie, namierzał duchy, 
poszukiwał ponoć ponownie już inkarnowanego ducha Mieszka I, 
wreszcie rzucił klątwę na profesora Jana Hartmana.

W rezultacie powstała fascynująca, ale też ciepła i miejscami zabaw-
na opowieść o ukrytych (ale prawdziwych) wierzeniach Polaków.

Tomasz Kwaśniewski – reporter „Dużego Formatu”. Laureat na-
gród: Grand Press, Nagrody im. Barbary Łopieńskiej, Nagrody im. 
Teresy Torańskiej oraz Amnesty International.

JAN SKóRZYńSKI: „OKRĄGŁY STóŁ. 
WYNEGOCJOWANY KONIEC PRL”

W masowej wyobraźni symbolem końca komunizmu w Europie jest 
upadek muru berlińskiego. Ale demontaż żelaznej kurtyny rozpo-
częto w Warszawie. W 30. rocznicę obrad Okrągłego Stołu dr Jan 
Skórzyński odkrywa przed czytelnikiem wszystkie tajemnice roz-
mów  między obozem rządzącym a opozycją. 

Obalenie komunizmu bez rozlewu krwi wydawało się niemożliwe. 
Odebranie władzy dyktatorskiemu reżimowi w Polsce bez wszczy-
nania wojny domowej stało się wydarzeniem wyjątkowym w  skali 
światowej. Do dziś budzi ono zarówno zdziwienie, jak i podziw wielu 
ekspertów.  Okrągły Stół sprawił, że kostki sowieckiego domina za-
częły  się przewracać jedna po drugiej. 

Jak osiągnięto kompromis bez ofiar śmiertelnych? Jakie sekrety 
skrywają ściany owianej złą sławą Magdalenki? Jan Skórzyński cha-
rakteryzuje strategie polityczne obu stron konfliktu oraz opisuje 
wewnętrzne rozłamy w partii i ruchy dążące do demokratyzacji ży-
cia społecznego. Z  niezwykłą wnikliwością analizuje każdy aspekt 
negocjacji, które na zawsze zmieniły bieg historii.

To opowieść o trudnej sztuce wypracowywania kompromisu w cza-
sach niesprzyjających porozumieniu. A może Solidarność dopuściła 
się zdrady społecznych aspiracji, jak twierdzi obecnie wielu? 

Jan Skórzyński to historyk i  politolog, profesor Collegium Civi-
tas. Uczestnik ruchu opozycyjnego w  PRL, internowany 13 grud-
nia 1981 r. W  latach 2000–2006 zastępca redaktora naczelnego 
„Rzeczpospolitej” i szef jej weekendowego dodatku „Plus Minus”. Za 
swe książki trzykrotnie nominowany do Nagrody Historycznej im. 
Kazimierza Moczarskiego.
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Wszystkim naszym Klientom 

życzymy zdrowych

spokojnych i pogodnych 

Świąt Wielkanocnych.
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oszalińskie wydawnictwo założyli niemal 30 lat temu Ur-
szula Kurtiak i  Edward Ley. Pochodzące z  Koszalina książki 
artystyczne trafiają nie tylko do polskich odbiorców. Wiele 

znajduje nabywców w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej 
– zwłaszcza edycje dzieł literackich drukowane w językach orygina-
łów albo po angielsku. 

Przez lata podstawową formą promocji oferty Wydawnictwa Arty-
stycznego Kurtiak Ley był udział w targach oraz wystawy. W ostat-
nich latach coraz większe znaczenie ma Internet i internetowy sklep, 
dlatego wyjazdów targowych jest nieco mniej, choć nadal każdy rok 
przynosi indywidualne prezentacje w prestiżowych miejscach świa-

medal europejski, Godło teraz polska, tytuł ambasadora polskiej Gospodarki to prestiżowe 
nagrody, które wydawnictwu artystycznemu kurtiak ley przyniósł rok 2018. sami jego właściciele za 
najważniejsze wydarzenie roku i swój szczególny sukces uważają uruchomienie w warszawie 
Galerii książki kolekcjonerskiej – wyjątkowej placówki łączącej funkcję salonu artystycznego 
i eleganckiego sklepu. mniej spektakularne, ale również wymagające ogromnego wysiłku były 
przygotowania do otwarcia drugiego, po berlińskim, oddziału wydawnictwa. powstaje on w krakowie.

Wydawnictwo na medal

ta. Przykładem może być trwająca cztery miesiące ubiegłoroczna 
wystawa pochodzących z Koszalina unikatowych książek w Morgan 
Library & Museum w  Nowym Jorku, promowana oficjalnie przez 
Konsulat Generalny RP jako ważne wydarzenie kulturalne. 

Można odnieść wrażenie, że wydawnictwo odnosi więcej sukce-
sów poza rodzinnym miastem niż w swojej kolebce. Urszula Kurtiak 
komentuje: - Jest to poniekąd zrozumiałe. Absolutna większość 
odbiorców mieszka poza naszym rodzinnym miastem. My zaś czas 
dzielimy obecnie między Koszalin, Warszawę i  Kraków. Dochodzą 
do tego wyjazdy zagraniczne. Dosłownie wiedziemy życie w podró-
ży. Można by pewnie niektórymi sprawami zarządzać zdalnie, ale 

autor: andrzej mielcarek (przedruk z „almanachu kultury koszalińskiej 2018”) / Foto: izabela rogowska

Urszula Kurtia i Edward Ley
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my wiemy, że zawsze lepszy efekt daje bezpośrednie zaangażowa-
nie. Zresztą prowadzimy działalność o  szczególnym charakterze, 
gdzie osobiste kontakty i  relacje mają ogromne znaczenie. Nasi 
współpracownicy i odbiorcy bardzo to cenią. 

Wydawnictwo doceniają nie tylko nabywcy jego dzieł. Edward Ley 
mówi: - W  roku 2018 splendorów spłynęło na nas sporo. Takim, 
który uważamy za szczególny, jest przyznanie naszemu wydawnic-
twu Godła Teraz Polska. Pomyślane jest ono jako budzące szacunek 
oznakowanie towarów – to przede wszystkim. Poza tym Fundacja 
Teraz Polska bierze w swoistą opiekę laureatów. Interesuje się ich 
kolejnymi przedsięwzięciami, zaprasza na spotkania. Doświadcza-
my tej opieki i bardzo sobie ją cenimy. Odbierając Godło Teraz Pol-
ska usłyszeliśmy od przedstawicieli fundacji, że taka firma jak nasza 
trafia się raz na kilka albo nawet kilkanaście lat. Zazwyczaj wyróż-
niane są produkty konsumpcyjne, szeroko znane, rozpoznawalne 
dla zwykłych konsumentów, wypuszczane na rynek w  masowych 
ilościach. A tu my – niszowe wydawnictwo. Takie, które jest przed-
sięwzięciem artystycznym, a jednocześnie firmą. 

Urszula Kurtiak dodaje: - Dostaliśmy również Medal Europejski 
Komisji Społeczno-Ekonomicznej za biblioteki domowe, które 
kompletujemy całe w skórach. Jest to nawiązanie do bibliotek gro-
madzonych w dawnych czasach przez arystokratów, które później 
przekazywali oni na rzecz ogółu – najczęściej uniwersytetom. Cza-
sami stawały się one zalążkami nowych zakładów naukowych. Taką 
funkcję miały biblioteki Krasińskich, Raczyńskich, Ossolińskich, 
Załuskich. To co proponujemy, to oczywiście jest oferta skierowa-
na do ludzi zamożnych, ale tych wśród Polaków jest coraz więcej, 
a wielu spośród nich ma takie prospołeczne nastawienie. Nie gro-
madzą tych pięknych przedmiotów, jakimi są książki artystyczne lub 
w sposób artystyczny oprawianych, dla siebie, ale z myślą o korzyści 
całego społeczeństwa. Nasi klienci mówią wprost, że cieszą się tymi 
kompletowanymi zbiorami, ale ich przeznaczenie z góry jest prze-
sądzone. 

To nie koniec wyróżnień jakimi sypnął rok 2018. - Otrzymaliśmy 
również tytuł honorowy Ambasador Polskiej Gospodarki – rela-
cjonuje z satysfakcją Edwar Ley. – Zostaliśmy docenieni w kategorii 
Najwyższa Jakość. Znów wśród laureatów nagrody okazaliśmy się 
ewenementem ze względu na charakter naszej działalności, która 
łączy w sobie biznes i sztukę. Tym większa była nasza satysfakcja, 
kiedy odbieraliśmy gratulacje z rąk pani Małgorzaty Kidawy-Błoń-
skiej, wicemarszałka  Sejmu.

Tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki przyznawany jest przez ka-
pitułę konkursu organizowanego przez Business Centre Club pod 
patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
w Brukseli. Może go otrzymać firma, która „promuje Polskę na are-
nie międzynarodowej jako wiarygodnego partnera gospodarczego, 
wspiera dobry wizerunek polskiego przedsiębiorcy, przyczynia się 
do rozwoju gospodarczego kraju, przyciąga inwestorów oraz budu-
je kapitał zaufania wobec Polski i Polaków”.

Jak podkreślają założyciele Wydawnictwa, szczególną satysfak-
cję przyniosło im otwarcie Galerii Książki Kolekcjonerskiej, którą 
ulokowali w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 62.  To bardzo 
prestiżowe miejsce – w pobliżu Teatru Polonia i Placu Konstytucji. 
Remont trwał niemal rok, ale w  końcu w  październiku 2018 roku 
galeria zaczęła przyjmować gości. 

Urszula Kurtiak mówi: - Nasi klienci mówią, że cieszy ich pojawienie 
się tego punktu, bo mają teraz blisko do źródła. Nie ma co ukrywać, 
większość nabywców naszych książek to warszawiacy. Poza tym 
wiele osób lubi kupować oczami a nawet dotykiem. Tak więc wycho-



dzimy im naprzeciw. Co innego zobaczyć zdjęcie i przeczytać opis, 
a  co innego dotknąć książki. Zaczęli przychodzić ludzie, mówiąc: 
„My was znamy,  z  targów, jeszcze z  lat dziewięćdziesiątych”. To 
ogromnie miłe spotkania. My rzeczywiście jeździliśmy na Warszaw-
skie Targi Książki od 1991 roku i od początku na Międzynarodowe 
Targi Książki. Byliśmy na tych nich pierwszym prywatnym wydaw-
nictwem poza tymi, które wyrosły z emigracyjnych albo podziem-
nych oficyn jak NOWA, Aneks albo Spotkania. 

Czym różni się Galeria Książki Kolekcjonerskiej od sklepu? Wyjaśnia 
to Edward Ley: - To inna formuła sprzedaży. Nie ma zwykłej klamki, 
należy zostać wpuszczonym do środka. Oprócz tego, że jest miejsce 
na pokazanie naszych tomów, zapewniamy gościom warunki do na-
mysłu. Jest spokój, cisza, ale i zawsze gotowa do wyjaśnień osoba. 
Sprawdzaliśmy – taka placówka jest jedyna. Istnieją antykwariaty 
specjalizujące się w obrocie książkami artystycznym albo artystycz-
nie oprawianymi, ale my nie sprzedajemy starych książek. Oferuje-
my jedynie unikatowe książki naszego wydawnictwa. 

Kolejne ważne przedsięwzięcie, którego finalizację Urszula Kurtiak 
i  Edward Ley rozpoczęli w  roku 2018, a  które zajmuje dużo czasu 
i uwagi, to budowany od podstaw oddział wydawnictwa w Krako-
wie. To znów konieczne jest przygotowanie odpowiedniego miejsca, 
wyposażenie go w sprzęt, rozruch. 

- Kupiliśmy w  Krakowie coś unikalnego – mówi pani Urszula. Jest 
to ogromny zbiór starych czcionek i ozdobników, czasami kilkuse-
tletnich, po drukarni z długą tradycją, która po II wojnie światowej 
została znacjonalizowana, później działała w  formule spółdzielni, 
a  ostatecznie upadła. Jest to niezwykły zbiór elementów drukar-
skich. Będziemy je archiwizować może z rok. Piętnaście ogromnych  
skrzyń wypełnionych szufladami wyjętymi z szaf i regałów drukar-
nianych. Możemy właściwie powiedzieć, że ocaliliśmy ten skarb kul-
tury przed zniszczeniem. Nie wiemy jeszcze dokładnie, ile tego jest 
w sztukach i jakie może mieć dla nas znaczenie praktyczne, ale nie 
mogliśmy przejść obojętnie wobec zagrożenia, że mogło to wszyst-
ko przepaść.

To wyjaśnia, dlaczego wchodząc do siedziby wydawnictwa przy uli-
cy Szczecińskiej, mieszczącej się w ponad stuletniej willi, już w holu 
zastaliśmy porozkładane na podłodze tajemnicze płaskie skrzy-
neczki. To wspomniane przez właścicielkę szuflady z drukarnianych 
szaf, pełne drobnych przedmiotów z metalu. 

- To wszystko trzeba wyjąć, wyczyścić, sfotografować i skatalogo-
wać, jeśli ma być dla nas użyteczne – wyjaśnia Urszula Kurtiak. – 
Inaczej nikt by nie wiedział, czym dokładnie dysponujemy. W jakim 

stopniu będą to elementy do wykorzystania w  naszej pracy, czas 
pokaże. 

Osobnej decyzji wymaga sprawa sprowadzonych z  Krakowa ele-
mentów drewnianych, tekturowych i  papierowych. Jeśli miałyby 
być kiedyś jeszcze wykorzystywane, muszą zostać zdezynfeko-
wane, czyli  za pomocą ozonu pozbawione mikrobów, roztoczy, 
zalążków pleśni i  grzybów. Na razie czekają w  wielkich foliowych 
workach. 

Mało kto zdaje sobie sprawę z faktu, że stare księgozbiory powin-
ny być co jakiś czas odkażane, w specjalny sposób konserwowane 
– również ze względu na to, że bez tych zabiegów stanowią zagro-
żenie dla zdrowia bibliotekarzy, antykwariuszy, konserwatorów 
czy innych osób, które się z nimi stykają. Podobnie jest z tym, czego 
używali dawni drukarze. Drewno, papiery, tektury – to wszystko 
może stanowić zagrożenie ze względu na zachowane w nich pleśni 
i grzyby, a właściwie ich toksyny.

Edward Ley mówi: - Książki podlegają chorobom. Zdarzało się nam 
odmawiać wykonania konserwacji książek ze względu na zdrowie 
naszych pracowników. Nie chcieliśmy ich narażać na schorzenia 
wywodzące się od grzybów. Możliwość nabycia takich chorób jest 
już dawno potwierdzona, przy czym chodzi o  choroby dające nie-
charakterystyczne objawy, a więc trudne do zdiagnozowania. 

Dowodem na to, że kontakt z zagrzybionymi księgozbiorami może 
stanowić zagrożenie dla ludzi, jest to co stało się po wielkiej po-
wodzi 1997 roku na Dolnym Śląsku. Kiedy już wysuszono książki 
stanowiące własność Biblioteki Ossolińskich, zostały one poddane 
konserwacji. Wiele osób uczestniczących w tych pracach poważnie 
zachorowało. Później okazało się, że powodem  problemów były 
roztocza i  grzyby, które rozwinęły się w  zawilgoconych tomisz-
czach, a nie zostały unieszkodliwione przed konserwacją książek. 

Książki artystyczne już wchodzą do obiegu antykwarycznego. Sta-
rodruków, książek zabytkowych jest ograniczona liczba. Obrót nimi 
w naturalny sposób spada. Ich miejsce zajmują książki współczesne 
ale rzadkie ze względu na technologię wykonania albo wyjątkową 
oprawę. – „Dzięki wam moje wnuki będą mieć co jeś” usłyszeliśmy 
od antykwariusza w Paryżu - wspomina Uruszula Kurtiak. - On ma 
rację. Książki unikatowe, artystyczne albo w  szczególny sposób 
oprawiane stają się przedmiotem wtórnego obrotu handlowego 
i kolekcjonerskiego. Osiągają na rynku wysokie ceny. 

- Postanowiliśmy wydawać nakłady mniejsze niż dotychczas – pod-
kreśla pan Urszula. - Poprzednio zdarzało się kilkaset egzemplarzy, 
teraz zazwyczaj wydajemy poniżej stu. Tak więc zmniejszamy liczbę 
egzemplarzy a zwiększamy nakład pracy potrzebny do wykonania 
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Powstaje wyjątkowe wydanie poematu Włodzimierza Majakowskiego

jednej sztuki. Przez to nasze książki stają się czymś jeszcze bardziej 
wyjątkowym, jeszcze bardziej pożądanym, bo zawierają więcej ele-
mentów artystycznych. Ilustracje wielu z nich to wysokiej klasy gra-
fiki powstające w  ograniczonej liczbie i  sygnowane przez znanych 
plastyków.

Przykładem najnowszej czysto artystycznej produkcji jest pomy-
ślana w formie nawiązującej do futurystycznych zinów wyjątkowa 
edycja poematu Włodzimierza Majakowskiego zatytułowanego 
„Dobrze”. Dla Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak & Ley przy-
gotowuje ją Hanna Bakuła. Mieliśmy okazję obejrzeć „prototyp” tej 
niesamowitej książki. Zapowiada się rzecz niezwykła, przemawia-
jąca już samą formą, wykorzystująca masę nieznanej dotychczas 
ikonografii.   

Jednak wobec spadających nakładów gazet i książek oraz cyfryzacji 
życia postępującej z prędkością tornada nasuwa się pytanie, czy zaj-
mowanie się książką ma jeszcze sens?

Właściciele koszalińskiego wydawnictwa nie mają wątpliwości, że 
książka nie zaginie, a najwyżej zmieni formę: - Jej przyszłość można 
przewidzieć na przykładzie innych zjawisk. Weźmy historię drzewo-
rytu, stalorytu i innych technik graficznych. One miały kiedyś użyt-
kowy charakter. Służyły do powielania tekstów lub druku książek. 
Potem weszły w  użycie inne techniki, dużo wydajniejsze, szybsze 
i tańsze. Wypierały one te pierwotne. Stąd druk książek z użyciem 
starych technik staje się dziedziną sztuki. Jest przez swoją wyjątko-
wość czymś atrakcyjnym – tłumaczą Urszula Kurtiak i Edward Ley. 
- My już ponad 20 lat temu na jednym z filmów nagranych z naszym 
udziałem mówiliśmy, że książka stanie się czymś unikalnym, w cało-
ści przejdzie w obszar sztuki. I to się dzieje na naszych oczach. My 
mamy satysfakcję, że w jakimś sensie jesteśmy prekursorami. Książ-
ka nie umiera. Ona tylko zmienia formę. Pojawiają się nowe nośniki. 
Być może kiedyś już nie będzie nośników, jakie znamy obecnie. Bę-
dzie „coś” do przenoszenia treści. Jesteśmy w dziejach świata epizo-
dem. Buntować się przeciw temu, że książka papierowa zanika, nie 
ma najmniejszego sensu. 
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N
ominalnie to 14. numer „Almanachu Kultury Koszalińskiej” 
(AKK), który ukazuje się z inicjatywy Rady Kultury przy pre-
zydencie Koszalina. Wydawcą jest Koszalińska Biblioteka 

Publiczna (KBP), a  redaktorem prowadzącym Anna Makochonik, 
publicystka kulturalna, na co dzień redaktorka i dziennikarka „Pre-
stiżu”. 

W  2015 roku wydawnictwo zmieniło formułę, format, objętość, 
chociaż jego założenia pozostały niezmienne: prezentacja najważ-
niejszych wydarzeń kulturalnych miasta i rejestracja zmian zacho-
dzących w kulturze. Ponieważ za projektami stoją konkretni ludzi, 
Almanach promuje artystów, twórców, animatorów, debiutantów. 

Ofensywa młodości

W wielu tekstach, również we wstępach prezydenta Piotra Jedliń-
skiego i  byłego już przewodniczącego poprzedniej Rady Kultury 
(nowa została wybrana na początku tego roku), nowy numer wska-
zuje na zmianę pokoleniową w kulturze. Do głosu dochodzą młodzi 
z  pokolenia lat 90. XX wieku, którzy rozszerzają wachlarz najczę-
ściej dotąd uprawianych dyscyplin, nastawieni są na poszukiwania, 
częściej wychodzą do odbiorców i skracają do nich dystans, samo-
dzielnie pozyskują pieniądze na swoje działania. 

Dzięki nim powoli zaciera się – to uogólnienie celowe – obraz arty-
sty, który narzeka, że czeka – na propozycję, menadżera, marszan-
da, agenta, pieniądze od sponsora, samorządu, instytucji, państwa. 
Młodzi nadają ton wydarzeniom, przez co na łamach „AKK 2018” 
dominują. Niestety, nie widać tego jeszcze po najważniejszych na-
grodach przyznawanych przez samorząd za działalność kulturalną, 
lecz z pewnością i to wkrótce się zmieni. 

Powitania i pożegnania

„AKK” to nie tylko przegląd wydarzeń, lecz także dokument tego, 
czym żyliśmy w 2018 roku. Nie brakuje w nim opinii, ocen, często 

Wszystkie 
wydarzenia 
kulturalne 
w jednym 
miejscu
po raz czwarty w nowej odsłonie ukazał się „almanach kultury koszalińskiej”. promocja rocznika za 2018 
rok odbyła się 27 marca br., podczas Xi Gali kultury w Filharmonii koszalińskiej. lektura pisma skłania do 
kilku refleksji: koszalinianie coraz aktywniej uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, twórczo realizują 

inicjatywy własne, a kultura stała się najbardziej widocznym elementem promocji koszalina. 

również krytycznych, analiz zjawisk, recenzji, rozmów z twórcami. 
Walorem wydawnictwa jest również jego warstwa wizualna. 

Czytelnik otrzymuje czwartą okładkę prezentującą artystę, które-
go działalność w danym roku była widoczna i doceniana, w tym roku 
jest nią Anna Waluś i kolejną dziedzinę sztuk plastycznych, w tym 
roku – rysunek. Almanach to znakomite zdjęcia kilku autorów, 
ale głównie Izabeli Rogowskiej, która odpowiada także za edycję 
wszystkich fotografii. 

Wydawnictwo podzielone jest na czytelnie podane działy. Prezen-
tuje aktywność niemal wszystkich środowisk, związków twórczych 
i instytucji kultury, w tym wielu prywatnych. Dostrzega obiecujące 
debiuty, zjawiska i obrzeża oraz rokujące inicjatywy. Sięga po rza-
dziej eksponowane w mediach dziedziny sztuki. Wreszcie również 
żegna artystów, którzy odeszli w 2018 roku. 

Odbierz lub pobierz

W przyszłym roku ukaże się piąta edycja AKK po zmianach. – Chce-
my zmodyfikować sposób opisywania imprez cyklicznych, wprowa-
dzić równowagę pomiędzy ilością tekstów i zdjęć, nieco inaczej po-
dzielić zawartość, by na dwustu stronach znalazło się jeszcze więcej 
wydarzeń – mówi Anna Makochonik. 

– Pojawił się problem, którego nie przewidzieliśmy – przyznaje Piotr 
Pawłowski, przewodniczący kolegium redakcyjnego. – W poprzed-
nim roku, z braku miejsca, choć pismo ma poważnie zwiększoną ob-
jętość, musieliśmy zrezygnować z  wielu tematów. W  koszalińskiej 
kulturze dzieje się tak wiele istotnych rzeczy, że musimy jeszcze 
oszczędniej gospodarować powierzchnią, żeby prezentować więcej 
postaci i pełne spektrum wydarzeń.

AKK 2018 dostępny jest bezpłatnie w KBP (ilość egzemplarzy ogra-
niczona) oraz do pobrania ze strony wydawcy – www.biblioteka.
koszalin.pl.
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T
a aktualność polega przede wszystkim na nieodpartym wra-
żeniu ciągłości w  funkcjonowaniu systemu władzy, a  wręcz 
w  jej odrębnej naturze, jaka od stuleci ujawnia się w  Rosji – 

carskiej, radzieckiej, współczesnej. Władimir Putin ma poparcie 
większości Rosjan, choć trudno zmierzyć ilu dokładnie, bo wybory 
w  Rosji odbywają się w  sposób nietransparentny, manipulowane 
przez rządzących zgodnie z  ich aktualnymi potrzebami. Rytuały 
demokracji okazują się puste, bo to tylko konieczne dla zachowania 
pozorów dekoracje - niczym Potiomkinowskie wsie z czasów Kata-
rzyny II. 

pewnie trudno uwierzyć w to, że publikację naukową da się czytać z zapartym tchem. dr Jolanta 
kazimierczyk-kuncer pracą „Jedźmy do rosji. o kulturze rosyjskiej we francuskiej literaturze 
podróżniczej XViii i pierwszej połowie XiX wieku” osiąga efekt, o którym marzy każdy autor: 
pierwszymi stronami książki budzi takie zaciekawienie, że czytelnik nie chce oderwać się od lektury 
po ostatnią kropkę w tekście. i trzeba od razu dodać, że to nie jest rzecz wyłącznie dla polonistów, 
rusycystów, romanistów albo historyków. kto choć trochę interesuje się rosją, również współczesną, 
znajdzie w niej wartościową wiedzę i dużo stwierdzeń i nawiązań, które wydadzą się mu zdumiewająco 

aktualne. 

Czytajmy o Rosji

Tym, za co Rosjanie szczególnie cenią Putina, jest jego ambicja odbu-
dowy imperium. Pojęcie „imperium” pojawia się również w książce 
Jolanty Kazimierczyk-Kuncer często, bo to słowo-klucz, jeśli chodzi 
o zbiorową i historyczną świadomość Rosjan przynajmniej od cza-
sów cara Piotra Wielkiego, a  może nawet Iwana IV Groźnego. To 
dlatego zbrodniarz Stalin, mimo wymordowania milionów Rosjan, 
przez potomków ofiar jest nadal uważany za „ojca narodu”. Za jego 
czasów państwo było przecież potężne i bali się go wszyscy, a to na-
pawało Rosjan dumą i poczuciem wyższości kompensującym skutki 
biedy i zamordyzmu.  

autor: andrzej mielcarek / Foto: Grzegorz e. Funke

Dr Jolanta Kazimierczyk-Kuncer
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tytułowany „Pacyfiści kontra pokój” wzbudził wściekłość radziec-
kich władz i służb specjalnych. Próbowały one na rozmaite sposoby 
pozbawić Bukowskiego wiarygodności. A  na czym polegała jego 
wina? On po prostu dowiódł, że zachodni „ruch pokojowy” był in-
spirowany i opłacany przez komunistów z ZSRR. Tak, pacyfistyczne 
ruchy na Zachodzie, w które angażowały się w dobrej wierze tysiące 
młodych idealistów, w dużej części były niestety sowiecką dywer-
sją. Ale tak jak de Custine’owi nie chcieli uwierzyć jego współcześni, 
tak intelektualiści wolnego świata odrzucali dowody zebrane przez 
Bukowskiego.  

Skrzętnie filmowane przez radziecką telewizję demonstracje po-
kojowe z  jednej strony destabilizowały sytuację w  krajach Zacho-
du, a z drugiej służyły za treść odpowiedniego przekazu na użytek 
wewnętrzny w ZSRR: „zobaczcie, my walczymy o pokój, a ich policja 
rozpędza biednych ludzi, którzy protestują przeciw wojnie”. O tym, 
że ZSRR w tym samym czasie zbroił komunistyczne partyzantki na 

całym świecie a nawet słał setkami doradców wojskowych, radziec-
ki telewidz dowiedzieć się nie miał szans.

Współcześnie manipulować jest jeszcze łatwiej. Nie trzeba się na-
wet ruszać z  Moskwy czy Petersburga, by za pomocą światowej 
sieci internetowej wpływać  - jak to obserwowaliśmy niedawno - na 
wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. 

Ale wróćmy do relacji Francja-Rosja. Fascynacja działała w  obie 
strony. Francuzów ciągnęło na Wschód, a  Rosjanom imponował 
Paryż. Nie bez powodu francuski stał się językiem codziennej ko-
munikacji elity rosyjskiej na prawie 200 lat. W szkołach dla dobrze 
urodzonych w ruch szła trzcinka, kiedy zapomniawszy się, ktoś po-
służył się rodzimą, „barbarzyńską” mową. Francuski był również 
językiem wykładowym w szkołach kadetów - za jego pomocą ofice-
rowie rosyjscy mieli dostęp do świeżej wiedzy wojskowej Zachodu. 
Marzeniem każdego rosyjskiego szlachcica było przynajmniej raz 

Dr Kazimierczyk-Kuncer badała recepcję Rosji w  tekstach osiem-
nasto- i dziwiętnastowiecznych podróżujących do i po Rosji Francu-
zów, ale było to w gruncie rzeczy badanie wyobrażeń ludzi Zachodu 
o tajemniczym Wschodzie Europy w ogóle. Fascynacja Francuzów 
rozległym imperium carów miała jednak wyjątkowy charakter i in-
tensywność. W  większości idealizowali oni Rosję, zanim się w  niej 
nie znaleźli. Ci, którzy poznali ją podczas podróży i widzieli jej w mia-
rę prawdziwy obraz, nastawienie zazwyczaj zmieniali. Ci zaś, którzy 
zobaczyli ją i się nią przerazili a to przerażenie oddawali w swoich 
utworach, byli traktowani po powrocie do ojczyzny z  nieufnością 
a czasami nawet agresją, o czym przekonał się boleśnie na przykład 
markiz Astolphe-Louis-Léonor de Custine. 

Jego dziennik wydawany pod tytułem „Rosja w  roku 1839” albo 
„Listy z  Rosji. Rosja w  roku 1839” (w  wersji skróconej lub pełnej) 
zawiera z  jednej strony plastyczny opis, a  z  drugiej analizę rosyj-
skiej rzeczywistości bliższe naszej polskiej percepcji niż relacjom 

innych Francuzów. Był on przez wielu ziomków atakowany za de-
mistyfikację obrazu Rosji. Zarzucano mu kłamstwa. Warto od razu 
zaznaczyć, że część ataków inspirowała dyplomacja rosyjska, która 
w  dziedzinie działania skrytego i  manipulacji przy pomocy „poży-
tecznych idiotów” albo opłacanych agentów nie ma sobie równych 
w świecie do naszych czasów. 

Metody dyskredytacji wroga, którym był każdy krytycznie nasta-
wiony wobec imperium pisarz, dziennikarz albo uciekinier z  Rosji 
przechodzą chyba z  pokolenia na pokolenie. Doświadczył ich na 
przykład Władimir Bukowski, dysydent, pisarz i obrońca praw czło-
wieka w ZSRR, który w obozach karnych i zakładach psychiatrycz-
nych spędził łącznie 12 lat.

W  1976 został on deportowany z  ZSRR na Zachód i  wymieniony 
na lotnisku w Zurychu za sekretarza generalnego Komunistycznej 
Partii Chile Luisa Corvalana. Jego wydany już na Zachodzie esej za-

Jolanta Krawczykiewicz, dyrektor Słupskiego Ośrodka Kultury, w którego ramach działa Teatr RONDO



w życiu odwiedzić Paryż, a najlepiej w nim zamieszkać... Z tym, że na 
to trzeba było carskiego przyzwolenia. Dotyczyło to również pol-
skiej szlachty z terenów objętych zaborem rosyjskim. Niesubordy-
nacja powodowała cofnięcie paszportu, a samowolne pozostanie za 
granicą poddanego Jego Cesarskiej Mości skutkować mogło kara-
mi, z konfiskatą dóbr włącznie. Zagrożenie takie obejmowało nawet 
tak wysoko usytuowane w  hierarchii społecznej osoby jak hrabia 
Zygmunt Krasiński, nasz romantyczny „trzeci wieszcz”, którego oj-
ciec – generał Wincenty Krasiński – był wiernym sługą cara i nawet 
z carskiej łaski namiestnikiem Królestwa Polskiego.

Opresję, klimat zniewolenia dostrzegali i  opisywali francuscy po-
dróżnicy: Jean-Baptiste Chappe d’Auteroche – uczony, a  jedno-
cześnie katolicki duchowny, Louis Philippe de Ségur – dyplomata, 
Charles-François-Philibert Masson – wykładowca w  szkole kade-
tów i  sekretarz księcia Aleksandra, późniejszego cara Aleksandra 
I oraz  Astolphe-Louis-Léonor de Custine - wspomniany już arysto-
krata. Ich wszystkich kontakt z realną Rosją pozbawił złudzeń. Każ-
dy z  nich pozostawił po sobie ciekawe teksty, które w  większości 
od razu trafiały na listę książek zakazanych w imperium carów. Na 
przykład „Rosja w roku 1839” de Custine’a została przetłumaczona 
na język rosyjski 150 lat po pierwodruku! Zakaz druku obowiązy-
wał nawet za czasów ZSRR!

Teksty te, choć oficjalnie zakazane, były obecne w świadomości ro-
syjskiej elity politycznej oraz  intelektualnej i dlatego żarliwie zwal-
czane przez aparat państwowy. Caryca Katarzyna Wielka sama na 
przykład napisała 500-stronicowe, wydane anonimowo,  dzieło 
wyśmiewające Chappe d’Auteroche’a  jako nieuka, gdy tymczasem 
był to człowiek wszechstronnie wykształcony i ceniony za nieprze-
ciętne zdolności umysłowe. Jako uznanego astronoma Akademia 
Nauk skierowała go do Tobolska, na Syberię, żeby dokonał obser-
wacji pierwszego z dwóch przejść planety Wenus na tle tarczy Słoń-
ca (pierwsze przewidziane było na 6 czerwca 1761 roku, drugie zaś 
na 3 czerwca 1769 roku). Badaniem tego zjawiska interesował się 
cały ówczesny naukowy świat, gdyż miało ono na celu określenie 
paralaksy, czyli odległości Ziemi od Słońca. Uczony ksiądz prowa-
dził badania astronomiczne i  poczynił (niejako przy okazji) szereg 
wnikliwych obserwacji życia imperium, szczególny akcent kładąc 
w zapiskach na rozpaczliwe położenie chłopstwa rosyjskiego i de-
moralizację szlachty. Jego dzienniki wywołały złość carycy, bo po-
kazywały obraz odmienny od tego, jaki kształtowała ona za pomocą 
propagandy i wpływowych „przyjaciół” we Francji (Woltera, Dide-
rota, Rousseau). 

Jedynie Anne-Louise Germaine Necker, baronowa de Staël-Holste-
in, znana jako Madame de Staël – powieściopisarka, zdawała się nie 
widzieć rys na obrazie Rosji. Ale cóż – w jej przypadku silniejsza była 

podszyta zawodem osobistym nienawiść do Napoleona niż racjo-
nalna postawa niezaangażowanego obserwatora. 

Rozprawa dr Jolanty Kazimierczyk-Kuncer dokładnie analizuje nie 
tylko narysowany w  pamiętnikach i  zapiskach Francuzów obraz 
Rosji, ale również ich motywacje i  systemy wartości. Autorka śle-
dzi również, jak te - w większości obrazoburcze z punktu widzenia 
rosyjskiego imperializmu - teksty przenikały do rosyjskiego obiegu 
idei i jakie w nim wywoływały reakcje. 

„Jedźmy do Rosji” to praca niezwykle erudycyjna, przy tym napi-
sana bardzo zdyscyplinowanym naukowym językiem, który jednak 
nie ogranicza obrazowości i płynności wywodu. Momentami tekst 
główny to zaledwie piąta część strony. Więcej miejsca zajmują 
rozbudowane przypisy, które stają się źródłem arcyciekawych do-
datkowych, kontekstowych wiadomości. Jak powiedzieliśmy na 
początku, książkę czyta się z zapartym tchem. Komu będzie mało, 
może kierując się wskazaną przez autorkę wielojęzyczną bibliogra-
fią, poszerzyć rozpoznanie poszczególnych wątków. 

Promocja książki odbyła się 28 lutego br. w słupskim Teatrze RON-
DO i  była sama w  sobie dużym wydarzeniem. Autorskie wprowa-
dzenie do lektury moderowała prof. Bernadetta Żynis. 

Wybór Słupska na miejsce promocji rozprawy dr Jolanty Kazi-
mierczyk-Kuncer był nieprzypadkowy. Jest ona wieloletnim pra-
cownikiem naukowym, adiunktem Instytutu Neofilologii Akademii 
Pomorskiej, obecnie zaś starszym wykładowcą Politechniki Kosza-
lińskiej. Jak podkreśliła w swojej wypowiedzi prof. Danuta Zawadz-
ka, prorektor PK, uczestnicy promocji mieli do czynienia z  ucztą 
intelektualną. Będąc świadkami wydarzenia, podpisujemy się po 
tymi słowami z pełnym przekonaniem. Ogromny szacunek budzi nie 
tylko rozległa i interdyscyplinarna wiedza autorki, ale również klasa 
wywodu i jej sprawność pisarska. Aż żal, że ta znakomita prezenta-
cja wybitnej książki nie miała miejsca w Koszalinie. Ale może da się 
ją w naszym mieście powtórzyć?

i   k U lt U r a   i

i   2 2 6   i

Dr Jolanta Kazimierczyk-Kuncer i moderująca 
promocyjne spotkanie prof. Bernadetta Żynis

Po spotkaniu autorka zbierała zasłużone gratulacje
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N
ajnowsza premiera (23 marca br.) Bałtyckiego Teatru Dra-
matycznego (BTD) w  Koszalinie, „Gąska” w  reżyserii Niko-
łaja Kolady, to znakomity koncert rozpisany na pięciu akto-

rów, dwa akty i cztery instrumenty: miłość, namiętność, wściekłość 
i pogardę. 

Teatr w hotelu

Z farsy wchodzimy w komedię, z komedii staczamy się w groteskę, 
z groteski brniemy w dramat, a wszystko wciąż ze świadomością, że 
śmiejemy się z  siebie. Gra z  gatunkami ma drugie dno. „Gąska” na 
scenie BTD rozgrywa się na tle mrocznych luster, w których odbi-
ja się obraz publiczności, co potęguje odczucie, że uczestniczymy 
w wydarzeniach. 

Gdyby porównać „Gąskę” nikołaja kolady do środka lokomocji, byłby to słynny pociąg moskwa 
– paryż – moskwa. tyle samo w tym tekście różnorodności, energii i żywiołowości, co wśród pasażerów 
pędzącego przez odludzia ekspresu, w którym nie da się zmrużyć oka. bohaterowie sztuki grają 
w pędzie, wciąż zmieniając przedziały emocji. od pierwszego szarpnięcia kołami wiadomo, że ktoś 

z tej piątki gdzieś wysiądzie, a ktoś pojedzie dalej. 

Oto Gąska (Nonna) – młodziutka, atrakcyjna aktorka teatru na pro-
wincji w Dechowsku, która chce grać. Grać na scenie i grać w życiu. 
Gra więc, uwodząc dwóch dojrzałych mężczyzn – aktora (Fiodor) 
i dyrektora artystycznego (Wasilij). Pozostajemy w teatrze lub – jak 
chce autor – w  hotelu robotniczym, gdzie artyści mieszkają. Teatr 
rozgrywa się także między bohaterami, bo poza płomiennym ro-
mansem aktor ma również żonę (Ałła), aktorkę z dorobkiem, a dy-
rektor zakochaną w nim trzecią aktorkę (Diana), która czeka na po-
wrót namiętności kochanka.     

Z tak skonstruowanego punktu wyjścia dróg mogło być wiele. Skład 
emocji i uczuć, na modłę rosyjską, a więc i śmiesznie i strasznie, pę-
dzi na naszych oczach w kierunku rozpadu i rozkładu. Rosjanie nie 
mają jednak w naturze porażki, Gąska, owszem, wszystkim pokaże 

autor: piotr pawłowski / Foto: izabela rogowska

Premiera w BTD 
triumf kobiet, klęska miłości
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zgięte przedramię, sypnie prawdą jak solą na niegojące się rany, ale 
przy tym ich ocali.

Z łóżka – w kapcie

Gdy opada kurtyna, widz ma ochotę ponownie otworzyć drzwi te-
atru w Dechowsku. Dokładnie takie samo odczucie towarzyszy pa-
trzeniu na świat z okna mknącego pociągu. Nie wszystko udaje się 
dostrzec za pierwszym razem, a tekst jest niezwykle bogaty w kon-
teksty. Co jednak naprawdę z niego wynika? 

Jesteśmy świadkami czegoś na kształt terapeutycznego ustawie-
nia. Koniec wszystkich odmienia. Kobiety tłamszone przez męż-
czyzn triumfują, każda na swój sposób. Dwie odzyskują kochanków, 
trzecia świadomie ich poniża, zostawia. Zrzuceni z karuzeli namięt-
ności czterdziestolatkowie wracają do kapci, uświadamiając sobie, 
że nie zaimponują młodości tylko miłością. Miłość zaś przegrywa, 
być może dlatego, że oparta jest na zdradzie, intrydze lub pragmaty-
zmie. Ekspres życia wciąż pędzi, niektórzy pasażerowie właśnie na 
tej stacji z niego wysiedli. 

„Gąska” to kolejny przykład, że rosyjska dramaturgia rozkwita. 
Nowe pokolenie twórców, podobnie, jak w literaturze i kinie, obfi-
cie korzysta z rosyjskiej tradycji ostrej satyry, ale od teraźniejszości 
odwraca się plecami. W szeroko rozumianej grze upatruje ratunku 
przed ponurą rosyjską rzeczywistością. Więcej w tych tekstach uni-
wersalności. Gra Kolady, jak u pisarza Aleksandra Potiomkina, sama 
w sobie jest życiem, a życie – grą. Wszystko jest grą. 

To z pewnością jedno z najlepszych przedstawień BTD w ostatnich 
latach. Zasługa w  tym nie tylko błyskotliwie rozpisanego tekstu 
i tłumaczenia Jerzego Czecha oraz sugestywnej scenografii przygo-
towanej przez Damiana Styrnę, lecz przede wszystkim kunsztownej 
reżyserii Pawła Szkotaka, który w Koszalinie zrealizował już „Świę-
toszka” (2017) oraz wyrafinowanej gry aktorskiej. 

Kwintet, czyli sekstet

Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska jako Ałła, Katarzyna Ulicka-Py-
da jako Diana, Wojciech Rogowski jako Fiodor i  Piotr Krótki jako 
Wasilij wygrywają wszystkie niuanse i detale swoich ról. Zapomina-
my o otoczeniu. Widzom udziela się ich nastrój, energia, a to rzadkie 
sprzężenie. Widać w  pracy aktorów ogromne doświadczenie sce-
niczne, zaufanie do partnera i wiele godzin prób z reżyserem, który 
dokładnie wie, co i jak chce pokazać. 

Sprawnie i  wyraziście z  trudną i  dynamiczną postacią Nonny po-
radziła sobie Adrianna Jendroszek, absolwentka Akademii Sztuk 
Teatralnych we Wrocławiu. Młoda aktorka, która ma za sobą 
współpracę z  Agatą Dudą-Gracz i  Przemysławem Wojcieszkiem, 
jest nowym, cennym, obiecującym, potrzebnym zespołowi i dobrze 
przyjętym przez widzów nabytkiem BTD. 

W tym kwintecie wszystko chodzi jak w zegarku, każda relacja jest 
dopracowana, reakcja przechodzi w akcję, riposta pozostawia nową 
kreskę na szkicu postaci. Wymaga to jednak od aktorów koncentra-
cji i napięcia, gry totalnej. W tle, za lustrami pojawia się jeszcze cień 
spacerującego Jacka Zdrojewskiego, który może być narratorem 
historii, przypadkowym świadkiem lub mityczną postacią spoza 
krawędzi snu. 

„Gąska” to przedstawienie nie tylko godne jubileuszu 65-lecia Bał-
tyckiego Teatru Dramatycznego i tegorocznych obchodów Między-
narodowego Dnia Teatru. To „lektura obowiązkowa” tego sezonu 
artystycznego BTD.



Kwestionariusz
biznesowy 

i   b i z n e s   i

i   2 3 0   i

Kiedy byłam dzieckiem, chciałam zostać... 
… niestety nie pamiętam, chyba od zawsze ciągnęło mnie do kosme-
tologii i pomagania innym.

W szkole...  
… nigdy nie byłam prymusem, zawsze wybieram przedmiot lub 
temat, który mnie najbardziej interesował i  w  tym kierunku naj-
bardziej pogłębiałam wiedzę. Nie zawsze wychodziło to na dobre 
- przecież w szkole trzeba umieć wszystko. 

Moja pierwsza praca... 
… była od razu pracą w moim zawodzie.  

Pierwsze zarobione pieniądze... 
… cieszyły mnie najbardziej

Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… nie chodzi o to, ile razy coś ci się nie powiodło, ale o to, ile razy 
upadłaś i powstałaś. 

Dobry szef... 
… to ten który „wejdzie w buty” pracownika i go zrozumie. 

U współpracowników cenię…
… szczerość, uśmiech i zaangażowanie.

Nie zatrudniłabym... 
… trudno odpowiedzieć. Zawsze daję szansę i  nikogo nie przekre-
ślam, a jeśli ktoś to wykorzystuje, to sam sobie musi wystawić opinię.

Prywatnie jestem... 
… przyjaciele cenią mnie za moją szczerość, wyrozumiałość i często 
słyszę, że czują bezinteresowną pomoc.

Dzień zaczynam... 
… od próby wyłączenia  budzika, zawsze naciskam kilka razy funkcję 
„drzemka” :) 

Rodzina... 
… była, jest i będzie dla mnie najważniejsza.

Zawsze znajdę czas...
… dla innych. 

Moim marzeniem jest... 
… wyłączyć telefon na 24 godziny. 

Kiedy nie pracuję... 
… staram się poświęcać czas bliskim, znajomym -  chociaż mam go 
bardzo mało. Podobno każdy z nich twierdzi, że ciągle jestem w pra-
cy :) 

Moje hobby to... 
… moja praca. 

Sport jest dla mnie... 
… wyciszeniem i  naładowaniem akumulatorów, niestety nie mam 
na niego praktycznie czasu. Czego nie pochwala moja siostra, która 
jest instruktorką fitness.

Dewiza, którą chcę przekazać innym... 
… cieszmy się życiem i  kochajmy je, bo mamy tylko jedno. Czasa-
mi jest lepszy dzień, czasami gorszy, ale żyjemy dla tych pięknych 
chwil.

Pozdrawiam serdecznie!

kamila łabiak
współwłaścicielka kliniki medycyny estetyczej i dermatologii dermaart w koszalinie. koordynuje pracę zespołu kosmetologów i lekarzy, zajmuje 
się planowaniem i rozwojem kliniki. Jej doświadczenie w branży sięga 2010 roku a obejmuje kompetencje z zakresu kosmetologii i kosmetyki 
pielęgnacyjnej.  dyplomowany kosmetolog, ukończyła wyższą szkołę zdrowia w Gdańsku. Ukończyła również prestiżową szkołę mikropigmentacji 
long time liner oraz zdobyła międzynarodowy tytuł linergist® - licencję firmy long time liner. na co dzień przeprowadza zabiegi z zakresu lase-
roterapii, peelingów medycznych oraz zabiegów z zakresu antyaging. stara się szybko i skutecznie pomagać pacjentom w uzyskaniu najlepszych 
efektów z zakresu leczenia trądziku, blizn oraz zabiegów laseroterapii likwidujących przebarwienia i zmiany naczyniowe. Jak zapewnia, doświad-
czenie w zawodzie pozwoliło jej dobrze poznać potrzeby i oczekiwania pacjentów oraz umożliwiło świadczenie usług na najwyższym poziomie. 
zawsze ciepła i uśmiechnięta podkreślająca, że w każdym z nas jest piękno!

Kamila Łabiak
Współwłaścicielka
Klinika Medycyny Estetycznej i Dermatologii dermaArt Kamila Łabiak Sp.k.
tel. 697 501 950
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S
półka zajmuje się kompleksową obsługą prawną, eko-
nomiczną i  finansową podmiotów gospodarczych. Na 
ich zlecenie poszukuje najwygodniejszych źródeł fi-

nansowania i robi to w sposób niespotykany do tej pory na 
rynku koszalińskim. Pozyskujemy finansowanie kredytowe, 
przeprowadzając cały proces uzyskiwania kredytu w banku, 
od przygotowania dokumentów, poprowadzenia procesu  
poprzez  negocjacje warunków umowy kredytowej, by – 
w ostatniej fazie – przedłożyć gotową decyzję, pozwalającą 
na skorzystanie z kredytu. 

Spółka współpracuje ze wszystkimi bankami funkcjonujący-
mi na polskim rynku. Wskazuje bank, którego oferta jest jej 
zdaniem najkorzystniejsza dla klienta, bądź – na jego życze-
nie – przygotowuje transakcje z myślą o banku wskazanym 
przez klienta. Jako firma audytorska zajmuje się badaniem 
sprawozdań finansowych podmiotów o  różnym statusie 
prawnym. W  ofercie usług jest również badanie projektów 
unijnych. 

Grupa doświadczonych osób wspiera firmy w optymalizacji 
kosztów i  warunków zadłużenia, optymalizacji kosztów fi-
nansowania oraz restrukturyzacji kosztów zadłużenia.

Warto zaufać  

Na pomysł założenia firmy świadczącej usługi audytorskie 
na miarę XXI w wpadły dwie koszalinianki, które legitymują 
się  ogromnym doświadczeniem na rynku finansowym. 

Doktor nauk ekonomicznych Aneta Szadkowska, od 1995 
roku związana z  branżą bankową. Przez wiele lat sprawo-
wała funkcje kierownicze w  PKO Banku Polskim  SA. Zarzą-
dzała obszarem klienta korporacyjnego zarówno na rynku 
lokalnym, jak i  na terenie całego województwa zachodnio-
pomorskiego. Zdobyła duże doświadczenie w  sporządza-
niu due dilligence (wielopłaszczyznowej analizy przedsię-
biorstw pod względem ich kondycji handlowej, finansowej, 
prawnej i  podatkowej), opracowywaniu planów łączenia 
spółek, sprzedaży spółek, negocjowaniu kontraktów, przy-
gotowaniu finansowania rozmaitych przedsięwzięć gospo-
darczych. 

Halina Kozak  to biegły rewident, doradca podatkowy z po-
nad 30-letnią praktyką w zakresie usług audytorskich oraz 
szeroko pojętej obsługi finansowej, prowadzenia ksiąg 
i  doradztwa podatkowego. Jest założycielką i  właścicielką 
jednej z  wiodących w  regionie kancelarii zajmujących się 
doradztwem podatkowym, obsługą kontroli podatkowych, 
sporządzaniem odwołań od decyzji organów podatkowych 

debet audyt Finanse spółka  z o.o.  to pierwsza firma audytorska na rynku koszalińskim świadcząca 
usługi  finansowo-prawne i audytorskie w tak szerokim zakresie. wpisana na listę podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez polską izbę biegłych  

rewidentów  pod nr  4199, współpracuje z podmiotami z terenu całego kraju.

Siła doświadczenia

Aneta Szadkowska 
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i  reprezentowaniem podatników przed sądami administra-
cyjnymi. 

Tak połączone siły pozwoliły stworzyć szeroki pakiet usług 
dla biznesu. Spółka zajmuje się przygotowaniem planów do-
tyczących przekształceń własnościowych, fuzji i podziałów 
firm, opracowywaniem umów spółek i  obsługą procedury 
związanej z założeniem firmy. 

Debet Audyt Finanse Spółka z  o.o. to także badanie spra-
wozdań finansowych, projektów unijnych, wycena przed-
siębiorstw, przygotowanie planów restrukturyzacyjnych 
przedsiębiorstwa, ocena jego sytuacji ekonomicznej i  zdol-
ności kontynuacji prowadzonej działalności. To również 
przygotowywanie studium wykonalności projektów inwe-
stycyjnych, a  także  wykonywanie ekspertyz i  opinii finan-
sowych. 

Misją spółki jest odpowiedź na potrzeby partnera bizne-
sowego, w  zakresie jaki potrzebuje na dany moment oraz 
w  perspektywie dającej się przewidzieć przyszłości rynko-
wej.

Partner na każdy czas  

Debet Audyt Finanse Spółka  z  o.o. to także  wykwalifiko-
wany zespół analityków wyspecjalizowanych w  analizach 
projektów finansowych oraz wszelkiego rodzaju analizach 
ekonomicznych. Współpracuje również z  kancelarią praw-
ną przy obsłudze transakcji kupna-sprzedaży czy przejęcia 
firm. 

Klientami spółki są przede wszystkim podmioty, które po-
trzebują nie tylko doradcy finansowego, ale też partnera 
wspierającego właściciela lub zarząd od strony nadzoru fi-
nansowo-ekonomicznego. 

- Chętnie pomagamy naszym partnerom, jeśli w  relacjach 
biznesowych z kontrahentami napotkają na różnego rodzaju 
trudności wynikające z realizacji zwartych umów - tłumaczy 
prezes zarządu, dr Aneta Szadkowska. - Zdarzają się kłopo-
ty z płatnościami za zrealizowane usługi czy dostawy,  bywa 
też, że kontrahenci chcą wycofać się z  zawartych umów. 
Nasz zespół pomaga znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. 

Spółka systematycznie rozszerza zakres świadczonych 
usług, przede wszystkim  chce jednak budować długoter-
minowe relacje biznesowe z  klientami i  odpowiadać na ich 
potrzeby.  - Większość  klientów trafia do nas z  polecenia. 
Traktujemy to jako wyróżnienie i  potwierdzenie naszych 
kompetencji – wyjaśnia pani prezes. Dodaje, że wiele firm po 
skorzystaniu z usług spółki wraca, często przyprowadzając 
swoich partnerów biznesowych. 

debet audyt Finanse sp. z o o
wpis na listę firm audytorskich 

pod numerem 4199
ul. Heleny modrzejewskiej 71 a 

75-728 koszalin 
tel./fax 94 314 32 92 

biuro@audytfinanse.com

Halina Kozak
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K
amila Kisiel biuro otworzyła na początku 2019 roku, po ponad 
dziesięciu latach pracy zawodowej. Pracowała w  wielu pla-
cówkach bankowych, na różnych stanowiskach: od doradcy 

klienta przez dyrektora oddziału, po menadżera placówki franczy-
zowej pośrednictwa finansowego. Dzięki temu dziś ma wszechstron-
ną wiedzę i płynnie porusza się w branży finansowej. – Zaczęło się 
w 2007 roku – mówi. – Uczyłam się wtedy w Towarzystwie Edukacji 
Bankowej i  musiałam odbyć praktyki. Wybrałam bank i  tak mi się 
ta praca spodobała, że wciągnęła mnie na dobre. Ogromne zasługi 
mają osoby, pod których skrzydła trafiłam, bo zaszczepiły we mnie 
chęć rozwoju. Zawsze spotykałam na swojej drodze ludzi pełnych 
pasji, ale i wymagających, więc mogłam doskonalić warsztat. Dopin-
gowali mnie kiedyś, robią to i teraz. Uwierzyłam więc w siebie i po 
dziesięciu latach zbierania doświadczeń,uznałam, że jestem gotowa 
pracować na własny rachunek.

Co ciekawe, Kamila Kisiel z wykształcenia jest... polonistką – w 2008 
roku obroniła dyplom magisterski z  filologii polskiej. – Jestem „hy-
brydą”. W szkole lubiłam język polski i matematykę – uśmiecha się 
Kamila Kisiel. – Studia licencjackie z zarządzania przedsiębiorstwem 
rozpoczęłam, pracując już w finansach. Wiedziałam, że polonistyka 
nie będzie „moją drogą”. Same studia filologiczne wspominam miło, 
a wykształcenie polonistyczne wbrew pozorom bardzo mi się przy-
daje w kontaktach z klientami, bo potrafię trudną czasem terminolo-
gię bankowo-finansową przełożyć na zrozumiały i przystępny język.

Głównym obszarem zainteresowania Omni Credit są kredyty firmo-
we i  leasingi. Ponadto kredyty gotówkowe, hipoteczne i  pozaban-
kowe. Klienci mogą tu uzyskać informacje dotyczące ofert kredy-
towych, porównać je, a pośrednik w ich imieniu składa odpowiednie 
wnioski, obsługuje dokumentację, prowadzi proces zaciągania kre-
dytu. Kamila Kisiel współpracuje z bankami i brokerami finansowy-
mi, warto jednak zaznaczyć, że nie ma to nic wspólnego z promocją 
konkretnych placówek czy usług. – Banki mają odmienną ofertę, 
skierowaną do różnych podmiotów, a  moim zadaniem jest wybra-
nie tej najwłaściwszej, najkorzystniejszej i  najbardziej dostępnej 
dla klienta – zaznacza Kamila Kisiel. – O tym, czy będziemy składać 
wniosek w jedno miejsce czy kilka, ostatecznie i tak decyduje klient.  

Współpraca z pośrednikiem finansowym zwalnia z mnóstwa czyn-
ności. Po pierwsze to oszczędność czasu: zamiast chodzić od ban-
ku do banku, zapoznawać się z ofertami i je porównywać, klient na 
miejscu otrzymuje pełną informację wraz z analizą i komentarzem. 

Wszystko, co chcielibyście 
wiedzieć o kredytach
droga do uzyskania kredytu bywa długa, kręta, 
pełna postojów. bywa, że w ogóle nie prowadzi do 
celu. nic dziwnego – w gąszczu usług i ofert łatwo 
się pogubić, a z konsekwencjami złych wyborów 
finansowych można borykać latami. rozwiązaniem 
jest powierzenie procedur pośrednikowi 
finansowemu, który nie tylko podpowie, co warto 
wybrać, ale wyręczy nas w wielu uciążliwych 
czynnościach. a jeśli do tego uwielbia swoją prace 
jak kamila kisiel, właścicielka biura omni credit, 
mamy pewność, że jesteśmy w dobrych rękach.

Oszczędność jest i dosłowna – pośrednik za zawierane umowy roz-
licza się z bankiem, a zatem jego usługi dla klientów są bezpłatne. Po 
drugie – nie tylko zna oferty placówek, ale jest na bieżąco ze wszyst-
kimi nowościami i promocjami, zna preferencje banków co do kredy-
towania danych branż, więc wie, gdzie warto złożyć wniosek, by mieć 
największą szanse na powodzenie. - Trzeba pamiętać, że każdy wnio-
sek to zapytanie do BIK, co może działać na niekorzyść wnioskodaw-
cy – zaznacza Kamila Kisiel. – Dlatego lepiej wybrać to, co potencjal-
nie ma największą szansę powodzenia. Doradzam też klientom, jakie 
kroki warto podjąć dziś, by kredyt zaciągnąć w przyszłości. Edukuję, 
jak zarządzać dochodami firmy, by móc w nią inwestować. Z wiedzą 
klientów bywa różnie. Niektórzy są obeznani, potrzebują wsparcia, 
powierzają mi sprawy związane z  dokumentacją i  prowadzeniem 
procedur bankowych. Zdarzają się i  osoby mające niewielkie poję-
cie nie tylko o samym rynku usług finansowych, ale też wielu korzy-
ściach płynących z posiadania kredytu firmowego, takich jak  m.in. 
możliwość wliczenia odsetek do kosztów prowadzonej działalności, 
co wpłynie na obniżenie wysokości podatku – dodaje Kamila Kisiel.

Na spotkanie z Kamilą Kisiel można umówić w biurze przy ulicy Ka-
szubskiej 5/1 w Koszalinie lub poza nim. Także w weekendy. – Dosko-
nale rozumiem zapracowanych właścicieli firm, którym trudno zna-
leźć czas na rozmowę w ciągu tygodnia, dlatego jestem mobilna i mam 
elastyczne godziny pracy – zaznacza właścicielka Omni Credit. – To, 
że sama zarządzam swoją pracą, jest jednym z największych atutów 
prowadzenia własnej firmy, a ponieważ z natury jestem zdyscyplino-
wana i dobrze zorganizowana, nie mam z tym problemu. Sama branża 
jest wymagająca. Muszę być na bieżąco z przepisami, zwłaszcza pra-
wa bankowego, a także z zasadami udzielania kredytów, a te potrafią 
się zmienić nawet kilka razy w miesiącu. Na rynek wpływają też czyn-
niki makroekonomiczne, a klienci są coraz bardziej wymagający. Po-
średnictwo finansowe to bardzo rozwojowe zajęcie, pełne wyzwań 
i kontaktu z ludźmi, wymaga nieustannego dążenia do samokształce-
nia, rozwoju swoich kompetencji i za to lubię swoją pracę.

i   b i z n e s   i

omni credit, kamila kisiel
ul. kaszubska 5/1

75-036 koszalin
tel. 666 190 513

omnicredit@wp.pl
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Sala na 120 osób 
w centrum Koszalina
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konsekwencją wejścia w  życie nowych ustaw o  kosztach komorniczych i  komornikach sądowych 
będzie zmiana prowadzenia postępowań przez komorników sądowych, czyli zmiana praktyki 
egzekucyjnej, która już następuje. w miejsce jednej ustawy o komornikach sądowych i egzekucji pojawiły 
się z dniem 01.01.2019 r. dwa nowe akty prawne - Ustawa o komornikach sądowych i Ustawa o kosztach 
komorniczych. czy to wszystko oznacza, iż w  egzekucji dokonała się rewolucja? kto na tym zyska, 

a kto straci. na te pytania postaram się odpowiedzieć poprzez analizę wybranych zagadnień.

autor: katarzyna kujawska

Po zmianie 
przepisów 
o komornikach
– główne skutki 
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Autorka jest radcą prawnym, specjalizuje się w prawie 
gospodarczym. Jej kancelaria znajduje się w Koszalinie 
przy ul. Emilii Gierczak 7A, tel.: 516 033 115

Z
a przyczynę tej prawniczej szarady podaje się utratę zaufania 
do zawodu komornika sądowego. Paliwem do takiej narracji 
są z  pewnością afery z  ostatnich lat związane z  kancelaria-

mi komorniczymi. Każdy już chyba słyszał o niesławnym ciągniku. 
Nowe przepisy mają w  swym zamierzeniu spowodować ograni-
czenie nadużyć. Trudno jednak uwierzyć, żeby mogły przywrócić 
zaufanie do tego zawodu. Eksmisje, odebranie dozoru nad rzeczą 
i  następnie sprzedaż w  drodze licytacji publicznej zawsze będą 
miały negatywny odbiór społeczny. Żadna nowelizacja przepisów 
prawnych tego nie zmieni. Poddając wnikliwej analizie zabiegi usta-
wodawcy o  większą rzetelność i  sprawiedliwość należy przyjrzeć 
się przede wszystkim kosztom komorniczym w egzekucji świadczeń 
pieniężnych, ponieważ to w tym zakresie zmiany są znaczące i istot-
ne z punktu widzenia przedsiębiorców.

Na koszty komornicze składają się opłaty egzekucyjne oraz wydat-
ki. Ustawodawca na nowo sformułował zasady obciążania dłużnika 
opłatami. To korzystniejsze zapisy od poprzednich. Z kolei dla wie-
rzycieli, czyli osób dochodzących swoich roszczeń przygotowano 
coś, co należałoby raczej zaliczyć do miana przykrej niespodzianki, 
ale po kolei. W artykule 27 ust. 1 Ustawy o kosztach komorniczych 
(dalej u.k.k.) zawarto regułę, iż szybkie spełnienie świadczenia ob-
niża koszty egzekucji. Jeśli bowiem dłużnik w terminie miesiąca od 
doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji spełni świadcze-
nie w całości bądź częściowo do rąk komornika lub na jego rachunek 
bankowy opłata wyniesie 3% wartości tak wyegzekwowanej należ-
ności, jednak nie może być mniejsza, niż 150 zł, w przypadku całko-
witej spłaty. Wprowadzenie preferowanej opłaty 3% przy wpłacie 
dokonanej w  terminie miesięcznym jest niezwykle korzystne dla 
dłużników, skoro podstawowa opłata stosunkowa wynosi 10%. Na-
leży podkreślić, iż opłata minimalna po terminie miesiąca również 
wzrasta i w zależności od zastosowanego sposobu egzekucji wynosi 
200 zł bądź 300 zł.

Z  kolei wierzyciel występując do organu egzekucyjnego z  wnio-
skiem musi zdecydowanie zachować czujność. Ustawodawca zigno-
rował postulaty komornicze o wprowadzenie opłaty wstępnej, któ-
ra miała by być traktowana, jako swoiste „wyrównanie” za obniżenie 
opłaty z 15% do 10% i wprowadzenie niższych stawek minimalnych, 
a także obniżenie opłaty maksymalnej do 50 000 zł. Zamiast opłaty 
wstępnej jest nowa opłata za umorzenie egzekucji, którą komornik, 
co do zasady pobiera od dłużnika. Na ten moment nierozstrzygnięta 
pozostaje kwestia, kogo opłata ta ostatecznie obciąża, a konkretnie 
czy podlega ona zwrotowi od dłużnika w kolejnym, tym razem sku-
tecznie zakończonym postepowaniu, jako koszt poprzedniej egze-
kucji, czy też nie. Przechodząc do meritum w razie umorzenia postę-
powania na wniosek wierzyciela, czyli gdy ten wnosi o zamknięcie 
postępowania, a  także, gdy wierzyciel jest bezczynny, a  zatem 
ostatni wniosek złożył pół roku temu - obciąża go opłata 5% war-
tości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Innymi słowy 
opłatę tą liczy się od należności niewyegzekwowanej. Przykłado-
wo dla stanu zadłużenia wynoszącego 10 000 zł wierzyciel w opi-
sanych wariantach poniesie opłatę w  wysokości 500 zł. Złożenie 
wniosku o umorzenie postępowania zdecydowanie nie jest opłacal-
ne. Wyjątek stanowi złożenie takiego wniosku z powodu spłaty bez-
pośredniej długu wierzycielowi z pominięciem komornika bądź gdy 
zostało zawarte porozumienie między stronami dotyczące sposobu 

lub terminu spełnienia świadczenia. W takich okolicznościach fak-
tycznych opłatę musi uiścić dłużnik. Opłata ta jest niższa od 10 %, 
jednak spłata bezpośrednio wierzycielowi ma swoją cenę.  W prak-
tyce skoro środki pieniężne nie trafiły do komornika, ten po opisaniu 
tytułu wykonawczego, który stanowi podstawę prowadzonej egze-
kucji zwróci go wierzycielowi, a nie zachowa w aktach, tak jak przy 
spłacie całkowitej organowi egzekucyjnemu. Skoro tytuł wraca do 
wierzyciela, hipotetycznie przyjmując, może on ponownie zostać 
złożony do innego komornika. Jest to sytuacja niedopuszczalna, 
aczkolwiek możliwa w obrocie prawnym w przypadku firm prowa-
dzących obrót wierzytelnościami na dużą skalę. Nie można jedno-
znacznie wykluczyć wystąpienia takiego błędu.

W  ustępie 4 artykułu 29 o  kosztach komorniczych ustawodawca 
statuuje, że w  razie umorzenia postępowania egzekucyjnego z  in-
nych przyczyn, niż przytoczone wcześniej komornik pobiera od wie-
rzyciela opłatę 150 zł. Oczywiście wierzyciel musi również zwrócić 
wydatki bezskutecznie prowadzonej egzekucji, a  więc koszty ko-
respondencji, przelewu środków, zapytań do instytucji, należności 
biegłych i  inne wymienione w ustawie. Opłata ta również doznaje 
wyjątków. Nie pobiera się jej od jednostek samorządu terytorial-
nego, od osób fizycznych dochodzących roszczeń pracowniczych 
lub odszkodowawczych. Zwolnione są również ustawowo określo-
ne podmioty, których przedmiotem jest działalność finansowa lub 
ubezpieczeniowa tylko wtedy, gdy są to wierzyciele pierwotni (wie-
rzytelność nie była przedmiotem obrotu), a postępowanie egzeku-
cyjne zostało wszczęte przed upływem 2 lat od powstania tytułu 
egzekucyjnego obejmującego daną wierzytelność. Oba te warunki 
muszą być spełnione jednocześnie, a  więc wierzyciel nie dokonał 
cesji wierzytelności, a data na tytule nie przekroczyła 2 lat w sto-
sunku do daty wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Przykłado-
wo nakaz zapłaty ma datę 01.01.2018 r., a postępowanie wszczęto 
na rzecz powoda 01.01.2019 r., a więc termin 2 lat został zachowa-
ny. Termin upłynąłby gdyby tytuł był z dn. 01.01.2017 r. albo wie-
rzyciel zbył wierzytelność. 

Prawdziwym zaskoczeniem dla wierzyciela może być opłata za 
niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego w  wysokości 
aż 10% egzekwowanego świadczenia. Wobec egzekucji długu wy-
noszącego 50000 zł opłata ta wyniesie, jak łatwo policzyć 5000 zł. 
Nie stanowi ona żadnego novum, ponieważ zawierała ją już ustawa 
zmieniona. Jednak podniesienie jej wysokości z  5% do 10% może 
budzić kontrowersje. Tym bardziej, iż rzeczona niecelowość nie jest 
skonkretyzowana przez ustawodawcę i występuje również w przy-
padku pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności. Tak wy-
soka opłata winna wymuszać na wierzycielu bardzo ostrożne po-
dejście do egzekucji swoich roszczeń. Z  jednej strony należy mieć 
na uwadze instytucję przywracania terminu do wniesienia środka 
zaskarżenia, zaś z drugiej możliwość zaskarżenia orzeczenia przez 
pozwanego. Dla przykładu samo wniesienie skargi na orzeczenie 
referendarza sądowego powoduje jego uchylenie. Sąd nie bada me-
rytorycznie takiej skargi, tylko formalnie.       

Opłata za niecelowe wszczęcie egzekucji niezaprzeczalnie powinna 
istnieć, lecz jej wysokość przy tak szerokim rozumieniu niecelowo-
ści chyba najlepiej odzwierciedla nowy kierunek w egzekucji.



Najkrótszy dowcip świata: 

„Polska gola!”

i   F e l i e t o n   i
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B
londynka do blondynki: „Słuchaj, to jak się w  końcu mówi: 
Irak czy Iran?”. Facebookowy profil programu telewizyjnego 
„Familiada”, na którym to profilu można także odpowiadać 

na pytania. Pytanie: „Pierwszy dzień czego jest szczególnie ważny 
dla dzieci?”. Odpowiedź w komentarzu: „Zwolnienia warunkowego 
w zakładzie poprawczym w Grodzisku Wielkopolskim”. Rysunek 1: 
fragment dolnej szczęki. Wśród bielutkich zębów znajduje się jeden 
zżarty przez próchnicę, do którego zbliżają się dentystyczne obcęgi. 
Zepsuty ząb „mówi” w dymku: „Bo co? Bo jestem czarny?”. Rysunek 
2: Mały dinozaur mówi do dinozaura-taty: „Tato, czy Bóg istnieje?”. 
Tata odpowiada: „Jeszcze nie”. 

Powyższe dowcipy, mimo że różne w formie i treści mają dwie cechy 
wspólne. Po pierwsze są krzywdzące dla dużych lub bardzo dużych 
grup ludzi. Ten z  Irakiem i  Iranem stygmatyzuje kobiety z  blond 
włosami jako niezbyt rozgarnięte. Drugi kpi z na ogół biednych dzie-
ciaków osadzonych w zakładach penitencjarnych. Trzeci ironicznie 
dotyka osób czarnoskórych, a czwarty bezlitośnie uderza w osoby 
religijne, bez względu na wyznanie. 

Druga wspólna cecha: te dowcipy są po prostu śmieszne. Kłopot 
w  tym, że nie dla wszystkich. Ale to akurat w  historii humoru nic 
nowego. W większości wypadków i od zawsze dowcipy mogą kogoś 
dotknąć, zranić, ośmieszyć. To jedna z ich funkcji, opisana wielokrot-
nie, począwszy od Arystotelesa, który jako pierwszy powiedział, że 
humor to cecha wyróżniająca człowieka spośród innych zwierząt 
dwunożnych. 

Humor ewoluował przez stulecia. W starożytności był utożsamiany 
z płynami ustrojowymi. O poczuciu humoru, według Hipokratesa, 
decydowały proporcje krwi, flegmy oraz żółtej i czarnej żółci. Na-
tomiast w XVII wieku termin humor po raz pierwszy został rozsze-
rzony o umiejętność śmiania się z konkretnych ludzi, ich ułomności, 
zachowań ekscentrycznych i/lub dewiacyjnych. Jednym słowem: 
zaczęliśmy się śmiać z osób i całych grup ludzi charakteryzujących 
się nietypowymi cechami fizycznymi lub umysłowymi. Sto lat póź-
niej zaczęto natomiast wyśmiewać przypadłości ludzkie (np.: sno-
bizm, chytrość, dewocja, pycha) oraz paradoksy istniejące w świecie 
(np. wojny o pokój). 

Przełom XIX i XX wieku przyniósł rozszerzenie granic tego, z cze-
go wolno się śmiać (wielki udział mieli w tym dziele dadaiści, którzy 
przełamywali swoimi występami kolejne tabu w  tej dziedzinie). 
Ludzkość w naturalnym procesie rozwoju przyjęła do wiadomości, 
że humor ma działanie terapeutyczne, że pozwala oswoić się z pro-
blemami, które dotyczą człowieka myślącego abstrakcyjnie. Czyli 
każdego człowieka. 

Kiedy mieliśmy to jakoś poukładane i rozumieliśmy, iż dowcip to tyl-
ko dowcip i że nikt nie chce naprawdę skrzywdzić ludzi religijnych 
poprzez opisany wyżej rysunek z dinozaurami wtedy przyszła kolej-
na rewolucja. W latach 80-tych XX wieku na arenę humoru wjecha-
ła na białym koniu poprawność polityczna. I niestety, od tej chwili 
sprawy mają się coraz gorzej. 

Początkowo wspaniała idea, aby w taki sposób używać języka w de-
bacie publicznej, aby nie być okrutnym wobec mniejszości i  grup 
dyskryminowanych, które nie mogą się bronić (i poprzez to okazy-
wać im szacunek i tolerancję) rozrosła się w jakiegoś potwora, któ-
rego cenzorskie zapędy są dla mnie przerażające. Otóż, doszliśmy 
do takiego momentu, w którym jakakolwiek krytyka jakiejkolwiek 
osoby lub grupy jest uznawana za okrucieństwo. 

Naprawdę nie przesadzam. Jeżeli wrzucicie Państwo któryś z  po-
wyższych dowcipów na odpowiednie forum (np. pierwszy na forum 
feministek) zostaniecie okrzyknięci seksistą, faszystą i  czym tam 
jeszcze. 

Jest to obłęd. Bowiem istotą, rdzeniem każdego rodzaju humoru 
jest krytycyzm. Który oczywiście może wywołać u  skrytykowa-
nych niechęć lub złość. I  bardzo dobrze. Po pierwsze zmusi ich to 
do refleksji. A po drugie sam pomysł, że ludzi należy chronić przed 
wszelkimi formami nieprzyjemnych emocji jest bardzo niebezpiecz-
ną ideą. Sytuacja, w której zaczynam się cenzurować, gryźć w język 
bo mogę urazić tych lub tamtych oznacza śmierć humoru (i oczywi-
ście utratę języka). 

A kiedy umrze humor stracimy coś niezwykle cennego. Samych sie-
bie. 

telewizja kolacyjna

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. 





Foto:  Izabela Rogowska   

XI Gala 
Koszalińskiej 

Kultury
W  środę, 27 marca, z  rąk prezydenta 
miasta, Piotra Jedlińskiego, coroczne 
nagrody w  dziedzinie kultury odebrało 
kilkudziesięciu laureatów. XI Gala Kosza-
lińskiej Kultury odbyła się w Filharmonii 
Koszalińskiej. Uświetnił ją krótki koncert 
dawno niewidzianego na scenie zespołu 
Mr Zoob z  towarzyszeniem orkiestry 
symfonicznej FK, występ laureata w ka-
tegorii Młody Artysta Roku, Mikołaja 
Gajdzisa, ucznia Zespołu Szkół Muzycz-
nych w Koszalinie oraz promocja „Alma-
nachu Kultury Koszalińskiej 2018”. Galę 

poprowadził Paweł  Wiśniewski.
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
- Kancelaria Podatkowa Constans, 
   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. Zwycięstwa 126
- 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
- Pod Bramą ul. Zwycięstwa 109
- 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
- Biuro Avon, ul. Zwycięstwa 24b
- 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
- OKULARNIA ul. Poprzeczna 1a
- 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
- Deni Cler, ul. Zwycięstwa 78
- 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 78
- 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, 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

i   l i s t a  d y s t r y b U c J i   i
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ul. Jana z Kolna 20, Koszalin                      Godziny otwarcia: pon-pt 10-19, sob 9-14

tel. 790 257 010
www.top-laser.pl

MODELOWANIE SYLWETKI

WYSZCZUPLENIE

UJĘDRNIENIE SKÓRY

ZABIEG NA
LATO 2019



Salon Firmowy Deni Cler Milano
ul. Zwycięstwa 78, Koszalin 75-950 (vis a vis Ratusza), tel. 94 341 55 73, kom. 509 981 924

godziny otwarcia: pon-pt  10-18, sob 10-14


