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100% wsparcia dla Twojej firmy  
za 1% ceny samochodu miesięcznie.
Wszechstronny Vito, niezawodny Sprinter i pozostałe modele vanów Mercedes-Benz dostępne  
od ręki i gotowe, by dać z siebie 100% dla Twojej firmy. Teraz możesz je mieć za 1% ceny  
samochodu miesięcznie. Tylko nie daj się wyprzedzić – liczba aut jest ograniczona.

Vito i Sprinter 

     GOTOWE 
DO ODBIORU!

Vito Furgon: zużycie paliwa: 6,8–8,0 l/100 km (cykl mieszany); emisja CO2: 178–210 g/km (cykl mieszany). Sprinter Furgon: zużycie paliwa: 8,7–9,6 l/100 km (cykl mieszany); 
emisja CO2: 230–251 g/km (cykl mieszany). Podane wartości ustalono zgodnie z przewidzianą przepisami procedurą pomiarową. Są to „wartości CO2 WLTP”  
w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1153. Wartości zużycia paliwa obliczono na bazie tych danych. Dane nie dotyczą konkretnego pojazdu  
i nie są częścią oferty, lecz służą jedynie porównaniu różnych typów pojazdu. Wartości te są zmienne w zależności od wyposażenia dodatkowego.

Zapraszamy do salonów.

* Rata miesięczna netto w promocji Lease&Drive 1%. Rata miesięczna netto wynosi 1% ceny

katalogowej brutto pojazdu. Warunki kalkulacji: wpłata wstępna wynosząca 5% wartości

pojazdu, okres realizacji umowy 48 miesięcy, średnioroczny przebieg 20 000 km, możliwość 

zwrotu pojazdu po zakończeniu umowy. Oferta Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.  

dla przedsiębiorców.

Vito Furgon

już za 1295 PLN netto*

Sprinter Furgon 

już za 1485 PLN netto*
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terystyczny sposób ducha poszczególnych dziesięcioleci. Nie będę 
zdradzał więcej, żeby nie psuć Państwu przyjemności lektury. 

Ale pozwolę sobie gorąco zaapelować, by Państwo tej książki nie 
przeoczyli. Dobór i klasa opublikowanych w niej relacji robi ogrom-
ne wrażenie i pobudza do myślenia. Sądzę, że dla każdego, kto zasta-
nawia się nad naszą, czyli współczesnych mieszkańców Koszalina, 
Kołobrzegu czy Darłowa, tożsamością jest to pozycja obowiązko-
wa. 

Ciekaw jestem Państwa wrażeń. Własną recenzję pozwolę sobie 
opublikować w następnym, listopadowym wydaniu naszego maga-
zynu.  

Andrzej Mielcarek

W
iadomość o nagrodzie Nobla dla Olgi Tokarczuk wywoła-
ła w  Polsce euforię. Wzbudziła również żywiołową falę 
zainteresowania twórczością laureatki. Jej książki znik-

nęły z księgarń w jeden dzień.

Można powiedzieć, że nie było to trudne, bo dożyliśmy czasów, kie-
dy wydawnictwa nakłady rzędu 10 000 egzemplarzy uznają za wiel-
ki sukces. Tak więc na czytelników nie czekały setki tysięcy książek 
pani Olgi, a pewnie raczej setki zaledwie. Ale cieszy i to. 

Wydawnictwo Literackie, które drukuje noblistkę od wielu lat, za-
powiedziało wznowienie wszystkiego, co napisała. Tak więc kto 
uzna za właściwie zaopatrzyć się – z autentycznej potrzeby lub sno-
bizmu – w taki zestaw, dostanie szansę.

Zareagowaliśmy radością na wieść o  kolejnym polskim Noblu li-
terackim, to zrozumiałe. Ale powinniśmy z  tej okazji również nad 
czymś się zastanowić. Dlaczego Polacy tak mało czytają? Jedną 
książkę przeczytało w ubiegłym roku mniej niż czterech na dziesię-
ciu rodaków! Poziom czytelnictwa uważany jest zaś za jeden z istot-
nych wskaźników rozwoju kraju. W  wielu dziedzinach poszliśmy 
mocno do przodu, a w tej nie zrobiliśmy postępu na jeden krok. 

Wiem, wiem. Książka to przeżytek… Teraz czyta się w necie, na ta-
blecie albo Legimi. Dobrze byłoby, gdyby była to prawda. Badania 
reakcji czytelników wskazują, że jest inaczej. Posłużę się przykła-
dem. Na drukowane magazyny z kategorii premium (takie jak „Pre-
stiż”) polscy czytelnicy przeznaczają przeciętnie 99 minut – prze-
badał to dokładnie największy wydawca prasy kolorowej w Polsce 
Heinrich Bauer Verlag. Na te same tytuły udostępnione w sieci czy-
telnicy patrzą przez nie więcej niż 10 minut.

Każdy pomysł na promocję czytelnictwa ma ogromne znaczenie. 
Narodowe czytanie z udziałem pary prezydenckiej i znanych akto-
rów, noce bibliotek, targi książki są nie do przecenienia. W Kosza-
linie ogromne zasługi dla tej szlachetnej sprawy ma Koszalińska 
Biblioteka Publiczna. Mimo budżetowych niedostatków urządza na 
przykład systematycznie spotkania z autorami. 

W  dniu, w  którym piszę te słowa KBP zaproponowała spotkanie 
z Cezarym Łazarewiczem. Ten związany z naszym miastem dzienni-
karz, autor chyba już dziesiątki książek (za jedną z nich odebrał dwa 
lata temu nagrodę NIKE), promował zredagowany wspólnie z innym 
dziennikarzem – Andrzejem Klimem – wyjątkowy zbiór tekstów: 
„Morze i ziemia. Antologia reportaży z Pomorza”. 

Zamiarem redaktorów było pokazanie stu ostatnich lat historii zie-
mi, na której przyszło nam żyć, przez pryzmat reporterskich relacji. 
Są więc w zbiorze reportaże niemieckie i polskie oddające w charak-

Redakcja: 
„Prestiż Magazyn Koszaliński”

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

prestizkoszalin@gmail.com

Wydawca: 
Zarządzanie i Szkolenia Andrzej Mielcarek

ul. Gajowa 14, Koszalin

www.prestizkoszalin.pl
       / prestiz.magazyn.koszalinski

Wydanie w formacie PDF: 
www.issuu.com/prestizkoszalinski

Skład gazety: 
Maciej KREDA Jurkiewicz

www.PROduktART.pl 

Redaktor wydania: 
Andrzej Mielcarek

Redaktor naczelny: 
Andrzej Mielcarek 

andrzej.mielcarek@gmail.com
tel.: +48 664 774 776

Druk: KaDruk Sp z o.o., Szczecin

Reklama i marketing: 
Wiesława Barzycka, tel.: + 48 609 859 822

barzycka@prestizkoszalin.pl

Joanna Radziun, tel.: + 48 600 116 112
radziun@prestizkoszalin.pl

Katarzyna Sikora, Kołobrzeg
tel.: +48 692 008 006, sikora@prestizkoszalin.pl

i   s ł o w o  o d  w y d a w c y   i

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY





WYDARZENIA 

8          Nowoczesny „dostawczak” w nagrodę
10       Zagroda Jamneńska z nagrodą
12       MPS z własną pasieką
13       Dwudniowa „Generacja 2019”
14       Pasjonaci na planie filmowym
15       Kobieta po przejściach i mężczyzna 
             z przeszłością na randce w ciemno
16       Henryk Zabrocki Kawalerem 
             Orderu Uśmiechu
18       Szkoła języka polskiego 
             dla obcokrajowców – w Koszalinie!
19       XV Hanza Jazz Festiwal
20       Pracodawcy Roku Pomorza 2019
21       „Showlesque” – premiera 8 listopada
22       Małe spa Parku Wodnego Koszalin. 
             Kobido – piękno po japońsku

TEMAT Z OKŁADKI

26 Monika Buśko-Kuś. 16 lat pasji tworzenia

FELIETON

34       Telewizja kolacyjna. Oswajanie 
             nieuchronnego

LUDZIE 

36       Dawid Ogrodnik. Cierpię i gram, 
             najlepiej jak potrafię

MOTORYZACJA 

40       Škoda Kamiq. Znakomite 
             nie tylko pierwsze wrażenie
44      Volkswagen Arteon 2,0 TDI 190 KM DSG.              
             Zachwycająca limuzyna ze sportowym 
             pazurem

PODRÓŻE

48       Islandia. Wyspa gorących źródeł

MODA

50       Jesień pełna koloru

KULINARIA 

54       Katania. Sycylijski street food

PRESTIŻOWY ADRES

58       Wnętrza w stylu Loft

64       Janex. Scandinavian design
66       Papier, płótno, szkło, metal, światło
70       Łazienka z modną czernią
72       DECOdomo. Miejsce i ludzie 
             z myślą o pięknie...
74       Jak zaaranżować pokój przy tarasie
76       DEKORATORIA. Skandynawskie inspiracje
80       BOKARO. Przegląd najnowszych trendów
88       Dom Deweloper. Wyjątkowa 
             lokalizacja na Rokosowie
92       Dostępne są ostatnie domy 
             na Osiedlu Słonecznym
94       Zielone Osiedle. Domy, 
             które same się spłacają
96       Obrazki z Warsaw Home 2019
98       Radosław Klukaczewski i nowe życie mebli
102    Folie grzewcze Red Snake – wydajne 
             i oszczędne ogrzewanie
106    FOTOWOLTAIKA. Innowacyjna, 
             bezkonkurencyjna technologia
108    BAKTRANS. Transport i przeprowadzki 
             w najwyższym standardzie
112    Raport Prestiżowy adres. Październik 2019

BIZNES 

118    Słupski aquapark dokończył 
             koszaliński EkoWodrol
122   Agencja Reklamowa Haftkom. Gadżety, 
             odzież, haft, nadruki. Wszystko 
             w jednym miejscu
124    Agencja wypisz-wymaluj. 
             Jak zaoszczędzić czas w pracy
126    Kwestionariusz biznesowy. 
             Monika Różewska-Chudzik

ZDROWIE I URODA
 
128    Top Laser. Nowe zabiegi 
             dla zachowania młodości
130    Słyszeć lepiej i więcej 
132    Ortodoncja ma wiele zadań
136    Energetyczna jesień ze Strefą 3L
138    Zbyt mało zdrowych Polek reaguje 
             na zaproszenie, by się zbadały

KULTURA

142   44. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 
             Gdynia kocha film, mimo wszystko
150    Podsumowujemy dziesiąty „m-teatr”. 
             Humanka w meblościance, czyli teatralnie 
             o bliskości
154    Prestiżowe książki

158    KRONIKI Prestiżu 

i   s P i s  t r e ś c i   i

i   6   i

W numerze

www.prestizkoszalin.pl

nr   9   | 106 |   Październik   2019 r.miesięcznik bezPłatny

www.Prestizkoszalin.Pl

Na okładce: 
Monika Buśko-Kuś

Foto:  Level 8020



Informacje handlowe zawarte w niniejszej reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. 
* Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach dostępne są na stronie www.hormann.pl. Oferta obowiązuje do 31.12.2019 r.

Przekonująca oferta promocyjna

Ocieplana brama garażowa  
z pełnymi segmentami 42 mm

od 2359 zł*
cena bez VAT

od 2902 zł (z 23% VAT), od 2548 zł (z 8% VAT)

Ciepłe drzwi zewnętrzne  
wykonywane na wymiar

od 4390 zł*
cena bez VAT

od 5400 zł (z 23% VAT), od 4741 zł (z 8% VAT)

Więcej informacji u partnera handlowego firmy Hörmann:

ul. Spokojna 50, Koszalin
tel: 94 343 25 84 
biuro@tomex-bramy.pl
www.tomex-bramy.pl

TZ-Anz-EP2019-205x280mm-PL-Tomex.indd   1 25/09/19   15:51
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B
ank Żywności w Nowych Bielicach jako nagrodę w konkursie 
otrzymał od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
200 tysięcy złotych. Bez wsparcia Grupy Mojsiuk przygoto-

wanie samochodu - chłodni nie byłoby możliwe. Maria Józefowska 
-Jurga, prezes Banku Żywności komentuje: - To nasi wypróbowani 
przyjaciele, którym wiele zawdzięczmy, a  pośrednio zawdzięczają 
ci, którym pomagamy. 

Koszaliński Bank Żywności każdego dnia odbiera od sklepów i  in-
nych partnerów żywność, której termin przydatności do spożycia 
zbliża się ku końcowi. Nie gromadzi jej jednak, ale natychmiast prze-
kazuje dalej – do kuchni domów pomocy społecznej  i innych ośrod-
ków opiekuńczych.  

Maria Józefowska-Jurga wyjaśnia: - To są produkty pełnowarto-
ściowe, ale gdybyśmy ich nie odebrali, zapewne by się zmarnowały. 
Tak dzieje się niestety w dużej skali w Polsce, bo sklepy wielkopo-
wierzchniowe nie są w  stanie samodzielnie takich produktów roz-
dać. Jesteśmy więc ważnym ogniwem łańcucha, w którym uzyskuje 
się dwie podstawowe korzyści: ekologiczną, bo maleje ilość odpa-
dów i charytatywną, bo korzystają z „ocalonej” żywności ci, którzy 
zdani są w swojej egzystencji na pomoc innych.

31 Banków Żywności działających na terenie całego kraju tworzy 
Federację Polskich Banków Żywności. Wszystkie są organizacjami 
pozarządowymi o statusie stowarzyszenia lub fundacji. Razem two-

rzą związek stowarzyszeń o statusie OPP. Działają, opierając się na 
trzech podstawowych zasadach: non-profit (realizowana poprzez 
bezpłatne pozyskiwane żywności oraz jej bezpłatną dystrybucję), 
zasada kierowania żywności do potrzebujących poprzez organiza-
cje charytatywne zajmujące się bezpośrednio dożywianiem oraz 
Zasada apolityczności oraz różnorodności światopoglądowej.

W  roku ubiegłym Banki Żywności wsparły półtora miliona osób 
potrzebujących, przekazując im łącznie ponad 65 500 ton żywności 
(obrazowo: 3275 tirów produktów żywnościowych).

koszaliński bank Żywności z siedzibą w nowych bielicach zyskał specjalistyczny samochód dostawczy. 
Jego zakup został sfinansowany z nagrody za zwycięski projekt zgłoszony do konkursu narodowego 
Funduszu ochrony środowiska, którego celem jest ograniczanie marnotrawienia żywności. w zakupie 
i specjalistycznym przygotowaniu auta pomogła firma  mojsiuk mercedes-benz, która wspiera bank 
Żywności od lat.

nowoczesny „dostawczak” w nagrodę
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zagroda Jamneńska z nagrodą

Z
agroda została nagrodzona podczas re-
gionalnych obchodów Światowego Dnia 
Turystyki w  Kołobrzegu. Konkurs „Naj-

lepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT” 
organizowany jest od 17 lat, ma on na celu wy-
łonienie najbardziej atrakcyjnych, nowator-
skich i  przyjaznych dla turystów produktów 
turystycznych oraz ich popularyzację. Chodzi 
także o  to, aby wspierać inicjatywy regionalne 
oraz lokalne, których efektem jest tworzenie 
produktów turystycznych. 

Krzysztof Jedynak zdradził nam również, że 
Zagroda ma dużą szansę na kolejne wyróżnie-
nie – przeszła bowiem pozytywnie regionalny 
etap krajowego konkursu na Najlepszy Produkt 
Turystyczny w  kategorii Certyfikat Specjalny, 
organizowany przez Polską Organizację Tury-
styczną. Wyniki poznamy już w listopadzie. 

W Zagrodzie na co dzień można zwiedzić wysta-
wę, która pokazuje, jak  wyglądało życie w daw-
nym Jamnie. Odwiedzający mogą m.in. przebrać 
się w kopię tradycyjnego stroju, dowiedzieć się, 
jak żyli mieszkańcy Jamna oraz z  jakich sprzę-
tów korzystali. - Dodatkowo na miejscu orga-
nizowane są imprezy i  wydarzenia edukacyjne 
– opowiada Bogna Buziałkowska, kierowniczka 
działu rozwoju i promocji Muzeum w Koszalinie. 
– W ciągu zaledwie sześciu miesięcy zorganizo-
waliśmy warsztaty rękodzieła, jarmarki, plene-
ry fotograficzne, koncerty. Pracownicy Zagrody 
Jamneńskiej podjęli również współpracę z  pla-
cówkami zewnętrznymi. Wspólnie z  Koszaliń-
ską Biblioteką Publiczną udało się zorganizować 
Narodowe Czytanie, z  miejscowymi seniorami 
- „Dzień dziergania w miejscach publicznych”.

We współpracy z  miłośnikami historii jamneń-
skiej zadebiutuje nowy cykl seminariów na-
ukowych o  historii regionu. Już 7 listopada br. 
pierwsze z nich, zatytułowane „Wieś pomorska. 
Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.” – Usy-
tuowanie oraz niezwykły charakter Zagrody 
przyciąga wielu odwiedzających – zapewnia Bo-
gna Buziałkowska. – Od otwarcia obiektu zawi-
tało do nas ponad 2700 osób, a w warsztatach 
udział wzięło 1100 chętnych. Statystyki obej-
mują jedynie imprezy biletowane. Nie wliczono 
do nich uczestników sześciu jarmarków jamneń-
skich oraz tłumów podczas otwarcia Zagrody.

Ponad 2700 odwiedzających, 1100 osób na warsztatach, 1000 uczestników nocy muzeów 
– za potencjał, oryginalność i kreatywność zagroda Jamneńska została wyróżniona tytułem 
„najlepszy Produkt turystyczny Pomorza zachodniego 2019 roku”. certyfikat taki przyznał jej zarząd 
zachodniopomorskiej regionalnej organizacji turystycznej. – nagroda to olbrzymie wyróżnienie dla 
pracowników – mówi krzysztof Jedynak, p.o. dyrektora muzeum w koszalinie. – codziennie dokładają 
starań, żeby nowy obiekt stał się ważnym miejscem na mapie kultury w koszalinie. 
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M
arcin Napierała, specjalista ds. promocji i wizerunku firmy, 
wylicza wcześniejsze działania MPS w duchu eko: – Wdro-
żyliśmy system segregacji odpadów, wybudowaliśmy 

własną podoczyszczalnię ścieków, korzystamy z  oleju palmowego 
z certyfikowanych upraw, niezagrażających zwierzętom i  ludziom, 
w  produkcji opakowań stosujemy obieg zamknięty, wdrożyliśmy 
technologię ograniczającą emisję dwutlenku węgla do atmosfery. 
Teraz przyszedł czas na wsparcie pszczół, którym żyje się coraz 
trudniej, choćby ze względu na fakt, że w  rolnictwie używane są 
agresywne środki biobójcze. Bez tych owadów ludzkość nie mogła-
by liczyć na większość produktów żywnościowych. Ich udział w za-
pylaniu roślin jest niezbędny.

Prezes Wanda Stypułkowska  komentuje: – Będąc w Warszawie, na 
Służewcu, zobaczyłam wiele uli przy biurowcach i na ich dachach. 
Zastanawiałam się, po co ktoś trzyma ule w mieście, a gdy przyje-
chałam z powrotem do Koszalina, dowiedziałam się, że nasi pracow-
nicy już rozpoczęli realizację podobnej inicjatywy! 

Jak się okazuje, miasto jest bardzo dobrym miejscem do życia dla 
pszczół, ponieważ pełne jest rozmaitych roślin, które kwitną i owo-
cują od wiosny do jesieni.– Pszczoły są też bezpieczniejsze w mie-
ście, choć podejście do nich przez rolników zaczyna się zmieniać – 
dodaje Paweł Hawran, właściciel „Pasieki z pasją Hawran”. – Coraz 
częściej rolnicy planują opryski w  porach wieczornych i  nocą, by 
używane środki nie zaszkodziły owadom. W końcu pszczoły rolni-
kom też są potrzebne do zapylania ich upraw!

Czy pszczoły są groźne? Czym różnią się od os? Skąd wiadomo, kto 
będzie królową? Co jest w środku jaja? Dlaczego miód jest płynny? 
Paweł Hawran niemal bez końca odpowiadał na pytania pierw-
szoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 23, które wzięły udział 
w otwarciu Pasieki MPS oraz wysłuchały prelekcji na temat hodowli 
i życia pszczół. Mogły też na własne oczy zobaczyć, jak wygląda ul 
w środku. Każde dziecko dostało także słoiczek miodu, by przeko-
nać się jak smakuje efekt pracy pszczół. A miód produkowany przez 
Pawła Hawrana jest wyjątkowy.

– Nie podgrzewamy miodu przed umieszczeniem go w  słoikach 
– mówił właściciel „Pasieki z  pasją Hawran”. – Opracowaliśmy 
technologię umożliwiającą produkcję miodu bez konieczności jego 
podgrzewania. W produkcji masowej miód musi być podgrzany, aby 
pompy mogły sprawnie go podawać oraz żeby nie krystalizował 
się w  słoikach do formy ciała stałego. Wtedy w  miodzie giną jego 
elementy żywe, czyli ponad 20 biopierwiastków, enzymy, amino-
kwasy, olejki eteryczne, barwniki naturalne, inhibitory czy ciała od-
pornościowe. Dlatego nie powinno dziwić, że miód nierozgrzewany 
zmienia wygląd w miarę przechowywania, Na przykład krystalizuje 
się, jaśnieje lub ciemnieje. Szybka krystalizacja miodu jest świadec-
twem jego jakości.

Pszczoły w  Pasiece MPS spędzą zimę, a  na wiosnę zaczną pracę 
„w  terenie”. Z  jej efektów skorzystają pracownicy spółki, którzy 
będą mogli kupić wyprodukowany przez pszczoły miód.

w mPs international otwarto pierwszą w 
koszalinie pasiekę, zlokalizowaną na terenie 
prywatnego zakładu przemysłowego, co wpi-
suje się to nurt ogólnoświatowych działań słu-
żących ochronie tych pożytecznych owadów. 
Pszczoły mają ogromne znaczenie w ekosyste-
mie, a zagrożone są coraz powszechniejszym 
stosowaniem chemii w rolnictwie.  – chcemy 
przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju, 
dlatego prowadząc biznes, dużą wagę przykła-
damy do ochrony środowiska – mówi wanda 
stypułkowska, prezes mPs international.

mPs z własną 
pasieką

Fotografie: marcin torbiński



dwudniowa 
„Generacja 2019”

G
wiazdą tego wieczoru będzie Natalia Sikora (bilety w cenie 
50 zł do nabycia w  kasach CK105, poprzez www.ck105.
koszalin.pl i  kupbilecik.pl), która wystąpi wraz z  zespołem 

i gościnnym udziałem Dariusza Kozakiewicza (gitarzysta Breakout 
i Perfect). 

Natalia Sikora jest absolwentką Akademii Teatralnej im. A. Zelwe-
rowicza w  Warszawie (2010). Jest laureatką wielu prestiżowych 
konkursów i przeglądów wokalno-aktorskich. W 2013 roku wygra-
ła drugą edycję programu TVP2 The Voice of Poland i w tym samym 
roku za wykonanie utworu „Konie” autorstwa Władimira Wysoc-
kiego i Agnieszki Osieckiej zajęła pierwsze miejsce w konkursie Su-
perDebiuty na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. 

Z kolei gwiazdą drugiego dnia festiwalu będzie zespół Tides From 
Nebula z  suportem w  postaci formacji ROSK (24 listopada, godz. 
21:00, bilety 40/50 zł). Ten znany zespół instrumentalny wraca 
po trzyletniej przerwie z  nowym albumem, pierwszym nagranym 
w  trzyosobowym składzie. Gitarzysta Maciej Karbowski mówi: - 
Paradoksalnie praca w trio wyzwoliła w nas jeszcze większe pokła-
dy energii i motywacji, która przełożyła się na nasz największy pod 
względem rozmachu album. 

Album jest zdecydowanie najbardziej epickim dziełem zespołu, peł-
nym filmowego rozmachu i bogatych aranżacji. Na płycie pojawiają 
się goście, którzy odpowiadali za partie instrumentów smyczko-
wych czy dętych.

lista pięciu grup muzycznych, które otrzymają 
zaproszenia na tegoroczną „Generację” 
zostanie ogłoszona 4 listopada br. do 20 
października br. przyjmowane były zgłoszenia 
zespołów chcących stanąć w szranki 39. 
Festiwalu rockowego „Generacja” 
organizowanego przez centrum kultury ck 
105 w koszalinie. Festiwal potrwa dwa dni 
(23 i 24 listopada br.), przy czym finał konkursu 
odbędzie się pierwszego dnia w clubie 105. 

Koszalin ul. Okulickiego 24a
tel. 94 340 70 83, kom. 602 661 651

clinika@przychodnia-clinica.pl
www.przychodnia-clinika.pl

Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży
Centrum Medycyny Pracy

Rejestracja codzienna: osobiście lub telefonicznie 

Badania z zakresu medycyny pracy 
Badania kierowców w transporcie drogowym

i kandydatów na kierowców

Badania sanitaryjno - epidemiologiczne
Porady z zakresu medycyny pracy

Szczepienia ochronne

W ramach umowy NFZ
» LEKARZE RODZINNI (POZ)

» LEKARZE SPECJALIŚCI
Ginekolog-położnik

Neurolog
Audiolog-Foniatra

Psychiatra
Gastrolog

KOLONOSKOPIA
GASTROSKOPIA
REKTOSKOPIA

USG jamy brzusznej - EKG 
- Laboratorium analiz medycznych krwi i moczu

Internista - Kardiolog - Psycholog - Onkolog -
- Gastrolog - Laryngolog - Pulmonolog -
- Medycyna Pracy - Medycyna podróży -

- Badania kierowców -
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„W
ybaczam” to projekt filmowy, który narodził się na po-
czątku 2019 roku. Akcja filmu toczy się pod koniec lat 
czterdziestych XX wieku. Operator Patryk Brzeskot 

mówi: – To nie będzie kolejny film stricte historyczny. Ważniejszym 
aspektem od ukazania okrucieństwa tamtych czasów, którego nie 
można pominąć, jest dla nas czynnik ludzki. Chcieliśmy pokazać 
skomplikowane relacje międzyludzkie, przyjaźń, zdradę, wybacze-
nie, człowieczeństwo i jego brak. Wartości, które są trwałe i ponad-
czasowe. Film pozostawia wiele otwartych pytań, które powinny 
pobudzić widzów do dyskusji oraz głębszej refleksji. Począwszy 
od scenariusza, na realizacji skończywszy, wszystkie etapy reali-
zowane są przez osoby z Koszalina. Aktorzy występujący w filmie 
również pochodzą z powiatu koszalińskiego i na co dzień można ich 
oglądać w  spektaklach Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w  Ko-
szalinie. Produkcji przyświecają dwa cele. Jednym z nich jest inte-
gracja lokalnej sceny filmowej. Próba zjednoczenia części artystów, 
którzy na naszym terenie są bezpośrednio lub pośrednio związani 
z filmem, w takiej czy innej formie. Drugim celem natomiast, jest po-
kazanie dużym ośrodkom filmowym, że Pomorze Środkowe nie jest 

pustynią filmową. Film ma wielki potencjał konkursowy i festiwalo-
wy, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Ekipę filmową tworzą 
pasjonaci sztuki filmowej, którzy na co dzień pracują przy produk-
cjach telewizyjnych i  reklamowych. Wśród członków znajdują się 
osoby wykształceniem filmowym, zawodowi aktorzy, jak również 
osoby, które swoim doświadczeniem i pracą zdobyły  szeroką wie-
dzę na temat sztuki filmowej. Posiadamy odpowiedni sprzęt, chęci, 
a  teraz również środki, aby sfinansować nasz pierwszy wspólny 
projekt. Film „Wybaczam” został zgłoszony przez producenta HP 
Media do konkursu na dofinansowanie z  Zachodniopomorskiego 
Funduszu Filmowego „Pomerania” i  został bardzo pozytywnie za-
opiniowany przez Radę programową ZFF.  Tym samym mogliśmy 
przejść od planowania do realizacji. Nie chcemy być tylko widzami, 
skoro możemy stworzyć coś sami!

Zdjęcia do filmu rozpoczęły 14 października br. na terenie Koszalina 
i okolicach miasta. Premiera filmu odbędzie się w 2020 roku.
Producent – Piotr Nowak (Szczecin) 
Kierownik Produkcji – Kamila Rogowska Nowak (Koszalin) 
Asystent Producenta  – Ewa Kromer (Koszalin) 
Scenariusz i reżyseria – Dariusz Łomako (Koszalin) 
Reżyseria 2 – Marcin Borchardt (Koszalin) 
Zdjęcia (dop) – Patryk Brzeskot (Koszalin) 
Asystent Operatora Obrazu – Mirosław Filiczkowski (Koszalin) 
Scenografia – Mariusz Król (Koszalin) 
Muzyka – Piotr Owczarzak i Piotr Rytlewski (Koszalin, Białogard) 
Charektertzacja i kostiumografia – Katarzyna Skrzyniarz (Koszalin) 
Montaż – Krzysztof Meyer (Koszalin) 
Asystent montażysty i color granding – Maciej Mostowski 
(Białogard)

Obsada aktorska: Sawicki (porucznik AK) – Piotr Srebrowski, Ra-
wecki (wachmistrz AK) - Wojciech Kowalski, Dowódca UB – Woj-
ciech Rogowski, Gawryła (sierżant UB) – Marcin Borchardt, Rawec-
ka – Andrianna Jendroszek, Sikora (kapral UB) – Mikołaj Mongiało

Projekt Filmowy 16 to grupa i inicjatywa zrzeszająca, kreatywnych ludzi z województwa 
zachodniopomorskiego, którzy podjęli się realizacji krótkometrażowego filmu fabularnego 
opartego na faktach historycznych. dla realizatorów jest to  debiut.  

Pasjonaci na planie filmowym

Fotografie: izabela rogowska
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R
óżnice między spektaklami można by mierzyć 
„narodowym” temperamentem. Ubiegłoroczny 
to tekst włoski autorstwa Franci Rame i  Dario 

Fo, tryskający humorem, ekspresją, z zawrotnym tem-
pem. „Przyszedł mężczyzna do kobiety” napisał Rosja-
nin, Siemion Złotnikow, więc sporo w nim komedii, ale 
„pod spodem” znacznie więcej nostalgii.

Historia jednej randki w ciemno to opowieść o kobie-
cym i  męskim rozczarowaniu. O  ludziach, którzy de-
speracko pragną uczuć i  bliskości, choć jednocześnie 
– rozczarowani dotychczasowymi relacjami i  pozba-
wieni złudzeń wobec siebie – bardzo się tego boją. Po-
zornie niedopasowani, okazują się dla siebie stworzeni. 
Ona, Dina, apodyktyczna, opryskliwa i gotowa do kon-
frontacji nawet w kwestii wzrostu, dyrektywności uży-
wa jak tarczy chroniącej przed ponownym zranieniem. 
On, Wiktor, mężczyzna wycofany i nieśmiały, okazuje 
się mieć gorące serce i namiętną osobowość.

Spektakl jest przede wszystkim popisem aktorskim. 
Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska i  Wojciech Ro-
gowski po raz kolejny spotkali się na scenie, by za-
grać parę (ponownie zresztą w  spektaklu, którego 
dramaturgiem jest Tomasz Ogonowski). Niezależnie, 
czy grają małżeństwo z  długoletnim stażem gotowe 
współmałżonka zabić (oczywiście z miłości), czy dwój-
kę nieznajomych, między którymi dopiero może naro-
dzić się uczucie (w bólach) rozumieją się bez słów. Ide-
alnie wygrywają słodko-gorzki smak damsko-męskich 
relacji, zwłaszcza tych dotyczących wieku dojrzałego, 
gdzie szaleńcze zakochanie ustępuje życiowemu do-
świadczeniu.

„Przyszedł mężczyzna do kobiety” od lat jest szlagie-
rem teatralnych desek i nie ma wątpliwości, że również 
w  BTD spektakl będzie hitem. Kameralny, elegancki, 
zabawny. Wprost idealny na melancholijne jesienne 
wieczory.

Reżyseria: Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska, Wojciech 
Rogowski; Autor: Siemion Złotnikow;Przekład: A. Wanat; 
Dramaturgia i  muzyka: Tomasz Ogonowski; Obsada: Ża-
netta Gruszczyńska-Ogonowska, Wojciech Rogowski; In-
spicjent: Izabela Rogowska; Scenografia i kostiumy: Beata 
Jasionek.

Spektakl powstał w ramach Sceny Inicjatyw Aktorskich.

w czerwcu ubiegłego roku duet Żanetta Gruszczyńska-ogonowska i wojciech rogowski zafundował 
widzom śmieszną do łez komedię „związek otwarty”. w tym roku sięgnął po sceniczny evergreen 
– „Przyszedł mężczyzna do kobiety”, gdzie śmiech jest raczej przez łzy. Premiera miała miejsce 
5 października br. na deskach bałtyckiego teatru dramatycznego.

kobieta po przejściach i mężczyzna 
z przeszłością na randce w ciemno

Fotografie: izabela rogowska
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C
eremonia nadania orderu, przeprowadzona przez Marka 
Michalaka, kanclerza Międzynarodowej Kapituły i  byłego 
Rzecznika Praw Dziecka, w  obecności rodziny, przyjaciół 

i współpracowników Henryka Zabrockiego, odbyła się 27 września 
br. w Teatrze Variete Muza. 

Prezes TPD znalazł się w grupie 10 nowych Kawalerów. Jego order 
nosi numer 1.043. Tytuł przyznawany jest od ponad 50 lat. – Po-
czątkowo nie mogłem w  to uwierzyć – mówił Henryk Zabrocki. – 
Spełniło się moje największe marzenie. 

Henryk Zabrocki jest piątym Kawalerem z  Koszalina. Wcześniej 
wyróżnienie to otrzymali: działacz społeczny Marian Marchow, bi-
skup Ignacy Jeż, samorządowiec Franciszek Klim i społecznik Ste-
fan Romecki. 

Uroczystość złożyła się z trzech części. W pierwszej scenę opano-
wały dzieci – roztańczeni i rozśpiewani podopieczni TPD. W drugiej 
mikrofon przejął Marek Michalak, który z  uśmiechem przeprowa-
dził ceremonię wręczenia orderu. W  trzeciej części z  muzycznymi 
gratulacjami wystąpili przyjaciela Kawalera.

Posiedzenie kapituły, rozpatrującej wnioski od dzieci ze świata, od-
było się 9 marca br. i zainaugurowało obchody 40-lecia umiędzyna-

rodowienia Orderu Uśmiechu przez ONZ. Obecnie w tym gremium 
zasiadają przedstawiciele różnych profesji związanych z  opieką 
i wychowaniem dzieci. 

Henryk Zabrocki był (1999-2008) i  jest (od 2015 roku) prezesem 
koszalińskiego TPD. W organizacji od 37 lat. Rocznik 1954. Urodził 
się w Polanowie, tam mieszka z żoną Wandą, pedagogiem i malarką. 
Mają dwóch synów. Młodszy Bartosz jest pedagogiem i socjotera-
peutą (w TPD od 2004 roku). Starszy Marcin pisze muzykę, śpiewa, 
wydał płytę solową, koncertował z Katarzyną Nosowską i zespoła-
mi Hey, Mr Z’oob, Pogodno. 

Kawaler Orderu Uśmiechu ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną 
(obecnie: Akademii Pomorskiej) w Słupsku (pedagogika opiekuńczo
-wychowawcza). Pracę dyplomową napisał o samobójstwach wśród 
dzieci i młodzieży. Pedagog, doradca rodzinny, terapeuta i edukator 
z dyplomem Polskiego Towarzystwa Zdrowia Seksualnego i Instytu-
tu Zdrowia Seksualnego. Trener rodzinnej opieki zastępczej, specja-

Henryk zabrocki, prezes towarzystwa Przyjaciół dzieci (tPd) w koszalinie został wyróżniony przez 
międzynarodową kapitułę orderem Uśmiechu, jedynym tytułem przyznawanym na wniosek dzieci. 
– Jestem szczęśliwy – oznajmił po tym, jak – zgodnie z tradycją – wypił świeżo wyciśnięty sok z cytryny 
i uśmiechnął się szeroko. 

Henryk zabrocki kawalerem orderu Uśmiechu

autor: Piotr Pawłowski / Fotografie: aleksander andrzejewski/tPd koszalin
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lista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Był pomysło-
dawcą i  współtwórcą Centrum Wspierania Rodziny w  Polanowie, 
współzałożycielem Banku Żywności w  Nowych Bielicach, a  przez 
dwie kadencje społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka. 

Z zamiłowania – muzyk. Organizował koncerty rockowe i charyta-
tywne. Śpiewa w grupie coverowej S5. W TPD jest również człon-
kiem Zarządu Głównego i wiceprzewodniczącym Krajowego Komi-
tetu Wychowania Resocjalizującego. 

TPD obchodzi w  tym roku 100-lecie działalności. Jest największą 
i najstarszą w kraju organizacją pozarządową zajmującą się dziećmi 
i wspierającą rodziców. TPD to dzisiaj ogromny podmiot trzeciego 
sektora, która strukturą obejmuje całą Polskę, opiekuje się 15 ty-
siącami dzieci, prowadzi 480 placówek i trzy tysiące kół, zatrudnia 
kilka tysięcy osób i skupia 150 tysięcy społeczników. 

– Jesteśmy: kompetentni, kreatywni i  kompleksowi – podkreśla 
Henryk Zabrocki. – Z trzech powstaje czwarte k, jak kontynuacja. 
Wchodzimy w  drugie stulecie zdeterminowani do zmian, które 
podpowiada nam rzeczywistość. W  działalności specjalistycznych 
placówek stawiamy na rozwój dziecka i zapobieganie zagrożeniom, 
jakie niosą kryzysy w  rodzinie, uzależnienia behawioralne, błędy 
w systemach opieki państwowej. 

Rok jubileuszowy w  regionie koszalińskim rozpisany jest na kilka-
naście wydarzeń. Niezaplanowanym była decyzja Kapituły Orderu 
Uśmiechu. 
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oni zapewne tej informacji nie przeczytają. Jeśli więc zatrudniasz obcokrajowców i zależy ci na tym, 
by porozumiewali się po polsku lepiej niż dotychczas, powiedz im o tej okazji. a może po prostu znasz 
kogoś, kto przyjechał do pracy z Ukrainy albo innego kraju, poinformuj go o tym, że za symboliczną 
kwotę może uczestniczyć w nauce polskiego, by później przystąpić do egzaminu na certyfikat b1. 

szkoła języka polskiego 
dla obcokrajowców – w koszalinie!

sytuację materialną i psychiczną. Ze względu na barierę językową, 
mentalną, ekonomiczną i informacyjną tracą szansę rozumienia pol-
skiego kontekstu.

SCMI jest małą organizacją, obszar jej działań skupia się głównie 
na Gdańsku. Tam kursy językowe odbywają się od paru lat. Ze 
względów osobistych od niedawna moje życie częściowo prze-
biega również w Koszalinie i właśnie tutaj próbuję zaszczepić kur-
sy językowe. W  maju i  czerwcu odbył się tu pierwszy taki kurs, 
a obecnie chcielibyśmy wystartować z następnym, w mojej opinii, 
bardzo potrzebnym obcokrajowcom, bo przygotowującym do 
zdawania certyfikatu z języka polskiego jako obcego na poziomie 
B1. Taki certyfikat daje możliwość ubiegania się o polskie obywa-
telstwo i  kartę długoterminowego rezydenta UE, oraz ułatwia 
otrzymanie lepszej pracy. Oferta szkół językowych jest często 
niedostępna dla imigrantów, my naukę organizujemy właściwie 
„po kosztach”.

Z wykształcenia jestem nauczycielem matematyki z 20-letnim sta-
żem, a ponad trzy lata temu zrezygnowałam z pracy, by poświęcić 
się pracy w SCMI. Zdobyłam kwalifikacje do nauki języka polskiego 
jako obcego, zdobyłam też kwalifikacje z zakresu poradnictwa ro-
dzinnego - wszystko po to, by być bardziej efektywną w tej pracy. 
Obecnie uczę też ukraińskie dzieci języka polskiego w jednej z gdań-
skich podstawówek. 

K
urs przygotowawczy do egzaminu certyfikowanego z języka 
polskiego jako obcego na poziomie B1 obejmuje 30 godzin 
lekcyjnych (20 spotkań). Rozpoczął się 7 października br., ale 

wciąż można dołączyć do grupy. Zajęcia będą się odbywały w każ-
dy poniedziałek w godzinach 18.00 – 19.30 w Koszalinie przy ulicy 
Podgrodzie 3-5. Zapisy, pytania: telefon 793 030 975; kontakt mej-
lowy: scmehb@gmail.com. Odpłatność to 5 rat po 40 zł, co stanowi 
ułamek kosztów pobieranych za podobne kursy w szkołach języko-
wych. Zajęcia poprowadzi pani Anna Bilińska, która jest nauczyciel-
ką języka polskiego jako obcego. 

Pani Anna mówi: - Działam w  ramach Słowiańskiego Centrum 
Misji i  Integracji. SCMI to organizacja kościelna - agenda Kościoła 
Chrześcijan Baptystów w RP. Działania SCMI są związane z proce-
sami migracyjnymi zachodzącymi teraz w  Polsce, a  jej adresatami 
są imigranci z krajów postradzieckich. Działalność „pozakościelna” 
SCMI ma na celu przyspieszenie i   ułatwienie procesu integracji 
poprzez naukę języka polskiego z  elementami kultury i  tradycji. 
Celem organizowania kursów jest nie tylko podniesienie kompeten-
cji językowych imigrantów, ale wzrost gotowości do uczestnictwa 
w  kulturalnych aspektach życia społecznego oraz przeciwdziała-
nie marginalizacji społecznej. Z powodu bariery językowej i braku 
wsparcia w procesie integracji potencjał i kompetencje imigrantów 
nie są wykorzystywane i są niedoceniane, a oni sami często zostają 
zatrudniani poniżej swoich kwalifikacji. Wpływa to na ich trudną 
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XV Hanza Jazz Festiwal 

P
ierwszego dnia (środa, 23.10) o godz. 15:00 rozpoczną 
się warsztaty instrumentalne (comb jazzowych) i wo-
kalne. O godzinie 20:00 w sali widowiskowej CK105 

odbędzie  koncert amerykańskiego zespołu ALEX GOOD-
MAN TRIO. 

W czwartek 24.10 o godz. 15:00 ciąg dalszy warsztatów, a 
o godzinie 19:00 koncert wykładowców FLORIAN ARBENZ 
& VISTEL BROTHERS  „CONVERGENCE” (Australia, Kuba, 
Brazylia, Szwajcaria). 

W piątek 25.10 o godz. 15:00 zakończenie warsztatów jazzo-
wych, a o godz. 19:00 koncert  uczestników warsztatów  oraz 
koncert ORANGE TRANE (Polska); o godz. 22:00 zaś jam ses-
sion w klubie „Rezerwat” (ul. Zwycięstwa 105, wstęp wolny). 

Na finał, w sobotę 26.10 o godz. 19:00 - koncert uczestników 
warsztatów oraz BLACK ART JAZZ COLLECTIVE (USA) . 
Ostatnie jam session odbędzie się o godzinie 22 w Centralia 
Artystycznej (ul. Modrzejewskiej 31, wstęp wolny).

Po raz piętnasty kilka październikowych dni (23-26.10 br.) wypełni w centrum kultury 105 w koszalinie 
muzyka jazzowa. Jubileuszowa edycja festiwalu będzie miała wyjątkową oprawę, a wystąpią głównie 
goście z zagranicy. w związku z festiwalem odbędą się w  kinie kryterium specjalne pokazy filmów 
„miles davis: ikona jazzu” (20.10, godz. 17:00) oraz  „ella Fitzgerald: Just one of those things” (21.10, 
godz. 18:00). 



brano firmę All Good S.A. (m.in. marka Coffeedesk). Wyróżnienia: 
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol  i  Q4GLASS 
ABJ INVESTORS.

Kategoria czwarta (przedsiębiorstwa duże, powyżej 250 zatrud-
nionych) to wygrana firmy Espersen Koszalin. Wyróżnienia zdobyli: 
Kospel i Meden-Inmed.

W kategorii piątej „Społeczna odpowiedzialność biznesu – firma ak-
tywna lokalnie oraz wykazująca dbałość o środowisko”  zwycięzcą 
została firma MPS International. Wyróżnienia zdobyli: AJ Fabryka 
Mebli i „Homanit Polska”. 

Roman Biłas, prezes koszalińskiego oddziału PIG, mówi: - W  tym 
roku powołaliśmy szóstą kategorię Mendżer Roku 2019. Jedno-
głośną uchwałą postanowiliśmy nagrodzić pana Mariana Jagiełkę. 
Chcieliśmy w  ten sposób, w  związku 30-leciem wolnej i  demokra-
tycznej Polski, a  tym samym możliwością prowadzenia otwartej 
działalności gospodarczej, nagrodzić człowieka, który uosabia 
pozytywne zmiany zachodzące w  Polsce, szczególnie w  polskiej 
gospodarce. Ta nagroda to też hołd złożony tym wszystkim, którzy 
na początku transformacji tworzyli podwaliny wolnego rynku na 
terenie Pomorza. Marian Jagiełka kojarzony jest nie tylko z działal-
nością biznesową, z projektami deweloperskimi i budowlanymi, ale 
także z szeroką działalnością dobroczynną, pomocą w działaniach 
Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym, stworzeniem 
Warsztatów Pracy Pozaszkolnej, ufundowaniem mieszkań dzieciom 
z  domu dziecka, rodziny popegeerowskiej i  wielu innych szlachet-
nych poczynań.

O
ceniając zgłoszone kandydatury, kapituła brała pod uwagę 
wiele czynników: wdrożenia nowoczesnych form zarządza-
nia zasobami ludzkimi, metody podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych pracowników, przestrzeganie prawa pracy, benefity 
dla pracowników, uczestnictwo i  wspieranie przedsięwzięć waż-
nych społecznie oraz akcji charytatywnych, organizowanie staży 
i  praktyk dla uczniów i  studentów, dbałoś o  zasoby i  środowisko 
naturalne.

Tytuł „Pracodawcy Roku Pomorza 2019” w kategorii pierwszej (mi-
kroprzedsiębiorstwa; do 10 pracowników) odebrała firma AR Part-
ners, a wyróżnienia - Klinika Medycyny Estetycznej DermaArt i IQ 
Consulting Tomasz Bieńkowski

W kategorii drugiej (przedsiębiorstwa małe, do 50 zatrudnionych) 
zwycięzcą została Kancelaria Doradztwa Podatkowego i  Audytu 
DEBET. Wyróżnienia zdobyli: Prywatny Gabinet Stomatologiczny 
Marcin Bogurski i firma 4Tech Sp. z o.o. S.K.

W  kategorii trzeciej (przedsiębiorstwa średnie, do 250 zatrudnio-
nych) zwycięzcą z  tytułem Pracodawca Roku Pomorza 2019 wy-

Już po raz trzeci koszaliński oddział Północnej 
izby Gospodarczej nagrodził firmy, które 
kapituła konkursowa uznała za najlepszych 
pracodawców regionu. Po raz pierwszy zaś 
wręczono nagrodę menedżer roku 2019. 
odebrał ją marian Jagiełka, charyzmatyczny 
przedsiębiorca, któremu koszalin zawdzięcza 
Pasaż milenium a kołobrzeg tak zwaną nową 
starówkę.  

Pracodawcy roku 
Pomorza 2019
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„showlesque” 
– premiera 
8 listopada 
Po bardzo udanym musicalu „mamma mia” 
i granym jeszcze „Grease” ekipa pasjonatów 
skupionych wokół choreografa i tancerza 
kacpra wojcieszka przygotowała autorskie 
przedstawienie muzyczne. Jego premiera 
odbędzie w teatrze Variete muza już 8 
listopada br.  

M
usical „Showlesque” to opowieść o  dziewczynie, której 
marzeniem jest występowanie na scenie musicalowej. Za-
trudnia się więc jako kelnerka w teatrze rewiowym, by być 

jak najbliżej wymarzonej pracy.  Kacper Wojcieszek mówi: - Wido-
wiskowa choreografia, doskonale brzmiące głosy wokalistów, zja-
wiskowa scenografia i kostiumy - to połączenie sprawi, że publicz-
ność, która przyjdzie na nasz musical na dwie godziny przeniesie 
się w inny, kolorowy świat, wypełniony znanymi piosenkami. To hi-
storia, z którą może każdy się utożsamiać, każdy przecież powinien 
walczyć o spełnienie swoich marzeń! Usłyszą Państwo piosenki ze 
światowych musicali takich jak „Chicago”, „Burlesque”, „Cabaret”, 
„Moulin Rouge”, „Piloci”, a wszystko to w polskich wersjach języko-
wych!”.

Scenariusz i reżyseria: Kacper Wojcieszek 
Choreografia: Kacper Wojcieszek, Kamila Chojnowska 
Scenografia: Maciej Rutkowski  
Reżyser światła: Alicja Brożyna 
Nagłośnienie: Paweł Skoczyk  
Tłumaczenie piosenek: Magdalena Łoś, Kacper Wojcieszek 
Opieka artystyczna: Marcin Borchardt 
Występują: Bartosz Czaja, Judyta Wenda, Magdalena Łoś, Sylwia 
Piotrowska, Paulina Tereszcyn, Klaudia Juszczak, Paula Matysek, 
Cruise von Bardeleben, Dawid Tokarczyk, Kacper Wojcieszek, Jo-
anna Sterczyńska

Daty kolejnych spektakli: 15 listopada godz. 20:00, 
30 listopada godz. 19:00, 13 grudnia godz. 20:00. 

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

MAXIMA & MAXIME
UWOLNIJ MAKSIMUM

SIEBIE Z DUETEM BOSKICH
ZAPACHÓW DLA NIEJ 

I DLA NIEGO

ODKRYJ NOWOŚĆ
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„naturalny lifting”, „droga do naturalnego piękna”, „alternatywa dla medycyny estetycznej” – wszystkie 
te określenia odnoszą się do japońskiego masażu kobido i nie są przesadzone. ta wpisująca się 
w holistyczne trendy, niezwykle skuteczna, metoda pielęgnacji twarzy potrafi dosłownie zmienić 

rysy, odmłodzić, odprężyć. i jest dostępna w małym spa Parku wodnego. 

K
obido powstało w  XV wieku na dworze cesarza Japonii. 
Dwoje nadwornych masażystów tak bardzo chciało zaim-
ponować władcy, że rywalizując o  jego względy stworzyło 

prawdopodobnie najskuteczniejszy masaż twarzy. Początkowo do-
stępny tylko dla arystokracji, doskonalony potem przez pięćset lat, 
dziś zachwyca klientki gabinetów spa. 

Siła Kobido tkwi w  połączeniu wielu technik manualnych, dzięki 
czemu działa na powierzchni, ale i w głębszych warstwach skóry – 
na poziomie tkanki podskórnej, tłuszczowej, powięzi i mięśni twa-
rzy. Nic dziwnego, że ma tak imponujące efekty. 

Sesja masażu trwa godzinę, czasem nawet 75 minut. To – jak na 
twarz – bardzo długo. Każda minuta jest wypełniona do maksimum. 

autor: anna makochonik

Małe spa Parku Wodnego Koszalin
kobido – piękno po japońsku

– Procedura jest super ścisła – podkreśla Marta Sokołowska-Mróz 
zarządzająca Małym spa. – Nie ma miejsca na żadną dowolność, 
przypadek, każda część musi zostać wykonana i  to precyzyjnie. 
Poszczególne elementy mogą być natomiast rozbudowywane w za-
leżności od celu, jaki chcemy osiągnąć. Jeśli zatem komuś zależy, by 
poprawić owal twarzy, trzeba się na tym skupić, jeśli chcemy spłycić 
bruzdy mimiczne – przy nich pracuje się dłużej. 

Rytuał rozpoczyna się od głębokiego rozluźnienia twarzy, ramion, 
dekoltu i szyi. Następnie skóra jest drenowana z toksyn i  limfy, co 
pozwala pozbyć się ewentualnych zastojów i  opuchlizny. Potem 
przychodzi czas na lifting aktywizujący mięśnie. Działa się w  tym 
etapie na głębokich warstwach twarzy, co w perspektywie popra-
wia kontury, spłyca zmarszczki, poprawia mikro cyrkulację krwi. 
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– Praca odbywa się na ośmiu pasmach twarzy: linii żuchwy, stawu 
żuchwowo-skroniowego, skroniach, po czym następuje nawrót 
i  masowanie mięśni pod kością jarzmową, przy bruzdach mimicz-
nych i czole – precyzuje Marta Sokołowska-Mróz. – Wszystkie ele-
menty masażu są wiele razy powtarzane, pogłębiane o dodatkowe 
ruchy i  domykane przez rolowanie i  oklepywanie we wszystkich 
pasmach.

Korzyści jest mnóstwo: wygładzenie, złuszczenie, ujędrnienie 
skóry, spłycenie zmarszczek, podniesienie policzków i  powiek, li-
kwidacja opuchlizn, napięć, lifting, symulacja komórek metaboli-
zmu komórek, pobudzenie skóry do produkcji elastyny i kolagenu, 
relaksacja. Efekty są silniejsze i  wyraźniejsze po każdej kolejnej 
sesji. Seria powinna zawierać ich minimum sześć, wykonywanych 
raz w tygodniu. Idealnie byłoby, gdyby było ich dwanaście. – Waż-
ne i  cenne w  Kobido jest to, że uczy klienta odpowiedzialności za 
zdrowie i urodę – dodaje Marta Sokołowska-Mróz. – W trakcie sesji 
ujawniają się dolegliwości wynikające na przykład z nerwowego za-
ciskania szczęki czy żucia gumy i warto się takich nawyków pozbyć, 
jeśli efekt masażu ma się długo utrzymać. Można też odkryć poważ-
niejsze problemy, jak wady zgryzu czy bruksizm (nocne zgrzytanie 
zębami).

Kobido to w ofercie Małego spa Parku Wodnego nowość. Z masaży 
można korzystać zaledwie od miesiąca, ale już zyskał zwolenników. 
Jak wszędzie, gdzie jest wprowadzany, a  jest na fali popularności. 
Wynika to między innymi z bardzo silnego trendu na naturalne i ho-
listyczne metody dbania o urodę, oparte o zasoby własnego ciała, 
a te kryteria Kobido spełnia w stu procentach. 

Wspomniane wartości ważne są także w filozofii Małego spa, któ-
re zaprasza także na wiele innych zabiegów na twarz, łączących 
dobroczynne działanie preparatów kosmetycznych z  masażem. 

Wśród terapii znajdziemy te o  działaniu nawilżającym, regeneru-
jącym, łagodzącym, napinające, detoksykujące, ujędrniające, rege-
nerujące, przeznaczone dla cery suchej, wrażliwej, skłonnej do po-
drażnień, naczyniowej, zanieczyszczonej i dojrzałej. Bazą zabiegów 
są znakomitej jakości kosmetyki Klapp. Pełna oferta znajduje się na 
stronie internetowej Parku Wodnego. 

Wypróbowałam – polecam! 

Kobido to mój pierwszy masaż twarzy w życiu, zacie-
kawienie było więc podwójne. Wiedziałam, na czym 
mniej więcej polega, i jakich efektów mogę się spodzie-
wać, ale teoria to, jak wiadomo, jedno, a praktyka dru-
gie. Tak było i w tym wypadku – godzinny seans masażu 
był zaskakujący pod każdym względem – przebiegu, 
reakcji twarzy i efektów. 

Na zabieg przyszłam nieumalowana, więc skóra wy-
magała tylko delikatnego tonizowania. Gdybym przy-
szła w  pełnym makijażu, pierwszym etapem byłoby 
dokładne oczyszczenie. Warto też mieć luźną fryzurę, 
lub w ogóle rozpuścić włosy, bo część procedury obej-
muje głowę, do której masażysta musi mieć swobodny 
dostęp. Poza tym odkryte muszą być ramiona i klatka 
piersiowa do wysokości pach (reszta jest przykryta 
ręcznikiem). One również będą masowane – a  raczej 
rozluźniane – choć 80 procent Kobido skupia się na 
twarzy.
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małe spa - Park wodny koszalin
ul. rolna 14; koszalin

czynne codziennie od 12:00 do 20:00
tel. 609 249 111 lub 94 721 60 07

www.aquapark.koszalin.pl

Pierwszy etap to masaż „na sucho”. Rozpoczyna się od delikat-
nych ruchów, uciskania kilku określonych punktów twarzy, gło-
wy, szyi i rozciągania. Trwa krótko, ale pozwala wejść w „tryb re-
laksacyjny”. Kolejny etap odbywa się już z użyciem preparatów 
ułatwiających operowanie na skórze. W moim przypadku jest 
to olejek na bazie rozmarynu i lawendy. Zapach jest przepiękny, 
a lawenda ma dodatkowe, relaksujące działanie. Ta część masa-
żu jest wyraźnie intensywniejsza, ruchy szybsze i mocniejsze. 
Skóra jest teraz drenowana i  liftingowana. W  kulminacyjnym 
momencie mam wrażenie, że masażystka ma cztery ręce albo 
jest z wykształcenia pianistką i żałuję, że nie widzę, co robi, bo 
musi to wyglądać przynajmniej interesująco. Na przemian uci-
ska, roluje, ugniata i rozciąga, szczypie, lekko uderza, oklepuje 
momentami symultanicznie, wszystkie części twarzy po kolei, 
powtarzając tę choreografię kilka razy. Nie sposób zapamiętać, 
co i w jakiej kolejności wykonuje, poza tym, że najpierw opraco-
wuje jedną połowę twarzy, potem drugą, a także szyję, klatkę 
piersiową. W trakcie masażu pyta, czy ucisk nie jest za mocny. 
Dla mnie nie. Nie jest też bolesny, choć momentami – na przy-
kład w okolicach kości jarzmowej czy oczu, niezbyt przyjemny. 
Finał to bardzo subtelne muśnięcia uspokajające skórę i wyci-
szające cały proces.

Zaskoczenie pierwsze to skomplikowanie masażu. Ilość ruchów 
i ich kombinacji jest naprawdę imponująca. Liczy się każdy gest, 
wszystko ma swoją kolejność, natężenie, żadnego przypadku. 

Zaskoczenie drugie – czas. Masaż trwa godzinę, ale zupełnie 
tego nie czuć. Uwagę skupia sam rytuał, a nie upływające mi-
nuty, a  w  niektórych momentach myśli zupełnie odpływają. 
Utrata poczucia czasu to niezwykle miły stan, szczególnie, gdy 
potrzebujemy odprężenia i relaksu. 

Zaskoczenie trzecie... własna twarz. Masaż poprzez swoje dzia-
łanie odblokowujące uświadamia, jak spiętą twarz mamy na co 
dzień. Wielokrotnie w czasie sesji czuję, jak mimowolnie zaci-
skam szczękę, wysuwam brodę, marszczę czoło. Mało tego – 
czuję różnice w napięciach po obu stronach twarzy. Zabiegi na 
prawej, którą częściej jem i uśmiecham się, jest zdecydowanie 
bardziej wrażliwa na ucisk. To, co mało odczuwalne na lewej – 
na prawej zyskuje na sile. Masażystka potwierdza to wrażenie, 
widoczne jest podobno gołym okiem.
 
Zaskoczenie czwarte: efekt. Przede wszystkim uczucie nie-
zwykłej lekkości chwilę po, i  później. Skóra po masażu jest 
lekko zaczerwieniona, czemu nie ma się co dziwić po godzinnej 
sesji intensywnych zabiegów. Reakcja jest chwilowa i  wynika 
z silnego ukrwienia, które ostatecznie ma dobroczynny wpływ 
na skórę. W godzinę po masażu wydaje się gładsza, promienna, 
mięśnie są mocno rozluźnione (także barków i szyi), co sprawia 
że twarz wygląda na wypoczętą, wypełnioną od środka, ale 
nie opuchniętą. Tak jest do końca dnia. Aby utrzymać ten stan, 
masaż trzeba powtórzyć kilka razy. Pierwsza sesja na pewno do 
tego zachęca.
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zawód architekta wnętrz jest stosunkowo nowy i wciąż brakuje 
podstawowej wiedzy, jak powinna wyglądać świadczona przez 
niego usługa – mówi monika buśko-kuś, właścicielka Pracowni 
Projektowej bUśko. Jej firma powstała w kołobrzegu w 2003 r. 
i wciąż się rozwija. Pod marką bUśko zadebiutują wkrótce meble 
i  dodatki do wnętrz. Jaka jest recepta na sukces w  tym 

zawodzie?

autor: kasia madey / Fotografie: level 8020
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N
ajważniejsze jest zadowolenie klienta – mówi Monika 
Buśko-Kuś. – A  to gwarantują zasady, których w  swojej 
pracy powinien przestrzegać architekt wnętrz. Niestety, na 

rynku nadal nie brakuje nieuczciwych firm i rozczarowanych, często 
nawet oszukanych, klientów. 

By zapobiec takim sytuacjom, dobrze jest szukając architek-
ta wnętrz, wejść na stronę SAW (Stowarzyszenie Architektów 
Wnętrz) i  skorzystać z  listy rekomendowanych przez Stowarzy-
szenie specjalistów. A  także przejrzeć wzory umów i  zapoznać się 
z  regułami, które powinny ich obowiązywać. – Powinny, ale nie 
wszyscy się do nich stosują – mówi Monika Buśko-Kuś, która jest 
członkiem SAW. – Dla mnie zawsze było to bardzo istotne. Klient 
musi mieć świadomość, jak będzie wyglądał cały proces projekto-
wania, na czym polega nadzór autorski, który ma w umowie, ile to 
będzie kosztowało i z czego wynika ta cena. 

Ludzie najczęściej kierują się tym, co widzą na stronie architekta, 
a to jest tylko niewielka część profesjonalnej usługi. – To miłe, jeśli 
klient przychodzi do mnie, bo podobają mu się moje projekty. Ale 
to dopiero początek naszej wspólnej drogi. Lubię, kiedy dużo mówi. 
O tym, co mu się podoba, czego potrzebuje, o czym marzy. Uważnie 
słucham, nawet jeśli czasem nie dotyczy to tematu. Muszę go po-
znać, wtedy łatwiej będzie wytłumaczyć mu, co jest możliwe, z cze-
go trzeba zrezygnować. Dialog, dobre relacje i zaufanie to podstawa 
naszej współpracy.

Po takiej wstępnej rozmowie następuje etap analizy: pod kątem 
funkcji, wyposażenia i  ergonomii. – Pamiętajmy, że marzenia ma-
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rzeniami, ale dom czy mieszkanie mają swoje ograniczenia – mówi 
pani Monika. – Rozmieszczenie drzwi, okien, grubość ścian – nie we 
wszystkie elementy można ingerować. Dla mnie niezwykle istotne 
jest otoczenie domu. Staram się, żeby przestrzeń wewnętrzna, któ-
rą zaprojektuję, pozostawała w symbiozie z klimatem miejsca. Nie 
może być czymś obcym, nie pasującym. Jeśli jest to dom w  lesie, 
staram się, żeby drzewa za oknem były widoczne i aż wchodziły do 
środka, stając się elementem wystroju. 

Dobry architekt musi być też psychologiem. - Patrzę na klienta, na 
to jak wygląda, jak się zachowuje, jakie relacje panują w jego rodzi-
nie i  od razu wiem, na ile będę mogła sobie pozwolić w  projekcie. 
Muszę poczuć i  jego, i  miejsce, które mam stworzyć. To wszystko 
musi być spójne.  

Punktem wyjścia do projektu często jest konkretny przedmiot, któ-
ry będzie punktem centralnym. Oryginalny fotel lub designerska 
lampa, na przykład przypominająca kokon motyla. – Duża, bo ja 
lubię takie przeskalowane dodatki – śmieje się Monika Buśko-Kuś. 
Jej styl to lekkość, czystość i harmonia. - Nie uznaję przeładowania, 
wyznaczam punkt centralny, a reszta ma spójnie płynąć - mówi. 

Śledzi trendy, ale nie podąża za nimi ślepo. – W mojej pracy chodzi 
przecież o to, żeby tworzyć, a nie odtwarzać. Mam swój styl, ale każ-
dego klienta traktuję indywidualnie. Projekt musi być dopasowany 
do niego. To on będzie mieszkał w tym wnętrzu.

Inspiruje ją natura, o  której mówi, że jest najlepszą nauczycielką 
piękna: wyważonych form, bogactwa form, struktur i deseni. A że 
mieszka nad Bałtykiem, morskich inspiracji - nawiązań do błękitu 
morza, czystości piasku w jej projektach nie brakuje. 

Tak samo jak elementów baśniowych, bo kocha „Opowieści z Narni”, 
czy magicznych symboli jak amonit, który wykorzystała w aparta-
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mencie w  kołobrzeskim porcie. One nadają mieszkaniu rangę wy-
jątkowości. 

Fascynuje ją astrologia, tajemnice wszechświata, ścieżki poszuki-
wań inspiracji zawiodły ją też do Nepalu. - Jestem odważna, lubię 
sięgać coraz wyżej, nie cierpię nudy. W życiu jesteśmy pozamykani 
w pewnych schematach. Cieszę się, kiedy uda mi się rozbić schemat. 
Kiedy się od razu nie udaje, dalej próbuję – śmieje się. - I kiedy widzę 
zaskoczenie podczas oglądania wizualizacji, ale i wielką radość. To 
moja największa satysfakcja. Lubię klientów, którzy umieją zaufać 
i oddać się w moje ręce, ale jednocześnie mają swoje marzenia. Taka 
współpraca jest bardzo twórcza, pozwala na konfrontację, daje 
masę możliwości, i kończy się wyjątkowym projektem. 

Z zamiłowaniem do piękna przyszła na świat. – Są rzeczy w tym za-
wodzie, których można się nauczyć, ale ze smakiem trzeba się uro-
dzić – twierdzi. – To jest coś, co się czuje, co się ma albo nie. 

Ona sama ma to od dziecka. – Jako mała dziewczynka uwielbiałam 
przestawiać wazony w mieszkaniu, napełniałam je kwiatami dobra-
nymi kolorystycznie do wnętrza. Moje pierwsze projekty powsta-
wały w mojej wyobraźni, opowiadałam o nich koleżankom. W dzie-
ciństwie narodziła się również jej miłość do przyrody. – Z  naturą 
zaczęłam obcować dzięki moim Dziadkom – wspomina. – Babcia 
hodowała kwiaty, Dziadek owoce i warzywa. Przyjeżdżałam do nich 
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na działkę i  obserwowałam proces odradzania się natury. To były 
dla mnie najcenniejsze chwile. Dzięki nim zrozumiałam, jak ważna 
jest rola roślin w życiu człowieka. One nas koją, wyciszają. Dziś sama 
ma niewielką działkę pod Kołobrzegiem, na którą jeździ, żeby odpo-
cząć i  w  cieniu imponujących bukszpanów pomyśleć nad nowymi 
projektami. Na honorowym miejscu w nowoczesnym domku, który 
sama zaprojektowała, a wybudował go dla niej jej mąż, stoją zdjęcia 
Dziadków. To od nich przecież wszystko się zaczęło.

Ulubionymi klientami pani Moniki są… dzieci. – Mały człowiek chło-
nie wszystko bardzo szybko. Uważam, że zasługuje na to, żeby roz-
wijać się w estetycznej, dobrze zaprojektowanej przestrzeni, co po-
zwoli mu nasiąknąć dobrymi wzorcami. Sama jestem mamą i cieszą 
mnie dzieci, które siadają po drugiej stronie biurka, rozmowy z nimi 
i ich reakcje na projekt.

Dzieci są dla niej tak samo ważne, jak ludzie starsi.  – Każdy zasługu-
je na godne i szczęśliwe życie, również u jego schyłku – mówi. – Se-
niorzy powinni mieszkać w wygodnym, ale i pięknym miejscu, w któ-
rym będą mogli poczuć radość, a  nie tylko smutek. Odpocząć, ale 
i może i zrealizować marzenia, na które do tej pory nie było czasu? 
Tę zasadę wykorzystała, projektując Rezydencjalny Dom Seniora 
w Górach Sowich. Elegancki, przytulny i  intymny, w którym udało 
się połączyć klasykę (dom mieści się w przedwojennej willi) z nowo-
czesnością. Klasyczne kształty drzwi, okien, listew przypodłogo-
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wych korespondują z optymistycznymi barwami mebli, dla których 
tło stanowi biel ścian, nie mająca jednak nic wspólnego ze sterylną 
bielą kojarzącą się ze szpitalem.

Do Pracowni Moniki Buśko-Kuś trafiają różni klienci. Zdarzają się 
i tacy, którzy przychodzą ze swoim projektem w głowie, z meblami 
z poprzednich mieszkań, które chcieliby wykorzystać. – Nikogo nie 
odrzucam – mówi architektka. – Ale jeśli wiem, że między nami nie 
będzie chemii, że oni nie potrzebują wcale mnie, bo są bardzo przy-
wiązani do własnych pomysłów – rozmawiam. Tłumaczę, jak wyglą-
da praca ze mną, mój proces projektowania i pozwalam, żeby sami 
doszli do wniosku, że nie są gotowi na pracę ze mną. To działa. 

Bywa i tak, że jeśli nie uda się nawiązać współpracy przy pierwszym 
projekcie, wracają po jakimś czasie z  innym. Pani Monika podkreśla 
z dumą, że ma grono swoich stałych klientów. Ludzi, którym zaprojek-
towała kilkanaście lat temu ich pierwsze mieszkania, a oni wracają do 



i   t e m a t  z  o k ł a d k i   i

i   3 3   i

niej po zakupie kolejnych nieruchomości. – To jest bardzo miłe – mówi. 
– A dla mnie zawsze było bardzo ważne, że klient wybrał właśnie mnie. 
Dziś ma zamówienia z całej Polski, a od niedawna i z Europy.

Niedawno zdecydowała się na poważną zmianę w swoim życiu za-
wodowym. Po 15 latach istnienia firmy zmieniła jej nazwę, wyko-
rzystując w niej swoje nazwisko. – Namówił mnie do tego mój naj-
starszy syn – zdradza pani Monika. – Któregoś dnia powiedział, że 
moja poprzednia nazwa niewiele mówi, a ja zasłużyłam na to, żeby 
pracować pod własną marką, zwłaszcza że klienci i tak głównie ope-
rują moim nazwiskiem. 

Za zmianą nazwy poszła zmiana wyglądu strony internetowej, na 
której można dziś obejrzeć nie tylko efektownie wyeksponowane 
projekty pani Moniki oraz jej publikacje prasowe, ale też i film o jej 
pracy. Niedługo zadebiutują też na niej meble i dodatki do wnętrz, 
które projektuje. 

Pomysłów jej nie brakuje, jeżeli na coś narzeka to na brak czasu. Po 
cichu marzy, że może kiedyś najstarszy syn będzie chciał z nią praco-
wać. – Tworzymy taki artystyczny klan, może kiedyś to jemu oddam 
stery w mojej firmie? – mówi z uśmiechem. 

monika buśko-kuś
ul. zwycięzców 13
78-100 kołobrzeg

buskodesign.pl
tel.: +48 606 910 836

monika@buskodesign.pl



Oswajanie 
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P
rzygotowania do Uroczystości Wszystkich Świętych (łac. 
Sollemnitas Omnium Sanctorum) i Wspomnienia Wszystkich 
Wiernych Zmarłych (łac. Commemoratio Omnium Fidelium 

Defunctorum), bo tak brzmią pełne nazwy świąt obchodzonych 1 
i 2 listopada, trwają już w najlepsze. Jak wszystko dzisiaj uroczystą 
obrzędowość tych świąt zastępuje swojego rodzaju biznesowy ry-
tuał. Już pojawiają się liczne ogłoszenia poszukujące chętnych do 
wysprzątania grobów naszych przodków (bo my przecież nie mamy 
na to czasu), już trwają dyskusje gdzie najlepiej zaparkować jak naj-
bliżej cmentarza (tak by nie tracić czasu) itd. Pełną parą ruszył już 
także „przemysł” zniczowo-kwiatowy. 

Wszystko to spłyca coroczne spotkanie z  największą tajemnicą 
człowieczeństwa, związaną z konsekwencjami tego, co nieuchron-
ne: śmierci. Przez setki pokoleń ludzkość ani na jotę nie zbliżyła się 
bowiem do odpowiedzi na pytanie: co może nas czekać na końcu, 
jeśli w  ogóle cokolwiek… Śmierci jako zjawisku wszechmocnemu 
towarzyszy więc trwoga i przerażenie, a wiara, że nie jest ona de-
finitywnym końcem wszystkiego pomaga osłabić siłę dwóch wspo-
mnianych uczuć. 

Stąd cała obrzędowość związana z  odwiedzaniem grobów zmar-
łych: oprócz pielęgnowania pamięci o  bliskich, którzy odeszli, jest 
w  niej także pierwiastek wiary, że odeszli nie na zawsze, że są tu 
gdzieś obok, że – jak pisał w „Pieśni III” antyczny poeta Horacy: Non 
omnis moriar („Nie wszystek umrę”). Trzeba więc śmierć oswoić, 
nadać jej charakteru zabawy, w której dusze zmarłych zbliżą się do 
nas, wciąż żyjących, a my sami rozbroimy choć na chwilę nasze lęki.     

Ten sposób myślenia i  wierzeń ma swoją bardzo długą tradycję. 
Przyjrzyjmy się choćby na chwilę coraz bardziej popularnemu nad 
Wisłą świętu Halloween (którego nazwa jest skrótem od angiel-
skiego: All Hallows’ Eve, czyli Wigilii Wszystkich Świętych). Orygi-
nalny pierwowzór tej radosnej zabawy z wycinanymi dyniami i „cu-
kierkiem lub psikusem” to irlandzkie pogańskie święto Samhain, 
podczas którego zmarłym pozwalano wrócić na ziemię i odwiedzić 
żywych. Ponieważ duchy mają dostęp do tajemnic nieznanych żyją-

cym, uważano, że jest to najlepszy czas do wróżenia (np. śledzenie 
lotu wron miało pomóc odgadnąć przyszłość). 

Nie inaczej wygląda, choć w nieco bardziej radykalnej formie, kon-
takt ze zmarłymi w Peru. 2 listopada w większości prowincji obcho-
dzone jest święto Ayar Mayar Killar, co dosłownie znaczy: „Księżyc, 
gdy niesiemy zmarłego”. Żywność i napoje (wśród których przeważa 
chicha, czyli piwo kukurydziane) zabiera się na cmentarz, gdzie pod-
czas porządkowania grobów odbywa się wesoły piknik. Alkohol leje 
się litrami, także na groby zmarłych – by oni także mogli się napić – nic 
dziwnego więc, że po kilku godzinach wszyscy są kompletnie pijani.  
Podobne świętowanie odbywa się także w Meksyku podczas Dia de 
Los Muertos (Dnia Zmarłych). Na grobach układa się ulubione da-
nia i słodycze zmarłych (i oczywiście tequilę), na miejscu pochówku 
dzieci ich ulubione zabawki. Kiedy zapada noc, na ulicach pojawiają 
się natomiast przebierańcy – ubrani na czarno i  noszący calacas, 
czyli sznury muszli, których grzechot ma obudzić nieboszczyków, 
by także uczestniczyli w zabawie. 

Mamy i my - Słowianie swoje święto związane z wiarą w stałą obec-
ność zmarłych wśród nas. W  wielkim stylu wraca celebrowanie 
starosłowiańskiego święta Radonica, co ciekawe o  charakterze 
wybitnie feministycznym. Każdego roku – dawniej wiejskie – dziś 
różnie to bywa – kobiety i dziewczęta przychodzą na przykościel-
ne cmentarze, przynosząc jedzenie i  napoje. Łkają i  rozpaczliwie 
zawodzą, odwiedzając groby bliskich i  znajomych. Oczywiście 
napoje i  jedzenie rozlewa się i rozsypuje na nagrobki, tak by zmar-
li czuli się uczestnikami tego święta.  Co najciekawsze, w pewnym 
momencie kobiety całkowicie zmieniają nastrój – żałobny smu-
tek zastępuje hałaśliwa uczta, w  czasie której żywi zaczynają się 
odnosić do zmarłych w  tonie kpiarskim, niemal lekceważącym.  
Nie namawiam Państwa do podobnych ekscesów podczas nadcho-
dzących świąt. Niemniej jednak, kiedy już zdenerwowani korkami, 
obładowani kwiatami i  zniczami i  zirytowani perspektywą spo-
tkania nielubianego wujka przy grobie staniemy nad mogiłą kogoś 
bliskiego, to może warto chociaż uśmiechnąć się do niego… A  nuż 
odpowie niewidzialnym uśmiechem. 

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. 





i   l U d z i e   i

i   3 6   i

aktor wybitny, znany ze spektakularnych metamorfoz i ról, które przejdą do historii polskiego kina. 
dawid ogrodnik na zakończonym niedawno Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zachwycił 
publiczność i jury rolą niewidomego pianisty mietka kosza, zapomnianego polskiego muzyka 
jazzowego, który odnosił wielkie sukcesy w Polsce i na świecie. z dawidem rozmawiamy nie tylko 

o roli mietka kosza, ale też o lęku, bolączkach polskiego kina i cierpieniach młodego aktora. 

Dawid Ogrodnik  
cierpię i gram, najlepiej jak potrafię

rozmawiał: Jakub Jakubowski / Foto: next Film
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N
iewątpliwie jesteś dobrym aktorem, o czym świadczą nie 
tylko nagrody, ale przede wszystkim Twoje role. Zapytam 
jednak, czy po filmie „Ikar. Legenda Mietka Kosza” jesteś 

również dobrym pianistą?
- Nigdy nie wypadało mi mówić, czy jestem dobrym aktorem i tym 
bardziej teraz nie wypada mi mówić, czy jestem dobrym pianistą. 
Po prostu wykonuję swój zawód, najlepiej jak potrafię. Z  muzyką 
jestem zaprzyjaźniony od dziecka. Starsza siostra grała na forte-
pianie, młodsza na skrzypcach, ja z  kolei na klarnecie. A  fortepian 
skończyłem w szkole muzycznej II stopnia, niemniej nigdy się z tym 
instrumentem nie zaprzyjaźniłem, sprawiał mi problemy. Gdy po la-
tach wróciłem do niego za sprawą roli Mietka Kosza, miałem sporo 
obaw, czy sobie poradzę. Na szczęście podstaw się nie zapomina, 
a reszta to mozolne przygotowania, cała masa prób. 

- Rozumiem, że wszystkie te brawurowe i trudne partie muzyczne 
pokazane w  filmie „Ikar. Legenda Mietka Kosza” zagrałeś samo-
dzielnie, bez dublera?
- Tak, ale było to bardzo trudne i na początku okupione frustracją. To 
co chciałem osiągnąć, było bardzo odległe, początkowo nie wiedzia-
łem też, jakich środków użyć, aby być w tej roli możliwie najbardziej 
wiarygodny. Pracę nad nią zacząłem od lekcji pianina u poleconego 
przez Leszka Możdżera nauczyciela, ale bardzo szybko zrozumia-
łem, że nie jest to dobry kierunek – mimo że ukończyłem szkołę 
muzyczną, nie byłem w  stanie w  trzy miesiące osiągnąć poziomu, 
który pozwoliłby mi zagrać te utwory samodzielnie, wymagałoby to 
lat ćwiczeń. Wtedy zadzwoniłem do Leszka Możdżera i poprosiłem, 
żeby wysłał mi swoje interpretacje tych utworów i nagrania siebie, 
kiedy gra – z różnych kamer, z różnych ujęć, tak abym mógł oddać 
wiarygodnie jego grę. Starałem się go naśladować. 

- Mietek Kosz, jak większość ludzi wybitnych i niesamowicie wraż-
liwych, musiał mierzyć się z  wewnętrznymi demonami. Jakie to 
demony?
- Poczucie samotności, odrzucenie w miłości, niezrozumienie, brak 
oparcia w bliskich ludziach i wiele innych. To jest proza życia. Te de-
mony są uniwersalne, mogą dotyczyć każdego, nie tylko tak wrażli-
wego artysty jakim był Mietek Kosz. Każdy też radzi sobie z nimi na 
swój sposób. Lub nie radzi, jak to było w przypadku Kosza. Począt-
kowo ucieczką była dla niego muzyka, potem alkohol. 

- Ratunku szukał w miłości.
- Tak. I doświadczył odrzucenia, które bardzo przeżył. Potem z ko-
lei on odrzucał miłość, którą w  końcu znalazł. Uczuciowy roller 
coaster. Kobiety, które pojawiły się w  życiu Mieczysława Kosza, 
pomogły mu zaakceptować w pełni siebie jako pełnowartościowe-
go człowieka. Pomogły mu pogodzić się z  tym, że jest niewidomy. 
Dzięki nim zrozumiał, że jest wyjątkowy. Nie musiał już żebrać o mi-
łość. Dla mnie to jest uniwersalne przesłanie – dopóki nie zaakcep-
tujemy i nie pokochamy siebie, zawsze będziemy szukać tej miłości 
u innych, jej wciąż nowych odsłon. 

- Mietek Kosz powiedział znamienne słowa: „Ja naprawdę lubię 
muzykę, ale najbardziej cenię taką, która przygnębia, wpycha 
mnie w siebie, sprawia, że czuję, że życie jest dramatyczną przygo-
dą do samego końca”. Czy jego życie było dramatyczne?
- Biorąc pod uwagę fakt, jak skończył swoje życie, ile w życiu wycier-
piał, to z pewnością można je tak określić. Te słowa były dla mnie 
pewną inspiracją jak zbudować tę postać, niemniej Maciej Pieprzy-
ca chciał pokazać złożoność życia Mietka Kosza, jako mieszankę 
goryczy i smutku, radości i humoru, miłości i pasji. Jako nieustającą 
wielką improwizację. Dokładnie takie, jak jego muzyka. Lektura bio-
grafii Mieczysława Kosza była dla mnie niesamowitym przeżyciem. 
Równie inspirująca okazała się historia pojawienia się jazzu w Pol-
sce. W historii Kosza najbardziej poruszyły mnie jego dzieciństwo, 
trudne warunki, które panowały na wsi, gdzie dorastał, i okoliczno-
ści, w jakich znalazł się w ośrodku dla niewidomych w Laskach. Jest 
mi to bliskie, bo sam urodziłem się na wsi i wiem, jak trudno wybić 
się stamtąd i osiągnąć sukces jako artysta. 

- Mietek Kosz jest niewidomy, bardzo szczupły. To kolejna Twoja 
rola wymagająca dużej fizycznej metamorfozy, wspomnijmy cho-
ciażby film „Chce się żyć”, notabene również Macieja Pieprzycy, 
w którym zagrałeś chłopaka z głębokim porażeniem mózgowym. 
- No tak, można powiedzieć, że Maciej Pieprzyca doprowadza 
Ogrodnika do kresu wytrzymałości (śmiech). Ale tak na poważnie, 
to jest kwestia uczciwości wobec widza, wobec reżysera i  produ-
centa, ale przede wszystkim wobec samego siebie. Aktorstwo wiąże 
się z wchodzeniem w inny świat, w czyjeś buty i trzeba być w tym po 
prostu autentycznym. Jeżeli rola wymaga metamorfozy, to nie mam 

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

- Dużą metamorfozę musiałeś przejść przygotowując się do roli 
Mietka Kosza?
- Musiałem dużo schudnąć. Mietek Kosz był drobny, ważył 63 kg, 
ja przed zdjęciami miałem na wadze 75 kg.  Sporo czasu poświę-
całem na intensywne treningi w siłowni. Podczas nich nieustannie 
słuchałem utworów, które przygotowywałem do filmu. Potem 
doszedł jeszcze temat samych ruchów przy fortepianie. Niestety, 
w przypadku Kosza dysponowaliśmy tylko jednym krótkim nagra-
niem z koncertu, na którym był dosyć statyczny. Kolejnym etapem 
były więc próby dopasowania tego ruchu do muzyki. Początkowo 
zupełnie mi się to nie udawało. Był to dla mnie moment załamania. 
Zacząłem szuka odpowiedzi w muzyce. Jeszcze intensywniej wsłu-
chiwałem się w utwory, dałem się im ponieść i wtedy udało mi się 
w końcu – mam nadzieję – oddać ducha Mieczysława Kosza. 

- Zagrałeś wybitnego muzyka, a to już jest duże wyzwanie. Ale za-
grać wybitnego, niewidomego muzyka to już poprzeczka podnie-
siona naprawdę wysoko. 
- I  ja to czułem na każdym etapie zdjęć. Z  jednej strony mówimy 
o  niepełnosprawności Kosza, a  z  drugiej – o  jego wielkim talencie 
muzycznym i  o  tym, jak jedno determinuje drugie. To była bardzo 
trudna rola do przygotowania, a reżyser ponownie zostawił mi bar-
dzo duże pole do interpretacji. Przygotowania do roli rozpoczęły się 
od odwiedzin ośrodka dla niewidomych w  Laskach. Spotkałem się 
z  dyrektorem tej placówki i  podopiecznymi. Miałem szansę przy-
glądać się temu, jak funkcjonują. Potem kupiłem podręcznik dla 
wychowawców osób niewidomych, który uczy, jak przygotować ich 
do samodzielnego funkcjonowania w  społeczeństwie. Obejrzałem 
kilka filmów o osobach niewidomych: „Zapach kobiety”, „Imagine”, 
„Carte Blanche”, oglądałem m.in. świetny dokument „Kraina ciszy 
i ciemności” Wernera Herzoga. 

- Zastanawia mnie, jaka jest rola oczu przy kreowaniu roli osoby 
niewidomej. 
- To jest bardzo ciekawy temat. W filmach często widzimy, że akto-
rzy grający niewidomych patrzą w  jeden punkt, gdzieś daleko. Ja, 
oglądając dokumenty o osobach niewidomych, rozmawiając z nimi, 
nigdy nie zauważyłem, żeby gałki oczne ludzi niewidomych tak za-
stygały, raczej poruszają się w  niekontrolowany sposób. Tak też 
zdecydowałem się pokazać oczy mojego bohatera. Bardzo ważne 
było dla mnie również spotkanie z niewidomym producentem mu-
zycznym, który prowadzi swoje studio nagrań. To spotkanie było 
niesamowite, ponieważ w czasie który z nim spędziłem, trudno było 
mi uwierzyć, że rzeczywiście jest niewidomy. Z taką swobodą i pew-
nością się poruszał! Wtedy zrozumiałem, że można być niewido-
mym, a jednak w znanej sobie przestrzeni funkcjonować właściwie 
tak, jakby się widziało. 

- Jesteś po kursie hipnozy, pracujesz z  oddechem, zrobiłeś kurs 
pracy z lękiem, strachem i podświadomością. Jesteś aktorem, któ-
ry inwestuje w siebie?
- Nie wyobrażam sobie, aby było inaczej, tym bardziej, że aktorstwo 
to praca na emocjach, dotykająca najgłębszych pokładów ludzkiej 
wrażliwości. To zawód wymagający też olbrzymiej pokory. Na stu-
diach niestety tego nie uczą. A  w  tym zawodzie niezwykle ważne 
jest, aby wiedzieć w jakim momencie życia jesteś, jak widzisz swoją 
przyszłość, jak kierujesz swoją karierą. Te kursy pomagają mi też 
w pracy na planie, a praca ta wiąże się przecież z dużą odpowiedzial-
nością. Nie mogę pozwolić by strach paraliżował mnie przy wyjściu 
na scenę czy na plan. Krystian Lupa, w  którymś ze swoim spekta-
kli użył takiego sformułowania, że młodym artystom nie powinno 
się pomagać, że ten rodzaj cierpienia uszlachetnia, że ten, któremu 

przychodzi wszystko łatwo, nie uszlachetni swojej duszy w ten spo-
sób, jak zrobi to osoba, które pewną drogę bólu i  cierpienia przej-
dzie. Jeżeli rola, w którą wchodzę wymaga bólu i cierpienia, to nie 
zastanawiam się, czy można inaczej, po prostu cierpię i gram najle-
piej jak potrafię. 

- Ponoć nigdy nie jesteś zadowolony z efektu, z roli, którą stwo-
rzyłeś?
- To nie tak, że nie jestem zadowolony. Zawsze jednak patrzę na to 
z perspektywy, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jesz-
cze lepiej. Czasami patrzę i myślę, że mógłbym tę emocję zagrać ina-
czej i pewnie dałoby to lepszy efekt. Oczywiście, cieszą mnie pozy-
tywne opinie, pochwały, ale tak jak już powiedziałem, mam w sobie 
wiele pokory i jeszcze wiele przede mną, w tym oczywiście nauki. 

- To skoro o tym co przed Tobą. „Ikar. Legenda Mietka Kosza” nie-
długo na ekranach kin, a Ty pewnie znowu na jakimś planie zdję-
ciowym?
- Przede mną zdjęcia do filmu „Broad Peak”. To historia wybitnego 
polskiego himalaisty Macieja Berbeki i zimowej wyprawy na Broad 
Peak, która - jak wiadomo - zakończyła się tragicznie. Po zdobyciu 
szczytu, w czasie zejścia zginęli Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski. 
Adam Bielecki i Artur Małek dotarli do obozu. W tym filmie wcielam 
się w  postać Adam Bieleckiego. Pracuję też nad filmem „Najmro”, 
w  którym jestem Zdzisławem Najmrodzkim, polskim złodziejem 
zwanym królem ucieczek. Najmrodzki w latach 70. i 80. aż 29 razy 
uciekał z aresztów, więzień, konwojów, wymykał się policyjnym po-
ścigom. Był niezwykle barwnym facetem, który umiłował wolność 
i swobodę. 

- Zagrałeś już hip-hopowca, niewidomego muzyka, mężczyznę 
z  porażeniem mózgowym, niezwykle złożonego Tomasza Bek-
sińskiego, a  w  Teatrze Telewizji w  sztuce Juliusza Machulskiego 
grałeś geja. Nie korci Cię jakaś rola z cyklu lekkich, łatwych i przy-
jemnych…?
- W  polskim kinie żadna rola nie jest lekka, łatwa i  przyjemna, bo 
polskie produkcje wyciskają z  aktora ostatnie pokłady sił i  ener-
gii. Mam wrażenie, że przyszedł czas, żeby coś z tym zrobić, bo na 
dłuższą metę tak się nie da. Nie można robić filmu, który wymaga 
60 dni pracy w 30 dni, grając po 14 i więcej godzin dziennie, nierzad-
ko kończąc dzień zdjęciowy na kroplówce. Ja już tak pracować nie 
zamierzam. Mało czasu, mało pieniędzy i tyranie poza granice wła-
snych możliwości. Nie da się w polskim kinie, grając główne role, nie 
podupaść na zdrowiu. 
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najnowszy sUV marki Škoda pozytywnie zaskakuje. Prowadzi się go z  lekkością, świetnie wchodzi 
w zakręty, jest wygodny i mimo że najmniejszy w rodzinie – jest przestronny. Jednocześnie za rozsądne 
pieniądze gwarantuje wszystko, co w  zakresie bezpieczeństwa i  wspomagania kierowcy oferuje 

współczesna motoryzacja. 

ŠKODA KAMIQ 
znakomite nie tylko pierwsze wrażenie
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K
amiq stylistycznie przypomina swoich większych braci, któ-
rymi są Karoq i  Kodiaq. Technicznie bliżej jest mu jednak 
do Škody Scala. Całe wnętrze zresztą to niemal Scala. Jest 

nowoczesne, przestrzenne, wygodne. Przed sobą kierowca ma 
wielofunkcyjną kierownicę i opcjonalnie zestaw cyfrowych wskaź-
ników o  przekątnej 10,25 cala. Środek deski to ekran do obsługi 
najnowszego systemu multimedialnego z dobrą jakością wyświetla-
nego obrazu, żywymi kolorami i szybkością działania bez zarzutu.

Škoda słynie z produkcji „ponadwymiarowych” samochodów. Octa-
via jest przecież trochę większa niż inne auta kompaktowe, Superbo-
wi blisko do limuzyn klasy wyższej średniej. Podobnie jest z obecnymi 
już na rynku SUV-ami i tak samo jest z modelem Kamiq. Zbudowano 
go na tym samym podwoziu i z wykorzystaniem tych samych techno-

logii, co w Volkswagenie T-Crossie. Tyle że Kamiq ma rozmiary pojaz-
du kompaktowego. Tak więc ponownie dostajemy od Skody mnóstwo 
przestrzeni. Wysoki kierowca ma nad głową zapas co najmniej kilku 
centymetrów, z tyłu wygodnie siedzą osoby o wzroście przekraczają-
cym nawet 180 cm. Do auta łatwo się też wsiada – drzwi są wysokie 
i duże. Nie można również narzekać na wielkość bagażnika – jest to 
400 litrów, a po złożeniu tylnej kanapy aż 1400 litrów. 

W  standardzie mamy dopracowane zawieszenie i  świetny układ 
kierowniczy. Wspomaganie nie jest ani za silne, ani za słabe, a usta-
wiono je tak, by kierowca poczuł się trochę jak w  sportowym sa-
mochodzie. Kamiq skręca chętnie i  precyzyjnie, nawet na krętych 
odcinkach drogi. 

Pozycja za kierownicą jest bardzo dobra – czeski producent przy-
zwyczaił nas już do dobrej ergonomii, wygodnego rozmieszczenia 
instrumentów i  intuicyjnych menu. A tych jest tu sporo, jak na tak 
małe auto. 

Testowaliśmy egzemplarz w wersji wyposażenia Style (najwyższej) 
wyposażony w  litrowy silnik TSI o  mocy 115 KM z  sześciobiego-
wą manualną skrzynią biegów. Zgodnie z zapowiedzią producenta 
w  Polsce dostępny będzie jeszcze 95-konny wariant tej jednostki 
napędowej, a później także 150-konny silnik 1.5 TSI oraz 1.0 G-TEC 
zasilany gazem. Siedmiobiegowa skrzynia automatyczna DSG bę-
dzie oferowana w parze z silnikami  115 KM oraz 150 KM. 

Poza niezłą dynamiką zaletą silnika 1.0 TSI jest stosunkowo niskie 
spalanie. Według deklaracji producenta w cyklu mieszanym powin-
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Skoda Kamiq Style 1.0 TSI 115 KM
Silnik - R3 12V 
Paliwo - benzyna 
Pojemność - 999 cm3 
Moc maksymalna - 85 kW/ 115 KM 
przy 5000 obr./minutę 
Maks moment obrotowy - 200 Nm 
przy 2000-3500 obr./minutę 
Prędkość maksymalna - 193 km/h 
Przyspieszenie 0-100km/h - 10 s 
Skrzynia biegów - manualna 6-biegowa 
Napęd - przedni 
Zbiornik paliwa - 40 litrów 
Długość - 4241 mm 
Szerokość - 1793 mm 
Wysokość - 1531 mm 
Rozstaw osi - 2651 mm  
Masa własna - 1200 kg 
Masa maksymalna dopuszczalna - 1714 kg 
Pojemność bagażnika - 400 l
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no oscylować ono w granicach od 5,3 do 6,8 l/100 km. My jednak za 
krótko korzystaliśmy z tego samochodu, żeby sprawdzić te deklara-
cje w różnych warunkach drogowych, więc przyjmujemy je na wiarę.

Kamiq już w standardzie oferuje wiele rozwiązań wspomagających 
kierowcę, które do niedawna były zarezerwowane wyłącznie dla 
samochodów klasy premium. Są to takie systemy jak: Front Assist 
kontrolujący odległość od poprzedzających pojazdów, pieszych i in-
nych obiektów z awaryjnym hamowaniem, Lane Assist utrzymujący 
auto w obszarze pasa ruchu pomiędzy liniami czy Hill Hold Control 
wspomagający kierowcę podczas ruszania z wzniesienia. Na pokła-
dzie znajduje się także Side Assist, który wykrywa pojazdy znajdu-
jące się w tzw. „martwym polu” w odległości do nawet 70 metrów. 
Osobne słowa uznania należą się aktywnemu tempomatowi (przy-
pominamy – mowa o wersji wyposażenia Style).

Wróćmy do wyglądu auta. Kamiq ma drapieżne ledowe lampy 
przednie i „płynące” kierunkowskazy (świeci nie jedna „statyczna” 
lampka, ale sekwencyjnie zapalają się kolejne, tworząc wrażenie ru-
chu). Z tyłu ujawnia się podobieństwo do Scali – niemal identyczne 
tylne światła i napis zamiast emblematu z logiem marki. Linie karo-
serii, jak wspomnieliśmy, podobne są nieco do kształtów starszych 
i  większych „braci” Kamiqa, ale jednak zostały nieco wygładzone, 
dzięki czemu uzyskujemy na pierwszy rzut oka przekonanie, że oto 
patrzymy na Škodę, ale jednocześnie - że jest to Škoda zupełnie 
nowa a nie jedynie odświeżona.

Na koniec ciekawostka. Wszystkie SUV-y marki Škoda wzięły swoje 
nazwy z języka Eskimosów. W mowie Inuitów „kamiq” oznacza coś, 
co „pasuje idealnie”. Wyjątkowo trafna nazwa. Kamiq idealnie wpa-
sowuje się w potrzeby tych, którzy lubią za kierownicą siedzieć wy-
godnie i wysoko, lubią auta pojemne z dużym bagażnikiem, kochają 
co jakiś czas pojechać gdzieś za miasto i  doświadczyć dróg innych 
niż asfaltowe – 18,2 cm prześwitu pozwala na to bez obawy rozbicia 
miski olejowej. 
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efektem współpracy koszalińskiego salonu Volkswagena z panią małgorzatą Hołub-kowalik, 
wicemistrzynią świata w  sztafecie kobiet 4 x 400 m, jest cykl prezentowanych na naszych 
łamach recenzji konsumenckich aut z  oferty tej marki. Jako drugi - Volkswagen arteon

 z dwulitrowym silnikiem dieslowskim.

z  c y k l U  G o s i a  t e s t U J e

Volkswagen Arteon 
2,0 TDI 190 KM DSG

zachwycająca limuzyna ze sportowym pazurem 
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P
ani Małgorzata komentuje: - Kiedy z  mężem dostaliśmy do 
testów Arteona  od razu się w nim  zakochaliśmy i jednogło-
śnie stwierdziliśmy, że musimy go mieć. Bardzo przypadł nam 

do gustu wygląd zewnętrzny, a w szczególności charakterystyczny 
i agresywny przód auta. To jest to, co nie pozwala przejść obojętnie 
obok tego samochodu. Sportowa sylwetka wpływa na komfort jaz-
dy. Bagażnik jest wielki, co akurat jest dużym plusem dla mnie, bo 
wożę z sobą na obozy treningowe dużo bagażu. 

Arteonowi uroku dodają także aktywne kierunkowskazy oraz świa-
tła stopu, które są umieszczone na całej szerokości tylnej szyby. 

Kiedy wsiadamy do auta, od razu rzuca się nam w oczy duży panel 
z nawigacją oraz zegary. Nie są to tradycyjne wskaźniki, ale zamon-
towany multimedialny ekran. 

Arteon ma wiele najnowszych systemów i  układów elektronicz-
nych, które poprawiają komfort jazdy oraz zwiększają bezpieczeń-
stwo. Jest to m.in. aktywny tempomat ACC, który rozpoznaje ogra-
niczenia prędkości, zakręty, ronda i rozwidlenia dróg i dostosowuje 
prędkość auta do danych warunków. Jest też układ sterujący re-
flektorami skrętnymi – dzięki danym z nawigacji reflektory działają 
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Volkswagen Arteon 2.0 TDI 190 KM DSG

Silnik – czterocylindrowy 
Pojemność – 1968 cm3 
Moc maksymalna – 140 KW, 190 KM 
Max moment obr. – 400 Nm/1900-3300/min 
Skrzynia biegów – automatyczna DSG 7-stopniowa  
Prędkość maksymalna – 238 km/h  
Długość min/max – 4862/4952 mm 
Szerokość – 1871 mm 
Wysokość – 1450 mm 
Rozstaw osi – 2837 mm 
Pojemność bagażnika – 563 litrów 
Średnica zawracania – 11900 mm 
Pojemność zbiornika paliwa – 66 litrów 
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autoryzowany salon Volkswagen Grupa cichy sp.J.
ul. Gnieźnieńska 24b, 75-736 koszalin

tel. 94 317 79 50

z  wyprzedzeniem, doświetlają prawą lub lewą stronę, zanim auto 
znajdzie się w zakręcie. W Arteonie znalazł się też układ Emergen-
cy Assist – gdy kierowca zasłabnie lub nie może kontrolować auta, 
system wyhamuje samochód i skieruje go na prawy pas, lub na po-
bocze. 

My podróżujemy bardzo dużo, wiec zwracamy uwagę na siedzenia. 
W  Arteonie są one komfortowe, podgrzewane, kubełkowe, dzięki 
którym każda podróż będzie przebiegała w  przyjemnych warun-
kach. Warto podkreślić jeszcze czujniki i  kamery, które ułatwiają 
parkowanie w każdych warunkach i pozwalają oswoić się z tym dłu-
gim przecież autem w bardzo krótkim czasie.



N C

P R E Z E N T U J E

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
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I
slandia nie jest już niedostępną wyspą gdzieś na dalekiej Półno-
cy. Nie w dobie Internetu i konkurujących ze sobą linii lotniczych. 
Jedynie kilka kliknięć myszki i parę godzin w samolocie dzieli nas 

od świata zupełnie innej mentalności, krajobrazu i kultury. Pomimo 
dzielących nas różnic, na Islandii bez trudu dostrzeżemy rodzime 
akcenty. Polacy stanowią drugą po Islandczykach populację tego 
kraju. Może to właśnie te kontrasty nas tam przyciągają?

Kraina wodospadów i gejzerów

Pierwszym punktem po wyjściu z lotniska w Keflaviku jest wypoży-
czalnia samochodów. To zza kółka będziemy podziwiać osławione 
księżycowe krajobrazy. Wypożyczalni jest szeroka gama – od tych 
oferujących samochody z wyższej półki po tańsze, zadbane wraki.

Udający się na Islandię na kilka dni zadowolić się muszą tamtejszym 
„stałym punktem programu”, położonym blisko Reykjaviku Golden 

niewielka wyspa, na której przyroda jest najlepszą przyjaciółką ludzi. Populacja całego kraju liczy mniej 
niż ludność Gdańska, a jedna trzecia tej liczby mieszka w urokliwej i nowoczesnej stolicy. islandia, 

kierunek zdobywający serca polskich turystów, może nas wiele nauczyć.

Wyspa gorących źródeł

Circle. Ten turystyczny szlak jest najbardziej oblegany przez tury-
stów, ale znajdują się wewnątrz niego najbardziej kojarzone z Islan-
dią atrakcje, których nie można przegapić. 

Jedną z nich są gejzery. Na ich przykładzie dowiemy się o osobistym 
stosunku Islandczyków do przyrody – każdy bulgoczący krater opa-
trzony jest tabliczką z imieniem. Ten najbardziej spektakularny, bo 
największy czynny, ma na imię Strokkur, najstarszy – Geysir.

O sztampie nie może być mowy, a napotykani tu i ówdzie poszuki-
wacze „unikatowych zdjęć” – czy to „nalewający do kubka” wodę 
z  wodospadu Skógafoss, czy modelki pozujące do najnowszej In-
stastory przed wrakiem opuszczonego samolotu – nadal są bar-
dziej niszowi niż ci próbujący „przytrzymać” Krzywą Wieżę w Pizie. 
A o widoki takie jak przy Seljalandfoss – kolejnym wodospadzie, pod 
którym można przejść, trudno gdzie indziej na świecie, a  przynaj-
mniej w strefie Schengen.

autor: sylwia Gutowska



Drugą budowlą, w  której odnajdziemy hołd dla islandzkiej natury, 
jest katedra luterańska Hallgrímskirkja. Trudno znaleźć podobnie 
wyglądający kościół w całej Europie. W środku, na ścianach, prze-
czytamy historię chrystianizacji norweskich wikingów – pierw-
szych osadników Islandii, a  z  wieży obejrzymy panoramę miasta. 
Trochę tam wieje, ale to nic! No i nie trzeba słońca, by doładować 
wewnętrzne akumulatory.
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Kogo islandzki klasyk jednak nie zadowala, kto oglądając ludzi na 
wakacjach nie czuje się dobrze, ten musi wyjechać poza Złoty Krąg. 
Na przykład do Höfn, gdzie znajduje się drugi co do wielkości lodo-
wiec. Albo na Zachód, na szczyt wulkanu Ok, gdzie w tym roku Is-
landczycy oficjalne pożegnali lodowiec Okjokull, po którym została 
pamiątkowa tabliczka.

SPA? Naturalnie!

Zjeżdżając Islandię wzdłuż wybrzeża, co jakiś czas napotkać moż-
na urokliwe domki w  nordyckim stylu. Vík í Myrdal znajdująca się 
na wschód od Reykjaviku to szczególna tego typu osada. Oprócz 
skromnego, drewnianego kościoła i  kilku domków, mieści się tam 
słynna czarna plaża. Tak zwana Black Sand Beach w dalszym ciągu 
w obrębie Golden Circle, swoją barwę zawdzięcza działaniu wulka-
nu, którego dawna lawa na skutek wiatru, wody i temperatur zamie-
niła się w aksamitny piasek. 

Jedna część Viku to widok na ocean opływający ten równy i płaski 
teren – przy odrobinie szczęście naprawdę spokojny teren. Druga 
to plaża ze skałkami wystającymi z  wody i  harmonijkową ścianą 
z  bazaltu, która zainspirowała twórców kilku ikonicznych budowli 
w samym Reykjaviku. Ale o tym później.

Innym jeszcze naturalnym skarbem Islandii są źródła termalne. 
Przemierzając drogi z jednego do drugiego punktu, widzimy je roz-
siane po wzgórzach. Z daleka wyglądają jak parujące czajniki poroz-
stawiane po zielonych łąkach. Jeśli chcemy poznać dobrodziejstwo 
term na własnej skórze, nie musimy wcale próbować kąpać się na 
dziko. Jedną z  ciekawszych atrakcji turystycznej Islandii jest Blue 
Lagoon – SPA pod chmurką przystosowane do wygodnego użyt-
kowania. W cenie jednodniowego biletu (a jest kilka opcji, od Clas-
sic, do Premium) dostaniemy możliwość korzystania z naturalnego 
zbiornika z wodą pełną dobroczynnego wapna, maseczki z różnych 
rodzajów glinki, a także drinki czy masaż. Wszystko to bez wycho-
dzenia z  wody. Jej temperatura sięga prawie 40 stopni Celsjusza, 
więc zimno powietrza nie jest przeszkodą. To po prostu naturalne 
SPA.

Sztuka wpisana w krajobraz

Islandię można objechać wzdłuż wybrzeża. Gdziekolwiek jednak 
się nie zatrzymamy, w końcu trafimy do jedynego miasta na wyspie. 
Reykjavik to jedna, z najmniejszych i zarazem najnowocześniejszych 
stolic Europy. Nowoczesność przejawia się nie w gigantomanii biu-
rowców, a ekologicznej architekturze.

To miasteczko liczy nieco ponad 120 tysięcy mieszkańców, a  jest 
zarazem głównym portem, miastem artystycznym, pełnym nowa-
torskiej architektury i  murali na co drugiej ulicy. Podczas spaceru 
głównymi uliczkami napotkamy co najmniej kilka domowych ko-
tów, które przemierzają miasto niczym pełnoprawni mieszkańcy 
(od psów jest wyższy podatek) i  kafejek pachnących cynamonem 
(cynamonowe bułeczki są dobrem narodowym nie tylko Szwedów). 
W skrócie: Rejkyavik jest ciekawy. Na tyle, że przy kilkudniowej wy-
cieczce na Islandię warto poświęcić mu przynajmniej jeden dzień.

Jedną z  najsłynniejszych budowli nowoczesnego Rejkyaviku jest 
Harpa, gmach filharmonii i centrum kulturalnego miasta. Za jej wy-
gląd odpowiada znany islandzki rzeźbiarz i artysta wizualny, Olafur 
Eliasson. Szklane bryły mienią się w słońcu, a  ich kształty inspiro-
wane są bazaltami z  czarnej plaży w  Viku. W  środku jest równie 
ciekawie – ścięta skosami przestrzeń z  rozszczepionym światłem 
i widokiem na miejskie nabrzeże działa na zmysł wzroku niemal tak 
silnie jak najpiękniejsza plaża.
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Jesień pełna koloru
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Zapraszamy do obejrzenia pełnego koloru 
edytorialu, który przygotował dla Pań-
stwa nasz zespół.
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Kolor w stylizacji ma ogromną moc – dlatego już dziś zamiast kupować 
kolejny czarny lub szary płaszcz, pomyśl o inwestycji w kolor.

Jak widać, jesień nie musi być nud-
na, a moda daje ogromne możliwo-
ści wyrażania siebie, upodobań, 
preferencji.  W ten sposób możemy 
sygnalizować światu obraz naszego 
wnętrza, nastroje i emocje. 
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realizacja:
Fotografia: natalia snoch

stylizacja: marta waluk
modelka: ola radomska

makijaż: karolina maciejewska

Niech nasza sesja zdjęciowa 
zainspiruje Cię do działania.
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K
atania to jedno z  największych i  najważniejszych miast Sy-
cylii (nieco ponad 300 tys. mieszkańców). Jednak większość 
przewodników turystycznych opisuje ją zdawkowo, a turyści 

zazwyczaj traktują jako bazę wypadową na wulkan Etna oraz do in-
nych miejscowości na wschodnim wybrzeżu Sycylii. Dlaczego? Zda-
nia są podzielone, generalnie jednak trzeba przyznać, że Katania nie 
ma w sobie nic z wakacyjnego kurortu jak choćby nieodległa Taor-
mina, nie żyje z turystyki i chyba nawet nie stara się z niej żyć. Nie 
jest zbyt piękna, nie jest zbyt czysta (delikatnie mówiąc), jest głośna, 
ciasna, żyje swoim codziennym życiem. Okazuje się, że to może być 

większość podróżników wybierających się na sycylię omija to kontrowersyjne miasto, albo traktuje 
je najwyżej jako punkt tranzytowy. katania nie cieszy się dobrą opinią wśród turystów, ale powinna 

choćby z jednej przyczyny – smaków, które w niej królują.

Katania
sycylijski street food

atutem i mieć swój niezaprzeczalny urok, ale by go odkryć, trzeba 
w mieście spędzić trochę więcej czasu niż tylko jeden dzień, zalicza-
jąc kolejne punkty. 

Tak więc Katania nie ma do zaoferowania pięknych piaszczystych 
plaż jak San Vito lo  Capo czy Mondello. Nie ma w   niej typowych 
urokliwych włoskich uliczek pokolorowanych promieniami słońca 
i  pachnących wiosennymi kwiatami przełamanymi smakowitymi 
aromatami jedzenia. Nie ma też znanych z  północnych Włoch pięk-
nie ubranych i  wystylizowanych, idealnych  ludzi niczym Monica 

autor: maciej buczek
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Miecznik dzielony na porcje na oczach klientów
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Bellucci. Nad miastem króluje za to złowrogi potwór, czarny maje-
statyczny  i  ognisty. Co jakiś czas pomrukując złowieszczo, plując 
w górę ogniem, pokazuje swoją  potęgę. 

Etnę widać prawie z każdego zakątka miasta, główna ulica nosi jej 
złowieszcze imię – Via Etnea.  Krocząc deptakiem, spoglądamy 
cały czas na czarną górę. Mieszkańcy w  swoim codziennym biegu 
nie zwracają na nią uwagi, przyzwyczajeni nie myślą o zagrożeniu. 
Tylko przyjezdni zadzierają wysoko głowy, siedząc na malowniczym 
wzgórzu w  parku Belliniego, z  którego rozpościera się  panorama 
miasta. Podziwiają kolosa w tle, popijają wino, nie mogąc oderwać 
zaciekawionych oczu od tego niecodziennego zjawiska. 

Będąc w Katanii kilka dni zdążyliśmy oswoić się z tą teatralna sce-
nerią i spokojnie zaczęliśmy inwigilować miasto i jego mieszkańców.  
Kto nas zna, wie, że nasze wyjazdy są zgoła inne od przeciętnych 
wypraw wakacyjnych. Wraz z żoną prowadzimy turystykę eno-ga-
stronomiczną. Głównie jemy i uganiamy się za skarbami kulinarnymi 
danego regionu, ukrytymi przed oczyma niedoświadczonych tury-
stów.  

Nie mogliśmy lepiej trafić, bo Sycylia jest prawdziwą stolicą ulicz-
nego jedzenia, a  jej mieszkańcy uprawiają sztukę street foodu bez 
zbędnych ceregieli, wycierając ociekające tłuszczem palce w papie-
rowe kubeczki z trunkiem. Tutaj zapominamy o formalnej gastrono-
mii. Przypomina to trochę azjatyckie stoiska: kramy i stragany ugi-
nają się od rozgrzanych do czerwoności rusztów i patelni z gorącym 
tłuszczem. 

Najwięcej emocji – nie tylko pozytywnych - wywarła na nas wizyta 
na największym targu w  samym sercu Katanii. Witały nas stoiska 
z  kolorowymi owocami, otaczał nas hałas przekrzykujących się 
sprzedawców zachwalających swe towary i  dopadła nas woń ryb-
nego targu – Pesceri. 

Stajemy i przyglądamy się temu spektaklowi. Główni bohaterowie 
obrabiają wielkie mieczniki,  a   aktorki targują się z  kupującymii. 
Szkoda, że nikt nas nie uprzedził, żeby na tę okazję założyć kalosze 
i nie topić butów w rybnych kałużach i potokach. Spartańskie wa-
runki nie przeszkadzają dystyngowanym turystom z wymuskanych 
jachtów wysysać świeże ostrygi  i popijać białe  wino.

Oddalając się od owoców morza, mijamy stoiska z  mięsem i serami.  
Miejscowi lubują się w cavallo, czyli koninie. Jedzą ją w przeróżnych 
postaciach. Nas zauroczył kotlet napełniony kremową philadelphią 
i chrupiącymi pistacjami, z których słynie Sycylia. Kiedy idziemy da-
lej, dociera do nas zapach grillowanych papryk i karczochów. Palce 
lizać. 

Rower to najlepszy środek lokomocji, jeśli 
chce się dobrze spenetrować zakamarki 
Katanii. Wbrew złej opinii dla turystów 
miasto jest bezpieczne.

Grillowane karczochy

Czym morze bogate...

Za chwilę ćwiartka wolu zamieni się w kotlety

Targ rybny mimo naturalistycznych 
zapachów przyciąga nawet turystów 
z wymuskanych, wartych miliony 
euro jachtów
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Chcąc uciec od zgiełku średniowiecznego targu, postanowiliśmy 
wypożyczyć rowery, dzięki którym szybciej przeczeszemy zaka-
marki miasta. Przecież szukamy ulicznego jedzenia. 

Wybór jest ogromny a  żołądek jeden... Na pierwszy ogień poszła 
tajemnicza pizza siciliana.  Przypomina znane na całym świecie 
calzone, ale różni ją jedna bardzo istotna kwestia - jest smażona na 
głębokim tłuszczu. Gołębiom bardzo smakowała, mówiły „buono”. 

Kolejnym dziwnym przysmakiem była pane con la milza. Miękka 
bułka wypełniona kawałkami najpierw gotowanej, a  następnie 
smażonej cielęcej śledziony i płuc. Brzmi groźnie, ale nie taki diabeł 
straszny jak go malują. 

Z  racji wegetarianizmu żony, szukaliśmy czegoś bezmięsnego. Na-
przeciw wyszła szeroka gama arancini - smażone kulki ryżowe 
w panierce z bułki tartej. W środku co dusza zapragnie. Nazwa tej 
potrawy bierze się z  podobieństwa do pomarańczy (pomarańcza 
w  języku włoskim to „arancia”). Nie była to pora śniadaniowa, ale 
my nie mogliśmy przejść obojętnie  obok granity e brioche; to ory-
ginalny włoski sorbet z bułeczką. Jada się go na śniadania, podobnie 
jak cannoli (dla nas najlepsza z pistacjami). 

Dzień kończymy przy placu katedralnym w  malowniczej scenerii 
nad targiem rybnym. Przy małym stoliczku w ciasnej uliczce. Dwie 
zmęczone, ale szczęśliwe duszyczki z lampką dobrego wina w ręku. 
Ta chwila mogłaby trwać wiecznie. Tymczasem pora na spoczynek. 
Jutro kolejny dzień budszowania wśród smaków Katanii. 

…
Autor prowadzi wraz żoną niewielką restaurację Toscana w  Koszalinie 
przy ulicy Biskupa Czesława Domina 5. Pasją obojga jest odkrywanie 
nieoczywistych smaków Włoch, którymi po każdej kolejnej wyprawie 
dzielą się z gośćmi lokalu. 

Obrazek jak z czarnego snu inspektora sanepidu. Ale jedzenie znakomite.

Granita na bułeczce

Bułka z cielęcą  sledzioną

Gdyby to wszystko dało się zabrać do domu



kameralny hotel, 
komfortowe wnętrza
zabiegi kosmetyczne 
i SPA

Równowaga umysłu, ciała i ducha

ZABIEGI KOSMETYCZNE
indywidualna pielęgnacja, peeling,głębokie nawilżanie,

manualne oczyszczanie, lifting, mikrodermabrazja

HAMMAM
luksusowa ceremonia w prywatnej strefie wellness

RYTUAŁY NA CIAŁO
kilkuetapowe rytuały regenerujące, oczyszczające,

regenerujące, peelingi, maski, rytuały dla aktywnych,
zabiegi na cellulit

MASAŻE
ayurveda, relaksacyjne, gorącymi kamieniami,

stemplami, klasyczne, akupresura stóp

KĄPIELE
solankowe, borowinowe, ceremonia algowa, terapia błotna

ZABIEGI LECZNICZE
okłady borowinowe, kapiele wirowe, laser, krio,

magnetron, ultradźwięki

aromatyczna kawa, 
pyszne desery
nominacja w MISTRZ 
SMAKU 2018 

domowa kuchnia, 
regionalne smaki,
imprezy okolicznościowe

POZNANIANKA.PL
Kołobrzeg, ul. C.K. Norwida 1

94 352 60 81
rezerwacje@poznanianka.pl  

najlepsze położenie w Kołobrzegu, kilka kroków od piaszczystej plaży



S
tudio Łazienek jest jedynym fabrycznym punktem sprzedaży 
marki Steelworx, której właścicielem jest koszalińska spółka 
Faktor Global reprezentowana przez Macieja Piotrowskiego. 

Swoje biuro ma w Koszalinie, ale też w Antwerpii. 

Nowe dziecko w  rodzinie Faktor Global imponuje nowoczesnym 
wzornictwem i nietuzinkowymi rozwiązaniami. Oparte na prostych 
liniach meble i  akcesoria miewają nieoczywiste kształty, ale za to 
wysokie walory praktyczne, co jest jednym z  głównych założeń 
projektantów. Są takie, jak loftowe wnętrza: efektowne i wygodne 
zarazem. 

Gotową ekspozycję można obejrzeć w Studiu Łazienek i przekonać 
się, jak poszczególne elementy funkcjonują w  przestrzeni, jednak 
Steelworx stawia na indywidualizm i większość realizacji stanowią 
projekty tworzone na konkretne zamówienie. Powstają we współ-
pracy z architektami wnętrz lub samymi klientami. Wyzwania mile 

Wnętrza w stylu Loft
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widziane. – Nic nas w  produkcji nie ogranicza, poza wyobraźnią 
– podkreśla Katarzyna Szadkowska, dyrektor sprzedaży krajowej 
Steelworx. – Jesteśmy w  stanie stworzyć drzwi czy meble w  każ-
dym wymiarze i pomóc w wykreowaniu niepowtarzalnych pomiesz-
czeń. Zwłaszcza, że wszystko wykonywane jest ręcznie, więc klienci 
dostają od nas rzeczy unikalne, zrobione specjalnie dla nich.

Ręczna robota

Hala produkcyjna firmy również mieści się w Koszalinie. Stąd pro-
dukty Steelworx trafiają do klientów w całym kraju i zagranicę. Me-
ble wykonywane są przy wykorzystaniu najnowszych technologii, 
przez wykwalifikowanych specjalistów spawalnictwa i wzornictwa. 
Sam proces trwa stosunkowo długo, nawet kilka tygodni. Wydłuża 
go rzemieślniczy charakter produkcji, pieczołowitość wykonania, 
rozmiary i skomplikowanie projektu, ale finalnie są to zawsze przed-
mioty solidne i nieskazitelne zarówno pod względem estetycznym, 

na początku października koszalińskie studio łazienek w uroczystej oprawie zaprezentowało 
asortyment steelworx, marki produkującej meble i akcesoria w stylu loft. Jest się czym chwalić: są 
projektowane na indywidualne zamówienie, w każdym wymiarze, a co istotne od a do z wykonywane 
ręcznie. specjalizacja steelworx to łazienki, choć meble swobodnie mogą ozdobić resztę mieszkania. 

Jedno jest pewne: tam, gdzie się pojawią, pojawi się ponadczasowa elegancja. 
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jak praktycznym. Niezwykle wytrzymałe na upływ czasu, właści-
wie niezniszczalne. Odporne na zadrapania, zarysowania, odpryski. 
Jeśli dodać do tego uniwersalny design, inwestujemy w wyposaże-
nie domu na lata, jeśli nie na dekady.

Materiałem wyjściowym dla produktów Steelworx jest stal, malo-
wana następnie proszkowo. W  znakomitej większości na czarno, 
to kolor przewodni marki, ale możliwe jest użycie każdej bar-
wy – w trendach są te wyraziste, na przykład czerwień czy żółć. 
Elementy stalowe łączy się z  najszlachetniejszymi materiałami: 
szkłem, marmurem lub drewnem, ale zawsze tak, by zachowały 
lekkość. – Jeśli chodzi o drewno, używamy wyselekcjonowanego 
dębu, starannie zaimpregnowanego, a więc odpornego na wilgoć 
–  dodaje Honorata Olszewska, właściciel Studia Łazienek – Gwa-
rantujemy, że dzięki temu mebli w łazience nie zniszczy woda ani 
inne płyny.  

Łazienka i nie tylko

Katalog możliwych realizacji Steelworx jest bardzo obszerny. Są to 
stoły i  stoliki w  różnych szerokościach, wysokościach i  kombina-
cjach; wąskie konsole doskonałe do eksponowania dekoracji lub ko-
smetyków; wiszące lub stojące lustra; wieszaki i uchwyty na odzież 
czy ręczniki, parawany i  ściany działowe, kabiny prysznicowe, do-
nice, a także ławy i szafki pod sprzęt rtv oraz opus magnum marki: 
drzwi. Jedno-, dwu- i wieloskrzydłowe, a także konstrukcje indywi-
dualne. Z pionowymi lub poziomymi szprosami, oczywiście w każ-
dym wymiarze i uzupełnione we wszystkie niezbędne elementy do 
montażu i użytkowania. Słowem: gotowe do wstawienia. 

Specjalizacją marki są łazienki, ale w zasadzie każdy element łazien-
kowy można wykorzystać także w aranżacji innego pomieszczenia. 
Konsolę można postawić w przedpokoju w roli szafki na klucze, lu-
stro zawiesić można wszędzie, stolik łazienkowy sprawdzi się jako 
kawowy. 
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Ekspozycja produktów
w Fabrycznym 
Punkcie Sprzedaży
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Loft, czyli surowa elegancja

Właśnie uniwersalność wzornictwa loftowego, jego prostota, ale 
i  wyrazistość od ponad pół wieku zachwyca koneserów. Styl ma 
rzeszę miłośników na całym świecie. Rozkwitł w  Nowym Jorku, 
w  latach 50. ubiegłego wieku, za sprawą artystów, którzy pofa-
bryczne wnętrza i magazyny produkcyjne przerabiali na mieszkania 
i pracownie. Szybko rozkochał w sobie Europę i zza oceanu trafił do 
państw starego lądu, zwłaszcza uprzemysłowionych, między inny-
mi Holandii czy Belgii. Niemal dziewięćdziesiąt procent asortymen-
tu – głównie drzwi – Steelworx eksportuje do krajów Beneluxu, ale 
coraz więcej klientów ma również w Polsce. 

Styl loftowy – zwłaszcza w  swoim ortodoksyjnym, industrialnym 
wydaniu – ma charakter ekskluzywny i nie ma co ukrywać jest kosz-
towny, ale da się go przełożyć na wnętrza zwykłych budynków i lo-
kali użytkowych. Paradoksalnie, świetnie sprawdza się w  niewiel-
kich polskich mieszkaniach, bo ich nie zagraca, a wręcz przeciwnie. 
Pierwszorzędne znaczenie dla loftu ma przestrzeń i jej rozplanowa-
nie. Niweluje się w niej wszelkie podziały, strefy wydziela umownie, 
a użycie na przykład ażurowych drzwi czy ścian działowych nada-
je nawet niedużym pomieszczeniom powietrza, ale jednocześnie 
„pazura”. Styl ma też inną zaletę: doskonale łączy się z  innymi, od 
glamour poczynając, na skandynawskim kończąc. W zależności od 
proporcji może wnętrze ożywiać lub tonować. Bywa w  aranżacji 
kropką nad i.
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Czysta forma

Jaka jest łazienka w  stylu loft? – Przestronna, niezależnie od roz-
miaru – mówi Katarzyna Szadkowska. – Idealnie odzwierciedlająca 
zasadę „mniej znaczy więcej”. Nasze produkty mają mocną linię, ale 
jednocześnie nadają pomieszczeniom lekkości, a do tego są niezwy-
kle funkcjonalne. Proponujemy minimalizm, ale z charakterem.  

– Przygotowywane przez nas przedmioty i konstrukcje doskonale 
sprawdzą się we wnętrzach, w  których kontrast odgrywa główną 
rolę – mówią projektanci Steelworx. Trendem szczególnie bliskim 
marce jest ponadczasowe połączenie czerni i bieli. Wnętrza utrzy-
mane wyłącznie w tych barwach – czarna zabudowa na tle białych 
ścian – sprawiają wrażenie uporządkowanych, harmonijnych i czy-
stych. Przetrwają też wszystkie mody i efemeryczne style, co jest 
istotne zwłaszcza w przypadku łazienek remontowanych, ze wzglę-
du na trudności logistyczne i koszty, najrzadziej.  

Jednym z  produktów Steelworx, szczególnie godnych polecenia, 
są niezwykłe kabiny prysznicowe, formą przypominające charak-
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terystyczne dla marki przeszklone drzwi. – Ramy drzwi prysznica 
w  czarnym kolorze, do tego czarne matowe uchwyty i  precyzyj-
nie wykonane detale nadają modnego wyglądu, który doskonale 
wpasowuje się w koncepcję apartamentu w stylu loft – przybliżają 
projektanci. – W ramowych konstrukcjach z metalu boki prysznica 
wykorzystują przestrzeń dzięki smukłej ramce i  dużym szklanym 
powierzchniom z ograniczoną ilością profili. Harmonijne połączenie 
z  innymi elementami łazienki idealnie wpisuje się w nową filozofię 
wnętrz, gdzie królują proste ascetyczne kształty. 

Świadomość estetyki

Takie podejście do aranżacji wnętrz odzwierciedla osobowość 
standardowego klienta firmy. To zazwyczaj osoby zdecydowane, 
„świadome estetycznie”, szukające wyrafinowanych, ale nie pre-
tensjonalnych rozwiązań do swoich mieszkań. Jak mówi Katarzyna 
Szadkowska, choć sam styl w Polsce wciąż nie jest popularny, coraz 
więcej osób go docenia, na co wpływ mają w dużej mierze progra-
my telewizyjne czy specjalistyczna prasa. – Klienci nie tylko mogą 
się zainspirować pokazywanymi w mediach wnętrzami, ale zyskują 
wiedzę, co w ogóle jest dostępne na rynku – wskazuje. 

Wszystko w jednym miejscu

Co istotne, w Studiu Łazienek można zaopatrzyć się we wszystko, co 
jest potrzebne do kompletnego urządzenia łazienki podłogi po sufit, 
od podstaw po detale: płyty i płytki, baterie, ceramikę łazienkową 
(zlewy, ubikacje), zabudowę, wanny, kabiny i  brodziki, systemy in-
stalacyjne, akcesoria. Są to produkty renomowanych producentów, 
gwarantujących nie tylko jakość, ale też wysokie walory estetyczne. 
Są wśród nich dodatki, które idealnie uzupełnią loftowe łazienki, jak 
na przykład matowe, czarne baterie czy deszczownice, wolno stoją-
ce wanny czy eleganckie umywalki nablatowe.

W  Studiu można zamówić projekt łazienki z  wykorzystaniem 
wszystkich dostępnych w  nim akcesoriów, gotowy do zrealizowa-
nia. – Najpierw omawiamy pomysł i możliwości jego zastosowania 
w  konkretnym wnętrzu, potem przygotowujemy wizualizację, wy-
konujemy zamówione elementy – mówi Katarzyna Szadkowska. – 
Projekty przygotowujemy zazwyczaj we współpracy z architektami 
wnętrz, czasem sami, czasem jedynie z  klientami. Najważniejsze, 
żeby były na miarę oczekiwań. 75-124 koszalin, ul. mieszka i /13

www.steel-worx.com
tel. +48 693 407 167

k.szadkowska@steel-worx.pl

Fabryczny PUnkt sPrzedaŻy

Maciej Piotrowski 
właściciel firmy STEELWORX

Katarzyna Szadkowska 
dyrektor sprzedaży krajowej STEELWORX

 
Honorata Olszewska 
właściciel  firmy Studio Łazienek 
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Firma markslojd to topowa marka skandynawska, która w  Polsce jest 
juz ponad 20 lat. Jej produkty to połączenie skandynawskiego designu, 
prostej formy i funkcjonalności. szeroka oferta obejmuje zarówno oświetlenie 
do wnetrz, jak również oprawy do łazienki czy ogrodu, kończąc na lampach 
kryształowych. marka markslojd współpracuje ze szwedzkimi designerami 

tworząc co roku kolekcje wyznaczające nowe trendy w oświetleniu. 

PODAJ HASŁO
„MARKSLOJD PRESTIŻ” 

i odbierz rabat 5%

Szczegóły w salonach i na stronie

www.skandynawskielampy.pl

s  c  a  n  d  i  n  a  V  i  a  n
design
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www.janex.koszalin.pl
www.janexmarket.com

Koszalin, ul. Przemysłowa 11A
tel. 502 121 807

Zapraszamy do naszych salonów i zaposnania się z nasząpełną ofertą
Autoryzowany dystrybutor marki MARKSLOJD, oraz wielu innych producentów.

Kołobrzeg, ul. Sienkiewicza 30A
tel. 509 496 311

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW 
ONLINE NA

www.skandynawskielampy.pl

www.skandynawskie lampy.pl



Gdy pęd codzienności zaprowadzi nas do domu, szukamy ukojenia w czterech ścianach pokoju, 
mieszkania, apartamentu. w miastach brakuje zieleni, zimą kwiatów, nie zawsze Paryż jest 
na wyciągniecie ręki. Potrzebujemy spokoju, wspomnień, inności. kartka papieru, arkusz, biały 
dywan dziergany bez końca - to na nim powstaje opowieść. za każdym razem inna historia. 

wyobraźnia nie zna granic. Papier przyjmie wszystko, ale czy na pewno? na pewno!

Papier, 
płótno, 
szkło, 
metal, 
światło 

autor: agnieszka Pawłowska-lees, arch angel design
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T
o nie tylko tusz na płachtach białych rolek, to także wielu za-
angażowanych w pracę ludzi oraz pokłady ich kreatywności. 
Zamysł,  wizja, potem szkic, projekt/wizualizacja, realizacja. 

Moim zdaniem, gdy projektant poznaje inwestora, musi się zaprzy-
jaźnić z jego artystycznym wnętrzem, nie oznacza to bliskości per-
sonalnej, ale tej innej, ponadwymiarowej. Bycie projektantem z krwi 
i kości wymaga dialogu, poznania, wcielenia się w potrzeby inwesto-
ra. Dla mnie oznacza to  bezinwazyjne przemycenie trendów i wła-
snych pomysłów, stworzenie wspólnej przestrzeni z których będę 
dumna ja, a inwestor szczęśliwy.

Miejsca, w których się odpoczywa czy pokoje, w których się jest tyl-
ko gościem? Każda ściana ma swoje zadanie. Fototapeta ma „ubrać” 
pomieszczenia tak, aby sama była pomieszczeniem. Ma być foto-
grafią żony z  młodości, kwiatem, drzewem,  plażą , wydmą, wspo-
mnieniem najpiękniejszych wakacji czy abstrakcją, złotem, srebrem, 
miedzią, totalnym zaskoczeniem.

Grafik moje projekty przekłada na wektory, siatki, przesuwa, doci-
na, kopiuje, wkleja. Potem misja w poszukiwaniu idealnych tekstur 
i  odcieni. Drukarka nas nie lubi, poci się z  wysiłku, bo drukujemy 
rano, wieczór, we dnie, w nocy. W słoneczne dni, pochmurne niebo 
i podczas deszczu, ciepłe światło, zimne światło, kończymy na neu-
tralnym – sprawdzamy nitki złota, srebra.

Często moja artystyczna wizja to prawdziwe wyzwanie. Drukarnia 
staje się wówczas laboratorium doświadczalnym.  Próba za próbą- 
kilkanaście druków na małych kawałeczkach papieru. Potem stery 
przejmuje drukarz. 

Chwila oddechu i  bicie serca kiedy wielki arkusz papieru wy-
chodzi spod igły. Wielka radość i  szybka kawa, ale to nie koniec. 
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Następnie, wkracza mistrz drugiego planu - potocznie zwany tape-
ciarzem. Drugiego takiego nie ma. Mam wrażenie że rozmawia ze 
ścianami. Zaprzyjaźnia się z nimi po to, aby przyjęła fototapetę jak 
gościa honorowego. Zawsze jest idealnie.

Efekt końcowy to wisienka na torcie każdej realizacji. Jest punktem 
odniesienia, nadaje charakteru. Rządzi wnętrzem. Nie jest droga ani 
wymagająca. Można ją zmienić aby inna w  jej miejsce przemieniła 
świat mieszkających w nim ludzi.

Drukowane obrazy są także nieodrębną częścią moich projektów. 
Wielkoformatowe czy też mniejsze płótna, pion , poziom,  połysk 
czy mat - są idealnie naprężone na delikatnej ramie, wprowadzają 
nastrój, są alternatywą fototapet, nie mniej jednak spełniają swoją 
funkcję doskonale. Tu podobnie różnorodność materiałów pozwala 
nam na dobranie perfekcyjnej opcji. Czasami wyglądają jak  pędzlem 
malowane, czasami w swojej nowoczesnej trówymiarowości hipno-
tyzują.

W dobie minimalistycznego designu mebli kuchenych szkło modnie 
zdobi ich fartuchy. To wcale nie musi oznaczać białej smutnej tafli. 
Dzięki owocnej współpracy na linii szklarz - drukarnia  52 cm ponad 
blatem może stać się naszym ogródkiem z ziołami, łąką pełną kolo-
rowych kwiatów, zachodem słońca czy grafiką nieosiągalnych kafli.
Uwielbiam, gdy szkło z  nadrukiem przyprawiamy też szczyptą 
oświetlenia. Taka podświetlana konstrukcja, wydobywa niebywałą 
głębię każdej grafiki. Szkło staje się wówczas żywym obrazem.

Inwestor ma swojego‚ ”Rembrandta” w  łazience pod prysznicem, 
w  restauracji czy hotelowej recepcji. Podświetlane szyby można 
ozdobić żywym pachnącym mchem - choćby w postaci napisów. To 
jakby skradziona i  zatrzymana w  kadrze żywa cząstka lasu w  sło-
neczny dzień.

Do życia potrzebujemy światła. Każdy z  nas wie, że dobre oświe-
tlenie wprowadza nastrój odpowiedni do pracy czy odpoczynku.
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agnieszka Pawłowska -lees
ul.Gęsia 37

(zieleniewo gm kołobrzeg)
tel: 883 456 444

www.facebook.com/archangeldesign
www.archangeldesign.net

ris kołobrzeG
ul. ratuszowa 3/14 

(naprzeciwko Urzędu miasta)
tel: 695 395 495 i 94 35 218 22

taPety • obrazy • GraFika na szkle, 
Przestrzenne elementy dekoracyJne

Podświetlane  i niePodświetlane

risreklamy.pl
risdekoracje / risreklamy

Gra światła to wielka sztuka. Lampy to ostatni lub pierwszy kawa-
łek układanki. Od niej lub na niej zaczyna się lub kończy mój projekt. 
Nigdy nie jest przypadkowa i za każdym razem inna. Jest gościem 
wyższej rangi lub też dopełnieniem projektu.

Rdzawe, loftowe koła zębate, oświetlające betonową ścianę nadają 
jej jeszcze surowszego charakteru. Ostre szklane trójkąty odbijają 
promienie przedostające się przez cienkie  tunele czy też niezliczo-
ne metry listew ściennych i  sufitowych,  prostych, giętych napisów, 
wzorów i kolorów, kryjących ledowe światełka.

Wszystkie realizacje fototapet, obrazów, elementów oświetlenia, 
szkła z grafiką, napisów przestrzennych czasami z perypetiami ale 
zawsze z oszałamiającym efektem, zawdzięczam pozytywnie na-
kręconej ekipie RIS REKLAMY-DEKORACJE z Kołobrzegu. 
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D
zięki wielu nowatorskim rozwiązaniom technologicznym 
oraz pracy najlepszych projektantów, kabiny prysznicowe 
stanowią istotny element wystroju łazienki. Czarna kabina 

prysznicowa wciąż uchodzi za propozycję dość odważną, właściwą 
tylko dla szczęśliwych posiadaczy przestronnych loftów i zdeklaro-
wanych miłośników geometrii, jednak okazuje się, że rozwiązanie 
to może być bardziej uniwersalne i  łatwiejsze w  realizacji, niż mo-
głoby się to pozornie wydawać. W spełnieniu marzenia o idealnym, 
czarnym prysznicu z pewnością mogą pomóc produkty marki New 
Trendy, w  której katalogach znajdziemy wiele modeli z  czarnymi 
profilami i  zawiasami, w  najmodniejszym matowym wykończeniu, 
dopasowanych do wnętrz o  bardzo różnym charakterze, wystroju 
i metrażu.

czerń optycznie pomniejsza. co jest zaletą w modzie, bywa wadą w dekoracji wnętrz. Jednak tym razem 
czerń znalazła silnego sprzymierzeńca, bowiem gra w jednej drużynie ze szkłem, które świetnie 
sprawdza się nawet w niewielkich pomieszczeniach. industrialne czarne profile znamy już z innych 
przeszklonych elementów, chociażby okien czy drzwi, więc było już tylko kwestią czasu, kiedy tak 

popularny trend rozgości się w całym domu i zawędruje nawet do łazienki. 

Łazienka z modną czernią 
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w świecie, w którym właściwie wszystko jest dostępne, zdominowanym przez materializm, szukamy 
wartości dodanej. szukamy miejsc z duszą i ludzi z pasją, takich których nie da się kupić, ich można tylko 

spotkać i zyskać na wzajemnym obcowaniu. 

Z
decydowanie takie miejsce to salony wyposażenia łazienek 
DECOdomo w  Kołobrzegu i  Koszalinie. Zaczarowane miej-
sca... Zaczarowane przez ludzi, którzy z miłością podchodzą 

do swojej pracy, wykonują ją z  pasją, a  motorem do działania jest 
fascynacja doskonałym designem, nietuzinkowymi i  spersonalizo-
wanymi rozwiązaniami. Podróżują po świecie by wyszukiwać to co 
piękne i niejednokrotnie zaskakujące w ich branży, od dwudziestu 
lat zgłębiają tajniki glazury, ceramiki i armatury, śledzą trendy, po-
szukują nowości, skupiają się na jakości... 20  lat zdobywania wiedzy 
i doświadczenia.

Duet Julita i  Piotr Szczepańscy dopełniają się jak puzzle. Ona za-
topiona w przepięknych materiałach jest w stanie wyszukać każdy 
wzór, każdą nowość, spełnić najwyższe oczekiwania projektanta 
i  inwestora niezależnie od budżetu. Z  pełnym zainteresowaniem 
i  poświęceniem przerzuca karty katalogów, wzorniki, przemierza 
kilometry wyszukując cacka na targach. On zdecydowanie bardziej 

DECOdomo
miejsce i ludzie z myślą o pięknie...

techniczny pomoże rozwiązać każdy problem, to co skomplikowa-
ne staje się proste, a  to co niemożliwe realne. Jeśli wydawałoby 
się, że nie potrafią tego co to drugie, to można się mocno zdziwić. 
Gdy zapytać Panią Julitę o szczegóły będzie tak samo zorientowa-
na w kwestiach technicznych, a Pan Piotr doskonale odnajduje się 
w przestrzeni świetnego wzornictwa. 

Ona sprawuje rządy w Kołobrzegu, On w Koszalinie... A tak napraw-
dę z uśmiechem na twarzy, pełni skupienia i uwagi poświęcają czas 
swoim klientom. Pokazują, opowiadają, tłumaczą, wprowadzają 
w  tajniki współczesnego designu i  aktualnych trendów. Intensyw-
nie współpracują z projektantami, wsłuchują w ich potrzeby i ocze-
kiwania co owocuje bogatą i piękną ofertą z zakresu wyposażenia 
przestrzeni łazienkowych, ale także w niesamowite rozwiązania do 
kuchni czy salonu, tam odnajdziemy przepiękne ceramiczne podłogi 
i ściany. Produkty od nich pojawiły się w niejednym hotelu czy re-
stauracji, zastosowań jest wiele...

i   P r e s t i Ż o w y  a d r e s   i
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Pierwsze kroki stawiali u  innych, dziś budują własną 
markę DECOdomo, markę równoznaczną z najwyższą 
jakością, wysokim standardem i dbałością o klienta. 

Pierwszy salon otworzyli w Kołobrzegu i tam mozolnie, 
własnymi siłami, wierni sobie i wyznawanym zasadom 
kreowali swoje studio łazienek. Po siedmiu latach są 
w  dwóch miejscach i  wspiera ich świetny zespół, bez 
którego nie byłyby możliwe tak kompleksowe działa-
nia.

Ciągle poszukują, doszkalają się i dzielą swoją wiedzą. 

Czas jak rzeka płynie, co nowego przyniesie? Nikt tego 
nie wie... Poza jednym, że nie tak łatwo porzucić pasję 
i miłość do piękna, a te dają im radość tworzenia nie tyl-
ko własnej przestrzeni pracy.

i   P r e s t i Ż o w y  a d r e s   i
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75-557 koszalin
ul. stanisława moniuszki 2

tel: +48 796 662 596 

78-100 kołobrzeg
ul. wylotowa 87 

tel: +48 730 952 333

piotr@decodomo.com.pl
www.decodomo.com.pl



Symfonia AQUA ZERO to nowa generacji podłóg 
wodoodpornych SWISS KRONO. Kolekcja paneli 
stworzona z sześciu różnorodnych dekorów. Dzięki 
zastosowaniu czterostronnej V-fugi i trójwymiarowej 
struktury podłogi AQUA ZERO imitują naturalne 
drewno. Niezwykle wytrzymałe, z gwarancją na 30 
lat. Połączenie specjalnej 12 mm płyty HDF i zamka 
AQUA PEARL, sprawia, że są one w wodoodporne. 
Idealne do otwartych na ogród salonów, kuchni czy 
korytarzy – wszystkich wnętrz wymagających częste-
go zmywania na mokro lub narażonych na zachlapania. 

i   P r e s t i Ż o w y  a d r e s   i

J
eśli otwarte drzwi tarasowe zaczynają przynosić jesienny 
chłód do salonu, nie opieraj się mu. Zainwestuj w  przenośnie 
ogrzewacze i niewielkie termofory i ciesz się ciepłą atmosferą 

zarówno w domu, jak i na zewnątrz. 

Urządzając salon, łączony z tarasem, graj w otwarte karty…, a w za-
sadzie okiennice. Pamiętaj, że ogród za oknem może stanowić lep-
szy pejzaż niż niejeden obraz. Zamiast ciężkich zasłon, wykorzystaj 
rolety - zajmą mniej miejsca, pozwolą dostosować ilość światła wpa-
dającego z zewnątrz do środka i z pewnością nie będą przeszkadzać 
przy częstym przenoszeniu rzeczy z części gościnnej do ogrodowej. 
Nieproszonych gości zatrzymaj moskitierą i  ciesz się wpadającym 
słońcem od rana do wieczora. 

Czy wiesz, że lekki wiklinowy fotel, który stoi na tarasie, świetnie 
sprawdzi się również we wnętrzu? Wystarczy okryć go miękkim ko-
cem o grubych oczkach, a pokój gościnny od razu stanie się bardziej 
przytulny. 

Aby stworzyć przyjemną atmosferę zarówno na tarasie, jak i w sa-
lonie, warto zadbać o drobne dodatki. W środku wykorzystaj deko-
racyjne świece zapachowe, a na zewnątrz rozwieś niewielkie lampki 
lub ustaw dekoracyjne lampiony. Połącz aranżację obu przestrzeni 
dekoracyjnymi poduchami w podobnych wzorach. 

Sprint do środka, gdy zerwie się ulewa, a może podnoszenie cięża-
rów i przenoszenie mebli z salonu na taras, gdy zamarzy Ci się kola-
cja w ogrodzie? Niezależnie od tego, jakim typem domowego spor-
towca jesteś, postaw na podłogę o  dużej wytrzymałości, odporną 
na ścieranie i  łatwą w  czyszczeniu, pielęgnacji. Wybierz panele 
o  podwyższonych parametrach, takich jak klasa ścieralności AC5, 
klasa użyteczności 33, grubość 10-12 mm. Nie zapominaj, że salon 
to również wizytówka domu, zwróć więc uwagę na dekor i struktu-
rę powierzchni.

kiedy pada, poranną kawę pijesz na kanapie przed tV, ale gdy tylko wyjdzie słońce biegniesz 
zrelaksować się w ogrodzie? nic dziwnego! w wielu domach taras stanowi naturalne przedłużenie 
salonu i zachęca do swobodnego spędzania czasu na otwartej przestrzeni. Podpowiadamy, jak urządzić 

takie miejsce, by czuć pełen komfort i czerpać radość z wypoczynku. 

Jak zaaranżować 
pokój przy tarasie
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DOMSTYL
największy salon 
sprzedaży w regionie

Twój Dom Twój Styl

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

 Salon czynny:
pon-pt: 9-18

sob: 9-14

BRAMY    DRZWI    OKNA    PODŁOGI    ROLETY



w cyfrowym, betonowym świecie, gdzie wielu z nas żyje w ciągłym pędzie, przestaliśmy doceniać 
wartość bliskości człowieka z naturą. zapomnieliśmy, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa ten
 kontakt – mówi pani marta sobczak- Jensen, właścicielka sklepu dekoratoria w karlinie. - wprowadzam 
do wnętrz ręcznie zebrane skarby lasów i łąk, fragmenty prawdziwej przyrody, rośliny przywołujące 

myśl o zawsze zielonych zakątkach lasów.

i   P r e s t i Ż o w y  a d r e s   i
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DEKORATORIA
skandynawskie inspiracje

Fotografie: dariusz kubiak 



W
edług badań wystarczy przez 30 sekund wpatrywać się na 
przykład w paprotkę,  by znacząco obniżyć poziom stresu 
w organizmie. Zielony jest kolorem o dużym ładunku po-

zytywnej energii. Oprócz spokoju, niesie również harmonię oraz 
rodzi poczucie szczęścia. - Zielony jest kolorem nadziei i  wolności, 
co też kojarzy się w pewnym sensie ze szczęściem – przekonuje pani 
Marta. - Przecież, kiedy pomyślimy o czterolistnej koniczynie, która 
zgodnie z  powszechnym przekonaniem przynosi szczęście, przed 
oczami natychmiast mamy kolor zielony. Tak więc szczęście, powo-
dzenie i  wewnętrzny spokój to główne pozytywne aspekty koloru 
zielonego.

Jak podkreśla Marta Jensen, dla niej praca z mchem i roślinami to 
rodzaj hortiterapii, która daje przede wszystkim wyciszenie. Po-
zytywny wpływ obcowania z roślinami zauważono już dawno, a za 
pioniera współczesnej hortiterapii uznaje się Amerykanina dra Ben-
jamina Rusha, który w XIX w. wykorzystywał tę metodę do leczenia 
schorzeń. - Wierzę, że życie blisko natury daje prawdziwe szczęście 
– mówi właścicielka Dekoratorii. - Promuję ideę wnętrz przyszłości, 
pełnych roślin, ze zdrowym powietrzem.

Zielone ściany

Jedną z  form wprowadzania naturalnej zieleni do wnętrz są tzw. 
zielone ściany. Pani Marta wyjaśnia: - Nazywamy tak dekorację 
ścienną, która polega na pokryciu powierzchni  całej ściany lub je-
dynie fragmentu mchem stabilizowanym, który nie wymaga żadnej 
pielęgnacji ani podlewania, a  wnosi do pomieszczenia oryginalny 
wygląd i  kawałek natury. Mech pełni funkcję naturalnego wskaź-
nika wilgotności w pomieszczeniu, pozytywnie działa na zmęczony 
wzrok, dodaje energii, zmniejsza stres, podnosi koncentrację i kre-
atywność. Takie kompozycje prezentują się naprawdę oryginalnie 
i wyjątkowo.

Pani Marta w swych pracach wykorzystuje mech chrobotek pocho-
dzący ze Skandynawii. Osadza go ręcznie na odpornych na wilgoć 
podkładach. Mech zachowuje swoją naturalną strukturę, jest mięk-
ki, pierzasty. Pokolorowany naturalnymi barwnikami pozwala na 
układanie dowolnych wzorów, nawet logotypów.  

Las w słoiku

Prekursorem żywych kompozycji zamkniętych w  szklanych po-
jemnikach jest francuski botanik David Latimer, który w 1960 roku 
zasadził w wielkiej butli trzykrotkę. Później zamknął butlę i… od nie-
mal pół wieku cieszy się samowystarczalnym, izolowanym od reszty 
świata ekosystemem. Jedyne czego potrzeba temu mikro światowi 
to światło słoneczne.  

W Dekoratorii  znajdziemy takie skrawki lasu albo ogrodu. - W szkla-
nych naczyniach zamykamy chwilę, ale nie uśmiercamy natury, tylko 
tworzymy z niej ładną dekorację – mówi Marta Jensen. - Lasy w bu-
telkach żyją i  mają się świetnie. Rośliny wytwarzają wszystko, co 
jest im potrzebne do życia, a zwłaszcza tlen, dlatego nie duszą się 
w słoiczkach, tylko oddychają i zachowują wilgotność. Na początku 
trzeba je tylko od czasu do czasu podlać, ale na pewno nie tak często 
jak rośliny doniczkowe – wystarczy raz na dwa tygodnie. Spokojne 
można więc pojechać na urlop. Słoiczkowe rośliny nie lubią pełnego 
światła ani źródeł ciepła, za to bardzo lubią być widoczne. Można 
je wyeksponować w  minimalistycznym wnętrzu albo zrobić z  nich 
szklaną dżunglę. Od lasu spotykanego w  naturze różnią się tylko 
wielkością i tym, że czasem trzeba im odkryć wieczko, żeby je prze-
wietrzyć. A poza tym obserwować i kochać.

Warsztaty
Na bazie zielonych żywych kompozycji w szkle pani Marta prowadzi 
warsztaty w  szkołach i  dla dorosłych. - Zaczynam od historii po-

i   P r e s t i Ż o w y  a d r e s   i
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Plac Jana Pawła ii 18, karlino
tel.: 600 250 139

/dekoratoria
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wstania idei lasu w słoiku, potem fotosynteza i tak dalej – relacjonu-
je. - Mówię o ekosystemie, biosferze. Dzieciaki świetnie się bawią. 
Stworzony przez siebie gotowy słoik zabierają do domu, a później 
pielęgnują. To taka żywa lekcja biologii. Dorośli zajęcia traktują jako 
aktywną formę spędzania czasu. I na pewno jest również w tym ele-
ment terapii, bo taka praca wycisza.

Jak mówi pani Marta, pomysł na DEKORATORIĘ i  taki, a  nie inny 
jej charakter wziął się z  osobistego doświadczenia: - Nie jestem 
biologiem, ale wiem, jak działa na mnie kontakt z przyrodą  i Matką 
Ziemią. Mianowicie pomaga mi zatrzymać się w pędzie miejskiego 
życia. Ułatwia zachować równowagę i skupienie na swoim wnętrzu. 
Doświadczać ukojenia i mocy, znajdować odpowiedzi na  pytania. To 
Natura jest przewodnikiem i nauczycielką. Dlatego właśnie promu-
ję zielony styl życia.

Choć sklep działa w  niewielkim Karlinie, na brak klientów nie na-
rzeka, nie ogranicza się do handlu lokalnego. Wychodzimy z usługą 
na przeciw oczekiwaniom klientów podążając za zmieniającymi się 
trendami.

To jest wnętrzarski must have. - We współpracy z architektami 
wnętrz,  uwzględniane są w projektach aranżacje z mchu – słyszymy 
od pani Marty. –  Jedyne o czym trzeba pamiętać to, by nie przesu-
szyć wnętrza. Wilgotność nie może spadać poniżej 40 procent. Ła-
two to wyczuć, bo takie przesuszenie działa niekorzystnie również 
na naszą śluzówkę oczu, nosa czy skórę. Nie lubi tego człowiek, nie 
lubi mech. Jeśli zachowamy odpowiednią wilgotność, mech się od-
wdzięczy: oczyszcza i   jonizuje powietrze, absorbuje dźwięk. Two-
rzy dobrą atmosferę do życia.

DEKORATORIA  w swej ofercie posiada warsztaty 
dla dzieci i dorosłych:
Las w słoiku 
Kokedama 
Storczyki w szkle 
Mikroświat w kuli 
Succulent terrarium
A w ofercie handlowej:
Obrazy z mchu - zielone ściany 
Logotypy firm
Artykuły dekoracyjne do wyposażania wnętrz 

Mech chrobotek – cechy produktu
· Naturalny (gatunek Cladonia rangiferina), 
  miękki, przyjemny w dotyku
· Antystatyczny (nie zbiera kurzu)
· Hipoalergiczny (bezpieczny dla dzieci i zwierząt)
· Dźwiękochłonny (tłumi drgania i dźwięki dwukrotnie 
  lepiej niż inne panele 3D)
· Nie wymaga pielęgnacji
· Oczyszcza powietrze (wchłania i uwalnia wilgoć)
· Stanowi naturalny wskaźnik wilgotności
· Uzyskiwany jest z szacunkiem dla natury, 
  barwiony tylko naturalnie



Koszalin ul. Słowiańska 6, tel.: 606 991 911

Prestiż...
zaczyna się
od dobrego
wejścia.

nowysalondrzwi.pl

nowy salon drzwi        
            i podłóg
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w koszalińskim salonie firmy bokaro przy ulicy Gnieźnieńskiej od połowy października można 
oglądać nowe, imponujące aranżacje łazienek. Firma przyzwyczaiła już klientów, że w ten sposób 

podsuwa im inspirujące sposoby wykorzystania dostępnych na miejscu płytek, mebli i armatury. 

BOKARO
przegląd najnowszych trendów 

Fotografie: izabela rogowska
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O
  komentarz do prezentowanych aranżacji poprosiliśmy 
pana Norberta Koselskiego, dyrektora BOKARO: - Skon-
centrowaliśmy się na nowościach, między innymi spod zna-

ku Terazzo firmowanego przez Tubądzin. Jest to kolekcja autorstwa 
Macieja Zienia, w której mamy do czynienia z pięknym połączeniem 
koloru czarnego ze złotem. Ale to złoto nie jest krzykliwe. Trzeba 
podejść do płytki, żeby zauważyć, że zostało ono bardzo subtelnie 
i elegancko użyte. 

Generalnie wyłaniają się nowe wyraziste trendy. Nadal popularne 
są płytki na wysoki połysk, czyli polerowane, ale obok nich mamy 
do czynienia z  półmatami i  odważną kolorystyką, w  tym nawet 
z płytką czarną. Dopiero po jej wyeksponowaniu widzimy, jak jest 
ona atrakcyjna i  że wcale nie musi być przytłaczająca, a  dodatek 
złota lub duży format powodują, że staje się ona bardzo interesu-
jąca. 

Coraz bardziej na topie jest odwoływanie do betonów czy wręcz 
keramzytów. O ile taki materiał jest już chętnie stosowany na pod-
łogach, to na ścianach w mniejszym stopniu. Ale my w naszym salo-
nie staramy się ponownie być prekursorami trendu i to pokazujemy. 
Bo nie wszystko to, co prezentujemy służy celom utylitarnym, czyli 
sprzedaży. Kierujemy się również chęcią wskazywania zaskakują-
cych rozwiązań. 
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Nawet tak klasyczne marki jak Atlas Concorde zaczynają włączać 
do kolekcji odważne kolory -  np. zieleń antyczną, miętę, zgniłą zie-
leń. I to w połączeniu z szarą deską podłogową. To wszystko razem 
stanowi spójny koncept, atrakcyjny dla klientów. 

Można obecnie u  nas oglądać również wyeksponowane produkty 
z linii Marvel Edge, która pokazuje bardzo odważny kamień - agat. 
Ma on fakturę graficzną typowego marmuru, ciężkiego kamienia. 
W  Polsce to nie jest jeszcze popularne. Gdybyśmy pojechali do 
Mediolanu, to zobaczylibyśmy, że Prada ma salony w tych właśnie 
płytkach. Prestiżowe marki odzieżowe korzystają ze wzornictwa, 
które proponuje Atlas Concorde. My to mamy dla naszych klientów 
w Koszalinie. 



i   P r e s t i Ż o w y  a d r e s   i

i   8 3   i



i   P r e s t i Ż o w y  a d r e s   i

i   8 4   i



koszalin, ul. Gnieźnieńska 11
tel./fax: 94 346 09 02
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Podkreślam: zależy nam na tym, by klient który wchodzi do BOKA-
RO znajdował różnorodność i odpowiedź na każde zapotrzebowa-
nie oraz preferowany styl. Dlatego mamy również ekspozycję Do-
roty Koziary, która przygotowała piękne kolekcje w mono kolorze 
dla Tubądzina. Rzuca się w  oczy wyeksponowany pudrowy róż, 
mięta, gołębi błękit i  oczywiście biały. Przeznaczyliśmy dla tych 
płytek dużą przestrzeń i okazało się, że słusznie, bo bardzo dobrze 
się sprzedają. Klient patrząc na te kolekcje, porzuca swój konserwa-

tyzm i mówi: to do mnie przemawia, ja chcę to mieć. Postawiliśmy 
na coś, co wydawało się być bardzo ryzykowne, ale po raz kolejny 
się sprawdziło. 

Po raz kolejny zresztą stawiamy na wzornictwo włoskie i Marazzi. 
To nasz najnowszy koncept. Są to rzeczy skromne, delikatne, ale 
w najwyższej jakości i najlepszym designie. Liczymy, że nasi klienci 
tutaj również odpowiedzą pozytywnie. 
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inwestycje dom dewelopera można określić dwoma słowami: najwyższy standard. dotyczy 
on wszystkich składowych każdej realizacji: architektury, estetyki, lokalizacji, wykonania i wykończenia. 
budowa największej z nich – Jesionowej – trwa, tymczasem pod koniec sierpnia firma oddała do użytku 

domy przy ulicy dzierżęcińskiej. 

J
esionowa to czwarta inwestycja Dom Dewelopera, która po-
wstaje na Rokosowie. Nic dziwnego –  to jedna z  najładniej-
szych, a  jednocześnie najbardziej dynamicznie rozwijających 

się dzielnic Koszalina. Dość gęsto zabudowana, ale otoczona zie-
lenią, zachęcająca do rekreacji, zwłaszcza w  kierunku Jeziora Lu-
biatowskiego i jego urokliwych okolic. To niewątpliwie jedna z naj-
lepszych lokalizacji w mieście, dlatego osiedla się tam coraz więcej 
osób. 

Pierwszą inwestycję przy ulicy Dzierżęcińskiej Dom Deweloper za-
kończył w 2016 roku, oddając do użytku dwa budynki z czterema 
lokalami. Tegoroczną – w sierpniu. Tym razem to trzy budynki i sześć 
lokali. Projekt jest innowacyjny, bo to pierwsza nie tylko w Koszali-
nie, ale i w regionie zabudowa bliźniacza w systemie bezokapowym 
(dach przechodzi płynnie w  ścianę zewnętrzną budynku). Domy 
tego typu nazywane są nowoczesnymi stodołami. Niezwykle es-
tetyczne, minimalistyczne, funkcjonalne i wyróżniające się spośród 
tradycyjnej zabudowy. Dziś coraz bardziej popularne, ale kiedy roz-

Dom Deweloper  
wyjątkowa lokalizacja na rokosowie

poczęła się ich budowa, były rozwiązaniem w Koszalinie nowator-
skim. Takie podejście jest charakterystyczne dla Dom Deweloper. 
Podobnie jak oferowanie w standardzie tego, co często bywa bonu-
sem, jak choćby infrastruktura wokół budowanych nieruchomości, 
dbałość o wizualną stronę inwestycji, zieleń czy elementy drobnej 
architektury, na przykład ogrodzenia czy ściany działowe, montaż 
bram, odpowiednie oświetlenie. Budynki przy ulicy Dzierżęcińskiej 
stanowią tego najdoskonalszy przykład.  

Jesionowa to inwestycja typu premium. Najbardziej prestiżowa 
i okazała z dotychczasowych.  Eleganckie, nowoczesne bryły, białe 
tynki ozdobione jedynie wielkoformatowymi drewnianymi wyroba-
mi ceramicznymi na elewacji, do tego obszerne ogrody, duże tarasy 
oraz, oczywiście, estetyczne otoczenie.

Inwestycja powstaje w  przedniej części osiedla Rokosowa. Jesio-
nowa oddalona jest od ulicznego hałasu, położona w  spokojnym, 
zacisznym zakątku, bezpieczna o z dobrą infrastrukturę – w pobliżu 

i   P r e s t i Ż o w y  a d r e s   i
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jest przystanek komunikacji miejskiej, dyskont, sklepy spożywcze, 
poczta, salony urody, stacje benzynowe, niedaleko kościół oraz 
przychodnia i apteka.  

Zabudowa Jesionowej, jak większość inwestycji Dom Deweloper, 
jest szeregowa. Obejmie dziewięć dwupiętrowych domów o  po-
wierzchni od 130 do 135 metrów kwadratowych. Na parterze każ-
dego znajdzie się przestronny salon z miejscem na kominek, kuchnią 
i ubikacją. Na piętrze – trzy duże sypialnie, garderoba i łazienka. Do 
tego poddasze o  powierzchni użytkowej dochodzącej do 25 me-
trów kwadratowych i do dowolnego zaaranżowania na pracownię, 
domowe biuro, bawialnię dla dzieci, przestrzeń wypoczynkową z bi-
blioteczką albo część prywatna dla dorosłych, z sypialnią, gardero-
bą i toaletą. 

Każdy dom będzie wyposażony w duży garaż, który pomieści samo-
chód i dwa-trzy rowery oraz miejsce postojowe. Obok garażu znaj-
dzie się niewielkie pomieszczenie gospodarcze do przechowywania. 
Z tyłu każdego domu zaplanowany jest ogródek o powierzchni mini-
mum 45 m kw., oddzielony od sąsiadów estetycznym ogrodzeniem, 
do którego wychodzi się wprost z salonu. Ta część nieprzypadkowo 
budowana jest od południowej strony – mieszkańcy ulicy Jesiono-
wej bezpośrednim słońcem w  pokojach dziennych będą mogli się 
cieszyć przez kilka godzin w  ciągu dnia. Jeszcze większe wygody 
będą mieli zapewnione lokatorzy dwóch skrajnych domów kom-
pleksu – ogrody oplatające budynki mają mieć aż 200 m kw. Tym 
samym są spośród dziewięciu lokali najdroższe – będą kosztować 
ok. 649 i 639 tys. złotych. Pozostałe domy można za to będzie kupić 

taniej niż pierwotnie zakładano. Cztery za 499 tys. złotych, pozo-
stałe – 550 tys. złotych.  

Koszty nieruchomości uzasadnia nie tylko wyróżniająca się archi-
tektura i  prestiżowa lokalizacja, ale także jakość materiałów uży-
tych do budowy i najwyższy standard wykonania, obniżający kosz-
ty eksploatacji. Dom Deweloper niezmiennie stawia na uznanych 
producentów: bramy Wiśniowskiego, okna i drzwi renomowanych 
marek, ceramikę z  Tubądzina na elewacji, sylikatowo-sylikonowe 
tynki wiodących producentów. – W standardzie znajdzie się komin 
dymowy do podłączenia kominka, sterownik kontroli ogrzewania 
podłogowego w całym domu, w garażach zainstalujemy bramy pa-
nelowe z automatyką – wymienia Maciej Ilecki.

Pomieszczenia w  domach są duże i  ustawne, a  więc pozwalają na 
różne aranżacje. W  salonie da się wydzielić część jadalną i  wypo-
czynkową. Wysokość pomieszczeń też ponad standard bo 270 cm. 
Układ piętra – w  planie rozłożony na dużą sypialnię i  dwa pokoje 
– swobodnie można przerobić na cztery, spore, pomieszczenia. Sy-
pialnię z powodzeniem można zaadaptować na bawialnię dla dzieci. 
Wszystkie pokoje, włącznie z poddaszem, są doskonale doświetlo-
ne – wystarczy wspomnieć, że samo okno salonowe ma szerokość 
3,5 metra. Nietrudno sobie wyobrazić, że w  tych przestronnych 
wnętrzach zamieszkają wielodzietne rodziny, z  myślą o  których 
zresztą inwestycja powstała. Przestrzeni wystarczy na wygodne 
i swobodne życie rodziców z dwójką, trójką, czwórką dzieci albo ro-
dziny wielopokoleniowej. 

Wokół szeregowca pojawi się specjalnie zaprojektowana zieleń 
oraz oświetlenie. Inwestor ma w planie stworzyć dla mieszkańców 
kameralną, wspólną przestrzeń rekreacyjną, w  której będą mogli 
wypocząć albo się integrować. Brama wjazdowa na osiedle w formie 
estetycznego płotu frontowego będzie otwierana zdalnie, pilotem. 
Osiedle będzie w całości ogrodzone. Chodzi o zapewnienie miesz-
kańcom maksymalnego bezpieczeństwa. – precyzuje Maciej Ilecki, 
prezes Dom Dewelopera. 

Osiedlem – w  tym rozliczeniami – będzie zarządzać utworzona 
przez mieszkańców wspólnota. Tę formułę Dom Deweloper sto-
sował z sukcesem przy poprzednich inwestycjach. – Z naszego do-
świadczenia wynika że lepiej sprawdza się układ, gdy w  sprawach 
dotyczących osiedla decydują wspólnie wszyscy jego mieszkańcy 
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Pozostałe inwestycje Dom Deweloper

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 zespołu budynków mieszkalnych w których 
skład wchodzą lokale mieszkalne w zabudowie szere-
gowej oraz bliźniaczej, w sumie 18 lokali mieszkalnych.

Osiedle Bursztynowe w Niekłonicach to dwupoziomo-
we apartamenty na zamkniętym osiedlu z miejscami 
postojowym i ogródkami. Na tą chwile powstało 8 
budynków, łącznie 16 lokali. Również w Niekłonicach, 
przy ul. Jagodowej, powstał jeden budynek z dwoma 
lokalami.

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.

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

+48 94 30 70 170
info@dom-deweloper.eu
www.dom-deweloper.eu
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– zaznacza Maciej Ilecki. – Demokratyczne zarządzanie pozwala na 
dobre funkcjonowanie osiedla.

W domach zamontowane zostaną okna trzyszybowe zapewniające 
izolację cieplną i  akustyczną. Na całej powierzchni domu zostanie 
położone ogrzewanie podłogowe (grzejnik o  niskim parametrze 
znajdzie się na strychu), a sam budynek będzie starannie ocieplony. 
Do użytku domy zostaną oddane w stanie deweloperskim: z okna-
mi, parapetami, drzwiami zewnętrznymi oraz instalacjami. Miesz-
kańcy wprowadzą się do komfortowych domów jednorodzinnych 
na ulicy Jesionowej w  2020 roku. Obecnie budynki są na etapie 
stanu surowego, zamkniętego co pozwala na zobaczenie mieszkań 
w środku, do czego zachęcamy!
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Powstający właśnie ośmiosegmentowy szereg domów będzie ostatnim na osiedlu słonecznym. tym 
samym  Przedsiębiorstwo budowlane bUdomal sfinalizuje z końcem przyszłego roku kameralny 
kompleks komfortowych i architektonicznie niebanalnych budynków na koszalińskim rokosowie. 
Przez niedawne inwestycje drogowe samorządu, przeprowadzone w okolicy, miejsce to zyskało 

bardzo dobre skomunikowanie z resztą miasta. 
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O
siedle Słoneczne wyróżnia się zewnętrznie dwiema widocz-
nym z daleka cechami: elewacjami z ciemnego klinkieru oraz 
charakterystycznym kształtem dachów. Projekt jest dzie-

łem architektów ze znanej koszalińskiej pracowni HS99.

Osiedle Słoneczne powstaje na pograniczu strefy zabudowy wy-
sokiej i  typowo jednorodzinnej charakterystycznej dla Rokosowa. 
Miejsce, o  którym mówimy, jest dobrze skomunikowane z  resztą 
miasta, bo można korzystać z autobusowych linii nr 2 i 12 jadących 
ulicą Zwycięstwa w głąb Rokosowa albo z linii 8,9,10 i 15 „startują-
cych” z ulicy Chałubińskiego.

Nietypowym w  koszalińskich warunkach rozwiązaniem jest to, że 
deweloper budując dwa pierwsze szeregi domów Osiedla Słonecz-
nego II, zadbał od razu o  całość infrastruktury. Razem z  domami 

powstał kompletny fragment ulicy – z  jezdnią, chodnikami, oświe-
tleniem. Ten sam standard dotyczy obecnego etapu inwestycji. Dla 
przyszłych użytkowników to ogromna wygoda.

Wiele ulic na Rokosowie czeka nawet po kilkanaście lat na twardą 
nawierzchnię i  ustawienie lamp. Wolne tempo tych prac wynika 
z  faktu rzadkiej zabudowy – samorząd zapewnia infrastrukturę 
komunalną wcześniej tam, gdzie mieszka więcej osób. BUDOMAL 
na „swoim” osiedlu wziął to na siebie, wykonał i przekazał w zarząd 
samorządowi. Dzięki temu mieszkańcy od samego początku mogli 
ze swych posesji dotrzeć w dowolne miejsce suchą stopą.

Projekt Osiedla Słonecznego nie jest sztampowy. Elewacje ukształ-
towane zostały w bardzo spójny sposób. Wykończenie wszystkich 
ścian podpalaną płytką klinkierową w połączeniu ze starannie prze-

i   P r e s t i Ż o w y  a d r e s   i

Dostępne są ostatnie domy 
na Osiedlu Słonecznym
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myślanym, geometrycznym układem poziomych i pionowych otwo-
rów okiennych bliskie jest standardom budownictwa północnej 
Europy, zwłaszcza Holandii. 

W domach budowanych w ramach drugiego etapu osiedla niestan-
dardowy jest skos dachu, co dało w efekcie nietypowy wygląd sze-
regu (pokrycie dachów to blacha, na którą producent udziela 40 lat 
gwarancji). Obrazowo można to zilustrować tak, że jeżeli rzut dachu 
z góry jest prostokątem, to w tradycyjnym ujęciu linia dzieląca, od 
której zaczyna się spad, podzieliłaby prostokąt na dwa mniejsze 
prostokąty. Tutaj zaś linia dzieląca biegnie z narożnika do narożnika, 
co daje w efekcie rzut dwóch trójkątów.

Dzięki temu można było wmontować okna połaciowe w  kierunku 
sąsiada, ale w taki sposób, że jeden drugiemu nie zagląda do miesz-
kania. Niewątpliwą atrakcją jest dodatkowa powierzchnia w postaci 
około 40 metrów kwadratowych poddasza! Deweloper pozosta-
wia nabywcom decyzję, co chcą z  poddaszem zrobić. W  praktyce 
większość klientów korzysta z  tej możliwości i  wykańcza jego po-
wierzchnię po swojemu. Można tam urządzić przestronną pracow-
nię, biblioteczkę albo sypialnię.

Ogrzewanie opiera się na gazowych piecach dwufunkcyjnych marki 
Viessmann. Każdy decyduje więc samodzielnie, jaką chce mieć tem-
peraturę w domu i samodzielnie rozlicza się ze zużytego paliwa.

Na ekonomiczność eksploatacji domów wpływa z  pewnością fakt, 
że są one porządnie ocieplone i  wyposażone w  trójszybowe okna. 
Takie okna mają jeszcze jedną zaletę, a mianowicie izolują wnętrza 
od dźwięków zewnętrznych (niejako na „wszelki wypadek”, bo lokali-
zacja jest cicha ze swej natury). Na odczucie komfortu akustycznego 

wpływa również sposób izolowania ścian między poszczególnymi 
segmentami. Dzieli je podwójna warstwa cegieł, w  środek której 
włożona jest jeszcze dodatkowo warstwa materiału tłumiącego. Nie 
ma więc mowy o  tym, by wzorem typowych mieszkań w  blokowi-
skach, sąsiedzi słyszeli, co dzieje w innych segmentach mieszkalnych.

Ciekawym rozwiązaniem są zewnętrzne boksy, pełniące funkcję 
komórek lokatorskich. Służą one za obudowę śmietnika, ale przede 
wszystkim pozwalają przechowywać rozmaite przedmioty, które 
nie są potrzebne na bieżąco albo na przykład narzędzia ogrodnicze. 
Tym sposobem można uniknąć zabałaganienia garażu.

Miejsce, w  którym powstaje Osiedle Słoneczne to bardzo spokoj-
na okolica. Bardzo blisko stąd do szkoły podstawowej i gimnazjum, 
w  pobliżu jest również żłobek i  przedszkole. Są również inne ele-
menty miejskiej infrastruktury, ważne w codziennym życiu (sklepy, 
komunikacja autobusowa, apteka, kościół). Dla rodziców małych 
dzieci ważne jest na pewno to, że ulica jest zamknięta. Korzystają 
z niej praktycznie tylko mieszkańcy i ich goście. Przed każdym z do-
mów mają do dyspozycji zielony ogródek.

Wspomniane wcześniej skojarzenie z  Holandią wzmacniają duże, 
proste okna. W efekcie mieszkania są doskonale doświetlone. 
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bliższe informacje na temat inwestycji 
oraz warunków handlowych znajdą 

Państwo w biurze dewelopera:

Przedsiębiorstwo budowlane 
bUdomal słowik, subalski, zięba s.j. 

ul. Franciszkańska 18, koszalin 
tel.: 94 342 39 75 

biuro@budomal.pl 
www.budomal.pl



widok dużego osiedla bez jednego komina na pewno zaskakuje. tak jak informacja, że prąd 
i ogrzewanie na nim są za darmo. Prześledźmy na przykładzie powstającego pod kołobrzegiem 
zielonego osiedla, dzięki czemu jest to możliwe. to w Polsce nowość – dodajmy. na zachodzie 

domy „zeroenergetyczne” nikogo już nie dziwią. 
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A
dres osiedla brzmi: Charzyno, ale to de facto nowa – w po-
zytywnym znaczeniu - sypialnia Kołobrzegu. Dzięki urucho-
mionej w  połowie października dużej obwodnicy biegnącej 

w  ciągu trasy S6/S11 oraz czynnej od ubiegłego roku „małej ob-
wodnicy”, samochodem do centrum miasta docieramy stąd w osiem 
minut.  

Do wyboru są trzy projekty domów realizowane na przeciętnie ty-
siącmetrowych działkach - odpowiednio o powierzchni użytkowej 
117, 122 i 134 metrów kwadratowych, wliczając w to garaż. Każdy 
z domów w cenie niższej od kosztu zakupu typowego 40-metrowe-
go apartamentu w  samym Kołobrzegu! Nie bez powodu zdarzają 
się osoby spoza Kołobrzegu, które kupiwszy wcześniej apartament, 
zbyły go, żeby kupić dom na Zielonym Osiedlu. 

Dom produkujący prąd

Kluczem do wszystkiego są fotowoltaika i pompy ciepła. Na dachu 
każdego budynku instaluje się ogniwa fotowoltaiczne zamieniające 
energię słoneczną w elektryczną, a wewnątrz domów działają  dwu-
kierunkowe liczniki energii. Wytworzony w instalacji prąd trafia do 
ogólnej sieci, a jego ilość notuje jeden licznik. Prąd pobierany na po-
trzeby urządzeń domowych i podgrzewającej wodę użytkową pom-
py ciepła zlicza drugi licznik. Raz do roku następuje bilans. 

Deweloper Piotr mówi: - Jeżeli właściwie obliczy się moc instalacji 
fotowoltaicznej i potrzeby energetyczne domu, bilans wychodzi na 
zero, a nawet może się okazać, że wyprodukowaliśmy więcej energii 
niż spożytkowaliśmy. W ten sposób mając zasilone wszelkie domo-
we odbiorniki prądu oraz pompę ciepła ogrzewającą dom, nie płaci-

my żadnych rachunków za energię. Jeśli przyjmiemy, że rata kredy-
tu hipotecznego miesięcznie wynosi 1500 zł, zaś zaoszczędzona na 
prądzie i ogrzewaniu kwota daje w sumie 750 zł miesięcznie, dom 
w połowie sam się spłaca. 

Co to jest pompa ciepła?

Ogrzewanie - przy tradycyjnych rozwiązaniach - jest największym 
kosztem utrzymania domu w skali roku. Ale nie tutaj. Domy Zielo-
nego Osiedla wyposażone są w nowoczesne pompy ciepła najnow-
szej generacji  firmy Panasonic, a więc renomowanego japońskiego 
producenta. 

Piotr  obrazowo wyjaśnia zasadę działania tego urządzenia: - Pompa 
ciepła działa niczym lodówka, ale w odwrotnym kierunku. Lodówka 
chłodzi swoje wnętrze, a na jej tyle wydziela się ciepło. U nas jest 
na odwrót – pompa ogrzewa wnętrze, pobierając ciepło z zewnątrz, 
z  powietrza. Napędza ją generator elektryczny, który „chodzi” na 
prąd samodzielnie przez nas wytworzony. Jeśli pamiętamy pod-
stawy fizyki, to wiemy, że wykorzystywany jest tutaj cykl Carnota. 
Ciepło odzyskane z powietrza ogrzewa wodę w zbiorniku, a ta roz-
prowadza rurami ciepło do instalacji podłogowej albo grzejników. 
Ponadnormatywne ocieplenie

Mimo że energia wytworzona na Zielonym Osiedlu właścicieli do-
mów nic nie kosztuje, są one doskonale zaizolowane, dużo lepiej 
ocieplane niż w  technologiach standardowych. Grubość izolacji 
ścian i  stropów mocno przekracza wskaźniki przyjęte dla domów 
energooszczędnych lub pasywnych. – My stawiamy domy „pasyw-
ne plus” – mówi pan Piotr. - W domu pasywnym, który jest najdo-

i   P r e s t i Ż o w y  a d r e s   i

Zielone Osiedle
domy, które same się spłacają 
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skonalszą postacią domu energooszczędnego, bilans energetyczny 
wychodzi na zero. W przypadku naszych domów, po zastosowaniu 
pomp ciepła i fotowoltaiki, bilans jest dodatni. Domy mają nadwyż-
kę produkcji energii w skali roku. 

Budowniczowie Zielonego Osiedla mają to dokładnie wyliczone. 
W przypadku domu parterowego o powierzchni 122 m kw. i miesz-
kającej w  nim trzyosobowej rodziny pompa ciepła w  miesiącach 
grzewczych (oraz na zapewnienie przez cały rok ciepłej wody użyt-
kowej - do mycia się, mycia naczyń itd.) potrzebuje około 3800 ki-
lowatogodzin. Natomiast panele fotowoltaiczne produkują ponad 
6720 kilowatogodzin. Zostaje około 3000 kilowatogodzin nadwyż-
ki w skali roku. Na dowolne potrzeby. 

- Obecnie, kiedy oświetlenie jest ledowe i nie wymaga dużej ilości 
prądu, lodówki i  telewizory są energooszczędne, najwięcej prądu 
zużywają  kuchenka elektryczna, żelazko i odkurzacz – mówi Piotr. 
– Przy standardowym zużyciu prądu przez trzyosobową rodzinę 
wyliczone 3000 kilowatogodzin w zupełności wystarcza. Chyba, że 
ktoś na stałe odpali 10 komputerów dla „kopania” kryptowalut, ale 
to oczywiście nie jest sytuacja typowa – śmieje się pan Piotr. 

Jeszcze o izolacji

Grubość ścian zewnętrznych w domach na Zielonym Osiedlu wyno-
si 44 cm, z  czego 20 cm to izolacja pionowa. Tego praktycznie nie 
spotyka się u  żadnego dewelopera. Izolacja pozioma stropów jest 
absolutnie niespotykana w naszym klimacie – 45 cm. 

Warto dodać, że wykorzystywany w Charzynie materiał to nowość 
rzadko w  Polsce stosowana. Polscy producenci tego materiału 
wysyłają go w  większości za granicę. Wspomniane 45 cm izolacji 
stropowej to natryskiwana ciśnieniowo wełna celulozowa. Ma ona 
znacznie lepsze parametry niż wełna mineralna, porównywalne 
do wełny skalnej. Przyjmuje wilgoć i  ją oddaje, a więc nie gnije jak 
mineralna, która chłonie wilgoć, ale nie schnie. Wełna celulozowa 
działa odstraszająco na gryzonie i  inne zwierzęta, bo jest niepalna 
i specjalnie wzbogacona krzemianami boru, a więc myszy czy kuny 
izolacji nie uszkodzą. Aplikowana jest ciśnieniowo, wypełniając 
wszystkie przestrzenie, a  więc nie pozostawia żadnych mostków 
termicznych. 

Okna również mają świetną charakterystykę cieplną. Są trzywar-
stwowe, najnowszej generacji. Wpuszczają do wnętrza ciepło sło-
neczne, a praktycznie nic nie wypuszczają. Mają taki sam wskaźnik 
izolacji termicznej jak ściany budynku. 

Atuty lokalizacji

Wspomnieliśmy już o  tym, że dotarcie autem z  Zielonego Osiedla 
do centrum Kołobrzegu zajmuje osiem minut. Położone jest ono na 
południe od miasta. Z północy i północnego wschodu otoczone jest 
starym lasem sosnowym, który osłania ten teren od wiatru wieją-
cego od morza. 

Kołobrzeg jak na uzdrowisko ma bardzo gęstą zabudowę i dalej ją 
zagęszcza. Skutek odczuwają wszyscy, bo brakuje miejsc parkingo-
wych. Ale jest jeszcze jeden efekt: brak gruntów pod budownictwo 
jednorodzinne. Zarówno od wschodu jak i zachodu miasto dotarło 
do obszarów bagiennych, na dokładkę chronionych ze względów 
przyrodniczych. Jedynym logicznym kierunkiem zabudowy niskiej 
jest południe. 

Osiedle Zielone i  sąsiadujący z  nim kompleks działek należących 
do innej firmy (równolegle zabudowywanych), tworzą najbardziej 

komfortową i  elegancką dzielnicę domów jednorodzinnych w  Ko-
łobrzegu i jego otoczeniu. Wspomniana bliskość lasu, cisza, spokój, 
duże działki (w  granicach 1000 m kw. każda) tworzą komfortowe 
warunki zamieszkania. 

Wśród osób zainteresowanych zamieszkaniem w  tym miejscu po-
jawia się wielu  Polaków mieszkających w Niemczech, Skandynawii 
czy na Wyspach Brytyjskich: - Zmęczeni pracą i  życiem w  dużych 
aglomeracjach, planują często powrót do kraju, osiągając wiek eme-
rytalny albo i  wcześniej – relacjonuje Piotr. – Zakochują się w  na-
szym osiedlu, bo jest ono przeciwieństwem molocha. Ciche, zielone 
i czyste. 

A  dlaczego Kołobrzeg? Jednym z  argumentów za osiedleniem się 
w mieście jest baza sanatoryjna. Dostępność wszelkich usług rekre-
acyjnych i rehabilitacyjnych jest wielka jak nigdzie indziej w Polsce. 
To gwarancja spokojnej starości i emerytury. - Ci sami klienci opo-
wiadają, że sprzedają swoje apartamenty nad morzem i wpłacają do 
nas zaliczkę na dom, bo przekonali się, że życie w apartamentowcu 
przez dużą część roku jest uciążliwe – mówi pan Piotr. – Za bardzo 
duże pieniądze kupili stosunkowo nieduże mieszkania z myślą o spo-
kojnym wypoczynku, tymczasem goście wynajmujący apartamenty 
przyjeżdżają, by się bawić. Konflikt interesów jest nieunikniony. Źle 
na nim wychodzą stali mieszkańcy. 

Nabywcy apartamentów poniewczasie przekonują się jeszcze o jed-
nej rzeczy: opłaty administracyjne i za utrzymanie części wspólnych 
budynków potrafią dochodzić nawet do 600 zł miesięcznie. W przy-
padku Osiedla Zielonego takie kłopoty odpadają. 

Jest jeszcze jedna rzecz, na którą zwraca uwagę Piotr: - W  naszej 
erze, kiedy klimat się zmienia, a ludzie szukają sposobów na ograni-
czenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne, ku-
pując dom u nas, nabywca ma świadomość, że pozostawi potomkom 
czyste powietrze. Na Zielonym Osiedlu nie ma ani jednego komina, 
nie ma smogu. Jesteśmy w  stu procentach „zieloni”,  jeżeli chodzi 
o energię. To miła satysfakcja.v
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N
iewątpliwie obydwa wydarzenia były 
wielkim sukcesem – wykłady gwiazd de-
signu, inspirująco zaaranżowane stoiska, 

wystawy, warsztaty, spacery po ciekawych miej-
scach w  Warszawie – te i  inne atrakcje przycią-
gnęły ponad 100 tys. osób. 

Targi zostały podzielone na 5 stref: Selected De-
sign, Selected Furniture, Deco, Kitchen & Dining, 
Interior Finish. Tym razem wracamy do nich tylko 
krótką relacją fotograficzną. Wkrótce zaprezen-
tujemy to wydarzenie szerzej. 

w dniach 3-6 października br. 
odbyła się czwarta edycja targów 
warsaw Home oraz pierwsza
odsłona towarzyszącego im war-

saw design week. 

Obrazki 
z Warsaw 

Home 2019
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a gdyby tak rzucić pracę i zająć się swoją pasją? okazuje się, że to marzenie nie tylko pracowników
 wielkich korporacji. Parę lat temu taka myśl naszła dyrektora jednego z kołobrzeskich sanatoriów. 
zaryzykował i zamienił elegancki gabinet na warsztat stolarski, którego jest właścicielem i jedynym 

pracownikiem. Przywozi do niego stare meble i inne przedmioty, którym następnie daje nowe życie.

Radosław Klukaczewski 
i nowe życie mebli

autor: kasia madey / Fotografie: marcin betliński
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B
yłem zmęczony swoją pracą – wspomina Radosław Kluka-
czewski. – Nie nazwałbym tego wypaleniem zawodowym. 
Raczej znużeniem spowodowanym ludźmi i  codziennym 

rozwiązywaniem problemów. Była również irytacja tym, że pracuję 
„pod kimś”, że chciałbym więcej, a „wyżej nie mogę podskoczyć”, bo 
nie jestem przecież u siebie. 

Pan Radosław jest specjalistą w  branży turystycznej, przez lata 
zarządzał dużymi obiektami hotelowymi. Po pracy lubił się zrelak-
sować, wykonując drobne prace w swoim domu pod Kołobrzegiem. 
– Nie wiem, skąd to się u mnie wzięło – śmieje się. – Nigdy nie byłem 
majsterkowiczem, w szkole nie przepadałem za lekcjami ZPT. Kiedy 
kupiliśmy dom, musieliśmy wiele rzeczy zrobić w nim sami. I w ten 

sposób, chcąc nie chcąc, wciągnąłem się w prace domowe. Lubiłem 
coś naprawić, zrobić od początku do końca, dawało mi to satysfak-
cję. Wszystkiego musiałem się nauczyć sam, z  książek, Internetu, 
trzeba też było kupić narzędzia. 

Stolik kawowy ze starego dystrybutora

Pewnego dnia, kiedy w domu po raz kolejny przepaliły się kinkiety, 
Radek postanowił zrobić swoje lampki. – Pomyślałem, że mam ka-
wałki deski, jakieś rurki, sitka – spróbuję stworzyć coś sam. 

I  tak powstały pierwsze modele jego charakterystycznych lamp 
zbudowanych z rurek hydraulicznych, w stylu industrialnym. – Żo-
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nie się spodobały, wiszą u nas do dziś, a mnie zaczęło interesować, 
jak z ogólnie dostępnych elementów zrobić coś zupełnie innego. Coś 
dodać, zabrać, pomalować, postarzyć.  

Pasją szybko zaraził rodzinę, którą wciągnął w poszukiwania przy-
datnych mu przedmiotów. – Wsiadaliśmy w samochód i jeździliśmy 
po okolicznych złomowiskach, poszukując „skarbów”. Żona brodziła 
po kolana w błocie, ale nigdy nie narzekała. Baliśmy się tylko o syna, 
który był wtedy mały, żeby podczas tych poszukiwań nie zrobił so-
bie krzywdy – opowiada Radek. – Wracaliśmy do domu z bagażni-
kiem pełnym kółek, rolek, kół zamachowych, dyferencjałów, lam-
pek, relingów. 

Wszystko się mogło przydać, bo wyobraźnia Radka nie ma granic. 
Fragment starego dystrybutora z  amerykańskiej stacji benzyno-
wej? Wystarczy dodać szklany blat i  industrialny stolik gotowy. 
Skórzane siodełko od roweru? Wsparte na nóżkach z kształtek jest 
stylowym hokerem. A stojaki kuchenne na sztućce znakomicie peł-
nią funkcję loftowych abażurów do jego lamp. Metalowe rurki szyb-
ko stały się jego znakiem rozpoznawczym, bo potrafi z nich zrobić 
wszystko: lampy, wieszaki, stojaki, półki na książki, a nawet stojak 
na papier toaletowy.

- Wszystkie zdobycze przywoziłem do domu i  magazynowałem 
w  garażu – wspomina Radek. – Szybko okazało się, że garaż to za 
mało, więc powoli zagracałem dom. Kiedy przez salon trzeba już 
było chodzić niemal slalomem, zacząłem myśleć o dodatkowym po-
mieszczeniu na tę moją pasję, żeby pogodzić ją z życiem rodzinnym. 
Początkowo chciałem wykorzystać przestrzeń wokół domu, ale 
szybko zrozumiałem, że zrobiłbym z  niego warsztat, a  tego chcia-
łem uniknąć, bo jednak dom powinien zostać domem, miejscem 

dla rodziny. Znalazłem więc pomieszczenie na swoją pracownię 
w  Kołobrzegu. Ale wtedy trzeba już było podjąć decyzję znacznie 
poważniejszą: czy dam radę zająć się tym na sto procent? Wiedzia-
łem, że ryzykuję, że obciążam moją żonę, bo to ona będzie musiała 
utrzymać rodzinę, zanim (jeśli w ogóle) rozkręcę ten biznes. Gdyby 
nie Mariola, nigdy bym się na to nie zdecydował. Ale ona od począt-
ku nie miała żadnych wątpliwości. Wspierała mnie i wspiera do dziś. 
Rzuciłem więc dyrektorowanie i założyłem firmę „Antiko”. I w koń-
cu zrealizowałem swoje marzenie: sam sobie jestem szefem!

Perełki ze śmietnika

Koncept był prosty. Zmęczony ludźmi Radek chciał zaszyć się 
w  swojej pracowni, tworzyć, a  gotowe przedmioty sprzedawać 
przez stronę internetową. Kontakty wyłącznie przez telefon i maila. 
- Tyle dam radę, myślałem wtedy – śmieje się Radek. – Bylebym nie 
musiał się spotykać z klientami. 

Szybko okazało się, że życie zweryfikuje jego pomysł. Klienci chcie-
li przychodzić do niego, oglądać na żywo jego projekty, rozmawiać 
o nich, o ich historii. A Radek umie barwnie opowiadać. I tak obok 
pracowni powstał nieduży showroom wypełniony krzesłami, stoli-
kami, fotelami. Bo pasja Radka szybko zaczęła ewoluować. Dziś nie 
tylko tworzy przedmioty użytkowe z metalowych rurek, ale zajmuje 
się też starymi meblami. – To na pewno nie ma nic wspólnego z re-
nowacją – zarzeka się. – Ja po prostu odnawiam meble i  stylizuję 
według własnego pomysłu. 

Faktycznie, tu przetrze, tam postarzy, zmieni tapicerkę, przemaluje, 
a  często i  zmieni zastosowanie jak w  przypadku starej angielskiej 
węglarki, którą przeznaczył na szafkę na wino. Na poszukiwanie 
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starych mebli nadal jeździ z  rodziną. – W  sklepach z  antykami nie 
kupuję, za drogo – mówi. 

Przeszukują więc złomowiska, komisy meblowe, sklepy z artykuła-
mi używanymi, gdzie pomiędzy starą pralką a pluszowym miśkiem 
można znaleźć prawdziwe perełki. W  ten sposób zdobył krzesła, 
które po oczyszczeniu okazały się być sygnowane przez znanego 
skandynawskiego projektanta. Kupił też stare akcje General Mo-
tors i International Mercantile Marine Company, która była właści-
cielem m.in. Titanica. Były oprawione i właściciel sklepu sprzedawał 
je za grosze jako same ramki, bez świadomości, że są to historyczne 
dokumenty. 

Nie może też omijać… śmietników. Niedawno żona jadąc do pracy, 
zauważyła, że ktoś wystawił na śmietnik komplet krzeseł. Pojechał 
po nie i okazało się, że jest to klasyka PRL, czyli krzesełka projektu 
prof. Hałasa („hałaski”). – Jeździmy też po Polsce, szukamy takich 
miejsc, jak stary warsztat tkacki pod Poznaniem, z  którego wróci-
liśmy busem pełnym stołków i taboretów. Radek był też w Berlinie, 
gdzie trafił na rozbiórkę starej kamienicy. Nie mógł uwierzyć we 



własne szczęście, kiedy zobaczył, że robotnicy wystawiają na śmiet-
nik… piec w częściach. – Pozbierałem wszystko, poskładałem i dziś 
działa u kolegi – mówi z dumą. - Czasami trafiam do kogoś, kto ma 
do sprzedania meble, ale nie chce tego zrobić. Zbierał je całe życie, 
a  jak ma się ich pozbyć, woli je spalić. Wtedy tłumaczę, że szkoda 
niszczyć, zajmę się nimi, zyskają nowe życie i długie lata będą jesz-
cze komuś służyć. Czasem się udaje. 

- Jestem zachłanny, jak coś mi się spodoba, chciałbym to mieć – 
przyznaje. Barierą są oczywiście finanse. Reszta nie ma znaczenia. 
Tak kupił przez Internet wyciągarkę. Ktoś likwidował warsztat sa-
mochodowy, a Radkowi wpadła w oko właśnie ona i jej solidne łań-
cuchy. Kiedy poszperał trochę na jej temat, ustalił, że nie jest to wy-
ciągarka samochodowa, ale… do parowozów. Pochodzi z zakładów 
przemysłowych pod Wałbrzychem. – Chciałem ją zawiesić u siebie, 
ale boję się, jest bardzo ciężka. Teraz czeka na kogoś, kto ma mocne 
stropy – śmieje się. Dodaje też, że ma u siebie sporo mebli i przed-
miotów, które czekają na swoją kolej, na pomysł na odnowienie, inne 
zastosowanie. – Nie zawsze wiem od razu, co chciałbym zrobić z da-
nym przedmiotem, jak ma wyglądać – mówi Radek. – Czasem odkła-
dam go gdzieś na bok, zapominam nawet, że go mam. I przychodzi 
dzień, kiedy potykam się o niego, a on mówi do mnie: „zrób coś ze 
mną”. I wtedy pojawia się pomysł. Co tu kryć, natura ludzka jest leni-
wa, łatwiej jest mi zająć się przedmiotem, który szybko da mi pożą-
dany efekt niż tym, przy którym muszę się napracować. A proszę mi 
wierzyć, na przykład odnowienie krzesła to żmudna i długa praca. 
Zwłaszcza oczyszczenie drewna. Dlatego najnowszym nabytkiem 
właściciela „Antiko” jest nowoczesna piaskarka, która pozwoli mu 
znacznie szybciej i łatwiej szlifować stare meble. I pracować z drew-
nem, które coraz bardziej go fascynuje.

+48 514 522 230
+48 514 522 650
info@wer-meble.pl

MEBLE NA WYMIAR

www.wer-meble.pl wermeble
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Każdy mebel ma duszę

Z  historii miał w  szkole piątkę i  może to sprawiło, że obudził się 
w nim duch historycznego detektywa. Lubi prześledzić losy przed-
miotu, który trafił do jego pracowni. – Mam ogromną radochę, kie-
dy uda mi się znaleźć pieczęć, sygnaturę, fragment etykiety i dzięki 
temu ustalić, skąd pochodzi przedmiot, kto go użytkował. Dla mnie 
to nie tylko kształt, ale i dusza. 

Przywiązuje się do swoich mebli, ma takie, z którymi trudno mu się 
rozstać. – Ale jeśli wiem, że pójdzie w dobre ręce, jest mi lżej – śmieje 
się. Jego projekty dzięki stronie internetowej trafiają nie tylko do ca-
łej Polski (np. na jego krzesłach siadają klienci jednej z warszawskich 
restauracji), ale i Francji czy Anglii. Ma też swoich stałych klientów, 
którzy wracają – kupili taboret, chcą wieszak. – To dla mnie najwięk-
szy dowód, że moja praca się podoba. Klienci często podpowiadają 
mu też jakieś pomysły, a on chętnie z nich korzysta.

W jego przypadku nie sprawdza się powiedzenie, że szewc bez bu-
tów chodzi. – Muszę realizować też zamówienia żony – śmieje się. 
Ostatnim rodzinnym projektem jest blat pod umywalkę wykonany 
z części starej maszyny do szycia. Ich dom pełen jest jego pomysłów, 
rozwiązań i odnowionych mebli. – Lubimy mieszać style, eklektyzm 
jest nam bardzo bliski. Dla mnie ważny jest nie tylko wygląd, ale uży-
teczność, dlatego każdy reling, każdą półkę sprawdzam najpierw 
w domu, dopiero później umieszczam ją na stronie internetowej. 

Radek podkreśla, że dziś jest spełnionym człowiekiem. Udało mu się 
zrealizować marzenie o pracy, która daje satysfakcję i w której nikt 
mu nie przeszkadza. 



wynalezienie folii grzewczych zrewolucjonizowało ogrzewanie pomieszczeń. są cieniutkie, elastyczne, 
niezawodne, wytrzymałe i bardzo wydajne. można je montować pod podłogami, w ścianach i sufitach, 
w dopiero powstających i już istniejących budynkach. zasilane prądem z ogniw fotowoltaicznych 
dają ciepło za darmo, ale nawet zasilane z sieci oznaczają ogromne oszczędności. są nowinką, więc 
świadomość ich zalet nie jest jeszcze powszechna. Jedno jest pewne – przyszłość należy do tej 

technologii.

autor: andrzej mielcarek
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W
  Koszalinie i  regionie koszalińskim dystrybutorem kore-
ańskich folii grzewczych Red Snake, a jednocześnie pro-
pagatorem nowych sposobów ogrzewania jest Wojciech 

Chanulak, założyciel i  właściciel firmy Czerwone Ciepło. Na roz-
mowach z klientami spędza dużo czasu. Jak przyznaje, musi przeła-
mywać schematy tradycyjnego myślenia. Dom bez grzejników, bez 
kotłowni, pieca grzewczego, ba – bez kominów? Jak to możliwe?

Pan Wojciech relacjonuje: - W tych rozmowach zaczynamy od fizy-
ki, a  konkretnie od trzech sposobów wymiany ciepła. Pierwszy to 
przewodzenie; polega on na przekazywaniu energii przez bezładny 

ruch cząsteczek i  ich zderzenia. Najprostszy przykład to szklanka 
gorącej herbaty. Kiedy włożymy do niej metalową łyżeczkę, szybko 
się ona nagrzeje, bo przejmie ciepło z płynu. Drugi sposób to kon-
wekcja, z  którą mamy do czynienia przy tradycyjnym ogrzewaniu 
wykorzystującym grzejniki. Tutaj ciepło rozchodzi się wraz z cząst-
kami powietrza znad grzejników ku górze. I wreszcie trzeci sposób, 
czyli promieniowanie podczerwone. Wymiana ciepła przez promie-
niowanie nie wymaga obecności ośrodka pomiędzy ciałami, między 
którymi ciepło jest wymieniane, czyli może zachodzić nawet przez 
próżnię. I to jest właśnie sposób wykorzystywany w przypadku mat 
grzewczych, o których mówimy. 

i   P r e s t i Ż o w y  a d r e s   i

Folie grzewcze Red Snake  
– wydajne i oszczędne ogrzewanie
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W przypadku ogrzewania tradycyjnego, z wykorzystaniem zjawiska 
konwekcji, mamy do czynienia z sytuacją, że ciepłe powietrze unosi 
się stale ku górze, a więc w pomieszczeniu o wysokości na przykład 
2,5 m najcieplej jest pod samym sufitem. Tymczasem dorosły czło-
wiek ma najczęściej 1,7-1,8 m wzrostu.. Można więc powiedzieć, że 
korzystamy tylko z części ciepła. 

Z  kolei podczerwień jest najtańszym sposobem ocieplania, bo 
ogrzewa to, co chcemy ogrzewać. Nie czekamy przy tym – jak 
w  przypadku tradycyjnego ogrzewania – na to, by piecyk ogrzał 
wodę, woda rozpłynęła się rurami po domu i  ogrzała kaloryfery, 
od których nagrzeje się powietrze. Tutaj reakcja jest natychmiasto-
wa. Wojciech Chanulak wyjaśnia: - Jeśli używamy folii grzewczych 
i sterujemy ogrzewaniem za pomocą termostatu, to ani przez chwilę 
temperatura w pomieszczeniu nie spadnie poniżej zadanej. 

Jak działa folia grzewcza Red Snake?

Folia jest cieniutka i  elastyczna. Składa się z  11 warstw: z  góry 
i z dołu są umieszczone po cztery warstwy ochronne z laminatów, 
a  pomiędzy nimi włókno węglowe o  grubości 0,4 mm  oraz taśma 
miedziana i taśma srebrzona, która zapobiega iskrzeniu. Jest to ma-
teriał całkowicie bezpieczny, przebadany w wielu instytutach na ca-
łym świecie, między innymi na Uniwersytecie we Wrocławiu. 

Dlaczego zastosowano w  nim włókno węglowe? Wyjaśnia to pan 
Wojciech: - Węgiel jest lepszym przewodnikiem prądu elektrycz-
nego od miedzi, a  ma tę zaletę, że się nie utlenia. Kable grzewcze 
w tradycyjnym ogrzewaniu podłogowym wykonane z miedzi mają 
gwarancję na 10-20 lat. Działają dopóki izolacja jest nienaruszona. 
Jeśli dojdzie do jej uszkodzenia, system przestaje działać. W przy-
padku naszych folii grzewczych takiego problemu nie ma. Nawet 
przypadkowe przewiercenie nie wpływa na sprawność maty.

Najtaniej w połączeniu z fotowoltaiką

Folie grzewcze Red Snake wybierają często osoby, które zdecydo-
wały się zainstalować ogniwa fotowoltaiczne na własny użytek. 
W takim układzie hasło „Ogrzewanie za darmo”, albo szerzej „Ener-
gia za darmo” staje się faktem. Wytworzony przez ogniwa prąd 
elektryczny zasila wszystkie urządzenia domu: AGD, oświetlenie, 
wytwarzanie ciepłej wody, ogrzewanie pomieszczeń. 

Wojciech Chanulak komentuje: - Ta technologia ma ogromną przy-
szłość. Gazu czy węgla nikt z nas na własną rękę nie wydobędzie, 
a dostęp do promieniowania słonecznego ma każdy. Jedynie na po-
czątku wymaga to inwestycji w instalację. Ale przecież przy trady-
cyjnym podejściu również inwestujemy: w wybudowanie kominów, 
w kotłownię w przypadku gazu albo paliw stałych, rozprowadzenie 
rur, grzejniki. A  później systematycznie ponosimy koszty paliwa 
(gazu, peletu czy węgla) albo kupowanego prądu elektrycznego. Po 
zainstalowaniu fotowoltaiki i  folii grzewczych tych wydatków już 
nie mamy, bo energię czerpiemy z  promieniowania słonecznego. 
W  ciągu paru lat wydatek inwestycyjny zwraca się przez brak ra-
chunków za energię.  

Jedyna bariera to świadomość

Folie grzewcze pojawiły się w Polsce niedawno, kilka lat po tym, jak 
zaczęły być stosowane w dużej skali na przykład w Korei Południo-
wej, w USA czy Skandynawii. Szybko zyskują zwolenników i u nas, 
bo lista ich zalet jest bardzo długa. 

Wśród nich bardzo istotna jest możliwość kontrolowania ogrzewa-
nia każdego pomieszczenia z  osobna. Za pomocą odrębnych nie-

i   P r e s t i Ż o w y  a d r e s   i
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wielkich termostatów możemy zaprogramować sposób ogrzewania 
w taki sposób, by cieszyć się stale komfortem cieplnym, a jednocze-
śnie oszczędzać energię. W sypialni przebywamy na przykład 8-10 
godzin dziennie, a więc w tych godzinach programujemy tempera-
turę na przykład na poziomie 21 stopni Celsjusza, a w pozostałym 
czasie wyłączamy ogrzewanie. W łazience powinno być ciepło sta-
le, więc tam ogrzewanie – jeśli tego chcemy - działa w jednakowym 
stopniu nieprzerwanie. Na dokładkę możemy w każdej chwili zmie-
niać ustawienia za pomocą smartfonu, bo na przykład wracamy do 
domu wcześniej niż pierwotnie zakładaliśmy i chcemy wejść do cie-
płych a nie chłodnych pomieszczeń. 

Wojciech Chanulak zwraca uwagę na jeszcze jedną zaletę: - Przy 
ogrzewaniu podczerwienią, jeśli folię umieścimy w suficie, ogrze-
wa ona - tak jak słońce - równomiernie całą materię pokoju. Odpa-
dają problemy z wykwitami, grzybami albo pleśnią gdzieś w kątach 
pokoju, co bywa częstym kłopotem przy nowo wybudowanym 
domu, gdzie wilgoć z  betonu i  tynków uchodzi nierównomiernie 
przynajmniej przez kolejny rok. Przy naszym ogrzewaniu takich 
zjawisk się  nie obserwuje, bo każdy fragment ścian schnie równo-
miernie. 

Warto dodać, że ogrzewanie podłogowe lub sufitowe jest reko-
mendowane dla alergików, ponieważ nie unosi ono  powietrza, wraz 
z  którym rozprzestrzeniają się alergeny z  sierści zwierząt, kurzu, 
albo roztocza. Podczerwień jest więc prozdrowotna.

- Poza tym wpisujemy się w hasło STOP SMOG. Ogrzewanie to jest 
ekologiczne, ciche i  do tego jest bezobsługowe – podkreśla pan 
Wojciech. - Zupełna odwrotność pieca, do którego trzeba ciągle coś 
dosypywać, czyścić, konserwować. 

Oszczędność powierzchni użytkowej 

Pan Wojciech zachęca do wykonania jeszcze jednego rachunku. 
Wybudowanie kotłowni oznacza wydatek co najmniej tysiąca zło-
tych za metr kwadratowych. Typowa kotłownia ma 7-10 metrów, 
tak więc nie mając jeszcze źródła ciepła, wydaliśmy już tyle pienię-
dzy, ile mniej więcej byłoby potrzeba na położenie folii w stumetro-
wym domu. 

Tak więc stosując folię grzewczą, eliminując potrzebę zbudowania 
kotłowni, zyskujemy powierzchnię użytkową, dzięki której możemy 
poszerzyć kuchnię albo garderobę. 

Może paść pytanie o to, skąd brać ciepłą wodę użytkową? Możemy po 
prostu wykorzystać zwyczajny bojler elektryczny, co w  przypadku 
fotowoltaiki powoduje, że mamy ciepłą wodę praktycznie za darmo. 

Kompleksowe podejście 

Firma Czerwone Ciepło nie ogranicza się tylko do promocji i dystry-
bucji folii grzewczych Red Snake. Pomaga klientom również w  ca-
łościowym zaplanowaniu ogrzewania budynków i innych instalacji: 
- Każdy dom jest inny, ma inną izolację, inne okna – mówi Wojciech 
Chanulak. - Wszystkie te elementy uwzględniamy, przewidując 



ilość potrzebnego w przyszłości ciepła. I tutaj najlepiej widać wyż-
szość ogrzewania z  użyciem folii grzewczych nad konwekcyjnym. 
Pierwsza rzecz to wydajność. Przy naszej technologii określona 
ilość energii elektrycznej zamienia się w cieplną w proporcji 1:1, co 
przy konwekcji nie jest możliwe, bo wydajność najlepszych pieców 
osiąga najwyżej poziom 90 procent. Druga sprawa to straty prze-
syłowe, które powstają w drodze od kotła do grzejnika. Dlatego dla 
ogrzania tej samej powierzchni w  tradycyjnej technologii trzeba 
zaplanować, uwzględniając konieczny naddatek, na przykład 15 ki-
lowatów, a w nowej zaledwie 8 kilowatów. To doskonale pokazuje, 
z jakim poziomem oszczędności mamy do czynienia. 

Domy pokazowe

W  przyszłym roku firma Czerwone Ciepło planuje budowę ośmiu 
domów bliźniaczych z  darmowym ogrzewaniem słonecznym. - 
W standardzie będzie ogrzewanie w suficie albo podłodze, fotowol-
taika i  rekuperacja, czyli system odzyskiwania ciepła ze zużytego 
powietrza – zapowiada Wojciech Chanulak. – Będzie to produkt 
premium, którego nie ma dotychczas na koszalińskim rynku. Kupu-
jąc taki dom, mamy spokój praktycznie na całe życie z rachunkami 
za ogrzewanie. 
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czerwone ciepło
koszalin ul. biskupa czesława domina 7/6

tel. 511 758 449, 508 224 519
krawo@redsnake.pl

www.czerwonecieplo.pl
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my, jako instalatorzy systemów solaredge, wiemy, że zastosowanie zoptymalizowanych falowników 
prądu stałego może zwiększyć zyski, zmniejszyć wydatki i zminimalizować poziom ryzyka. w czterech 
punktach przedstawiamy tylko najważniejsze informacje o zaletach systemu solaredge i zapewniamy, 

że jest ich o wiele więcej, jak np: system do ładowania pojazdów elektrycznych.

KORZYŚć 1 - PEŁNE WYKORZYSTANIE POWIERZCHNI DACHu

Informacje dla właścicieli domów: 
Dostosuj wygląd systemu fotowoltaicznego do własnych potrzeb, 
instalując je w dowolnym miejscu. Systemy SolarEdge pozwalają na 
najefektywniejsze wykorzystanie powierzchni dachowej, zapew-
niając jednocześnie estetyczny wygląd oraz oszczędność energii 
i zmniejszenie kosztów. Czy planujesz rozbudowę systemu fotowol-
taicznego? System SolarEdge umożliwia monterom dowolne stoso-
wanie modułów różnych typów, pozwalając na łatwą rozbudowę 
systemu w przyszłości.

Szczegóły:
System SolarEdge pozwala na zastosowanie różnych długości sze-
regów modułów, przy czym minimalna liczba wynosi 6 modułów, 
a  maksymalna moc może wynosić do 5250 W  — bez konieczno-
ści stosowania łańcuchów modułów o  tych samych długościach. 
Wielkość i układ modułów fotowoltaicznych nie muszą już zależeć 
od ograniczeń instalacji elektrycznej. Zacienienie modułów nie 
powoduje spadku wydajności całego szeregu modułów, a  moduły 
o różnych wielkościach, typach oraz parametrach mogą być łączone 
i ustawiane lub nachylane w dowolny sposób.

KORZYŚć 2 - WIęCEJ ENERGII ZE SŁOńCA

Informacje dla właścicieli domów:
Podobnie jak w  przypadku lampek choinkowych, gdy jedna prze-
palona żarówka powoduje wyłączenie wszystkich kolejnych, jeden 
niesprawny moduł fotowoltaiczny połączony z  typowym falowni-
kiem negatywnie wpłynie na wydajność całego szeregu. System So-
larEdge zapobiega temu, stale zapewniając maksymalną wydajność 
każdego modułu. Większa moc = mniejsze wydatki!

Szczegóły:
Optymalizatory mocy SolarEdge umożliwiają śledzenie MPP (punkt 
mocy maksymalnej) na poziomie modułu oraz regulację natężenia 
prądu i  napięcia w  czasie rzeczywistym, gwarantując optymalne 
działanie każdego modułu. Dzięki możliwości stałego działania 
modułów z  maksymalną wydajnością w  sposób niezależny od po-
zostałych w danym rzędzie, system SolarEdge minimalizuje różnice 
między modułami oraz straty wynikające z częściowego zacienienia. 
Nawet na szczytach dachów gdzie nie występuje zacienienie, różnice 
między działaniem modułów spowodowane zalegającym śniegiem, 
liśćmi oraz zanieczyszczeniami takimi jak ptasie odchody mogą 
z czasem przyczynić się do spadku wydajności całego systemu.

FOTOWOLTAIKA
 innowacyjna, bezkonkurencyjna technologia

doradztwo • instalacja • serwis



KORZYŚć 3 - BEZPŁATNE MONITOROWANIE W TRYBIE ONLINE

Informacje dla właścicieli domów:
System ogniw fotowoltaicznych bez funkcji monitorowania można
porównać do samochodu bez deski rozdzielczej. Z jaką prędkością 
porusza się samochód? Czy ilość paliwa jest wystarczająca? Kiedy 
należy wymienić olej? Platforma monitorującą pozwalającą na mo-
nitorowanie działania systemu w  trybie online udostępnia możli-
wość kontroli wydajności każdego z modułów w instalacji z poziomu 
komputera, smartfonu lub tabletu..

Szczegóły:
System SolarEdge umożliwia bezpłatne monitorowanie systemu 
przez 25 lat, pozwalając tym samym na redukcję kosztów konser-
wacji przez cały okres eksploatacji systemu. Instalatorzy mogą 
zaoferować właścicielom domów funkcję monitorowania poje-
dynczych modułów lub całego systemu, pozwalając tym samym 
na łatwą ocenę wydajności w czasie rzeczywistym. Konta demon-
stracyjne na platformie SolarEdge pozwalają klientom przedstawić 
działanie systemu monitorującego.

SolarEdge — monitorowanie wydajności każdego panelu

KORZYŚć 4 - WIęKSZE BEZPIECZEńSTWO I NIEZAWODNOŚć

Informacje dla właścicieli domów:
Bezpieczeństwo: Funkcja SafeDC™ gwarantuje wysoki poziom 
bezpieczeństwa. System samoczynnie odłączy zasilanie po wyłą-
czeniu falownika lub przerwania zasilania prądem przemiennym, 
zwiększając tym samym bezpieczeństwo konserwatorów instalacji, 
strażaków i Twojego domu. Niezawodność: W porównaniu do typo-
wego falownika łańcuchowego rozwiązania SolarEdge charaktery-
zują się wyższą niezawodnością. Optymizery mocy SolarEdge obję-
to 25-letnią gwarancją. Ponadto oferujemy możliwości rozszerzenia 
gwarancji i  wymianę falowników poza okresem gwarancyjnym na 
bardzo korzystnych warunkach.

Szczegóły:
Po wyłączeniu falownika wartość napięcia w  optymizerach mocy 
i przewodach prądu stałego spada do 1 V, co zapewnia bezpieczeń-
stwo dla monterów, konserwatorów, strażaków i mienia. SolarEdge 
oferuje najlepsze warunki gwarancyjne w swojej klasie: 25 lat gwa-
rancji na optymizery i 12 lat na falowniki. Możliwość rozszerzenia 
gwarancji na falowniki w ramach ceny sprzedaży pozwala na zapew-
nienie 25-letniej gwarancji na cały system.

twóJ  instalator: 
woj.  zachodniopomorskie

tel. 690 42 68 68, 884 304 804
www.solar-edge.pl
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Zapchane rury kanalizacyjne to brak przepływu ścieków do 
oczyszczalni, zagrożenie cofaniem się nieczystości do  siedlisk 
ludzkich i środowiska. Substancje chemiczne, lekarstwa, związ-
ki ropopochodne tra�ające do sieci są niczym bomba ekolo-
giczna. Akcja ma zwracać także uwagę na konieczność utrzy-
mania w  drożności i czystości otwartych kanałów deszczo-
wych, poprzez które wody opadowe płyną bezpośrednio 
środowiska.
Kanalizacja to nie śmietnik. Z naszego doświadczenia wynika, 
że nie dla wszystkich użytkowników urządzeń kanalizacji 
sanitarnej jest to takie oczywiste. Problem stanowią dopływają-
ce wraz ze  ściekami substancje chemiczne, oleje, smary, 
rozpuszczalniki czy farby. Jedną z  najbardziej uciążliwych, 
a  zarazem najczęściej tra�ającą do  ścieków substancją jest 
tłuszcz. Powoduje niedrożność rurociągów kanalizacyjnych, 
a  przedostające się do oczyszczalni jego złogi mogą mieć 
wpływ na zakłócenie procesu oczyszczania ścieków. 
Ponadto problemem środowiskowym jest także zaśmiecanie 
otwartych kanałów odprowadzających wody opadowe i rozto-
powe. Wody z tych kanałów nie podlegają oczyszczaniu, dlate-
go śmieci w  nich zalegające mają negatywny wpływ na stan 
wód naturalnych i gleby.
Program edukacyjny kierujemy do mieszkańców, jak i pracow-
ników instytucji samorządowych Koszalina oraz okolicznych 
gmin, m.in. Mielna, Sianowa, Będzina i Manowa.
W  ramach projektu (m.in. w  obiekcie Muzeum Wody przy ul. 
Żwirowej) prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Serdecz-
nie zapraszamy zatem szkoły, a także środowiska rad osiedli do 
umawiania spotkań pod numerem tel. 94 342 62 69 w. 51. 
Na uwagę zasługuje także oprawa gra�czna naszej kampanii, 
która jest autorskim pomysłem wodociągowego zespołu 
pracującego nad tym projektem. 
Nie wrzucam śmieci do sieci – zachęcam, by hasło stosować 
na co dzień.

Piotr Kroll, Prezes MWiK Koszalin

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 
Sp. z o.o. w Koszalinie

Umawianie spotkań edukacyjnych:
tel. 94 342 62 69 w. 51

Zadanie pn. „Kampania edukacyjna na rzecz ochrony
środowiska NIE WRZUCAM ŚMECI DO ŚMIECI” do�nansowane
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl.

www.mwik.koszalin.pl

Nie wrzucam śmieci do sieci – trwa kampania Miejskich 
Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie
… bo ochrona środowiska to priorytet i prestiż!

 W tekście wykorzystano materiały SolarEdge
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B
AKTRANS to młoda firma, z dwuletnim stażem na rynku. Pro-
wadzi ją Grzegorz Bakowicz z żoną Dorotą i współpracownika-
mi. Pan Grzegorz mówi: - Szukaliśmy na rynku usług niszy dla 

siebie. Dostrzegliśmy ją w  branży przeprowadzek. Polacy są coraz 
bardziej zapracowani, mają mało czasu wolnego, ale z drugiej strony 
są coraz bardziej mobilni. Przenoszą się  za pracą albo w związku z ka-
rierą zawodową nie tylko w kraju, ale i za granicę. Wielu ludzi wyjeżdża 
na Zachód, ale również wielu stamtąd wraca. Rynek usług transporto-
wych i przeprowadzkowych ma więc przed sobą dobre perspektywy. 

zwrócili na siebie uwagę wszystkich, kiedy w koszalinie i okolicznych miejscowościach pojawiły się 
we wrześniu ich billboardy z dużym hasłem „Przywieziemy twoje meble z ikea” i nieco mniejszym 
„Przeprowadzki krajowe i zagraniczne”. akcja reklamowa w szerokiej skali to element budowy firmy, 
która postawiła na jakość usług jako swój wyróżnik i działanie według zasady: „traktuj klienta tak, jakbyś 

sam chciał zostać potraktowany”. 

BAKTRANS
transport i przeprowadzki 
w najwyższym standardzie

Jak podkreśla Grzegorz Bakowicz, od samego początku firma po-
stawiła na jakość. - Ja pracowałem wcześniej w banku, później jako 
przedstawiciel handlowy, podobnie jak mój przyjaciel, który z nami 
pracuje – mówi pan Grzegorz. – Na podstawie tych doświadczeń 
wypracowaliśmy sobie standardy obsługi klienta, które się spraw-
dzają. Klienci mówią nam wprost, że zaskakujemy ich podejściem, 
kulturą osobistą, spokojem. To zaprzeczenie potocznego wyobra-
żenia, że ludzie od przeprowadzek są brani z „łapanki”, z przypadku. 
My stawiamy na zupełnie inny standard. 

autor: andrzej mielcarek / Fotografie: agnieszka orsa
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Dorota Bakowicz dodaje: - Klienci chwalą na przykład to, że wielką 
wagę przykładamy do zabezpieczenia przewożonych przedmiotów. 
Wszystko jest starannie poukładane, odpowiednio osłonięte ele-
mentami kartonowymi, foliowymi, kocami albo gąbkami, przypięte 
pasami. Przyjęliśmy zasadę, że będziemy wykonywać usługi w taki 
sposób, w jaki sami chcielibyśmy być obsłużeni. To wiele spraw  uła-
twia. 

Jak podkreślają właściciele firmy BAKTRANS, świadomie zaczęli 
od jednego a później kolejnego nowego samochodu: - To buduje za-
ufanie, bo klient widzi, że nie przyjeżdżamy jakimś gruchotem, ale 
wozem przystosowanym do naszej pracy, co samo w sobie rodzi po-
czucie bezpieczeństwa dobytku, który przewozimy. Znaczenie ma 
również winda załadunkowa, której używamy. Z jednej strony to dla 
nas samych wygoda, bo nie musimy dźwigać mebli przy załadunku, 
a z drugiej maleje liczba sytuacji, kiedy meble albo inne przedmioty 
mogą się obić albo uszkodzi.  Po prostu stawiamy je na platformie, 
która unosi się hydraulicznie na poziom podłogi skrzyni ładunkowej. 

Pan Grzegorz komentuje: - Jesteśmy absolutnie przekonani, że ci 
którzy w usługach stawiają na jakość, mają przed sobą przyszłość. 
To oczywiście ma swoje konsekwencje, bo jakość musi kosztować, 
ale jak się przekonujemy, cena – choć ważna – nie jest najistotniej-
szym czynnikiem decydującym o wyborze usługodawcy. Polacy sta-
ją się coraz zamożniejsi i mogą sobie pozwolić na usługi z wyższej 
półki. Zyskują przez to spokój i pewność, że dobytek ich życia zosta-
nie starannie spakowany, przeniesiony i przewieziony. 

Państwo Bakowicz odwołują się do własnych doświadczeń: - Pa-
miętamy, jakim przeżyciem była dla nas przeprowadzka z Poznania 
pod Koszalin. To był ogromny stres, a  nie mieliśmy wtedy jeszcze 
wielu rzeczy. A co powiedzieć w przypadku osób z większym dorob-
kiem albo przeprowadzających się po raz kolejny? Dla nich ktoś, kto 

zdejmie im z głowy część kłopotu, jest wybawieniem. A ludzie będą 
migrować jeszcze częściej za pracą, w związku z karierą zawodową, 
mieszkaniami.

Około 40 procent zleceń realizowanych przez BAKTRANS to da-
lekie przenosiny, często do Niemiec albo Wielkiej Brytanii. Klienci 
zabierają z sobą oprócz rzeczy osobistych również meble, sprzęty, 
rowery. Bywają przedmioty wyjątkowe, jak na przykład przedwo-
jenne pianino, które potrafi ważyć  300 lub i więcej kilogramów albo 
zabytkowe meble. 

Dlatego firma przy wycenie przeprowadzek nie stosuje sztywnego 
cennika, bo klienci zabierają różną liczbę przedmiotów, o  różnym 
ciężarze, o  różnym charakterze. Oczywiście koszt jest wyższy, je-
śli klient życzy sobie, żeby pracownicy BAKTRANS sami spakowa-
li w  kartony jego rzeczy. - Opróżniamy wówczas szafy, szafeczki, 
pawlacze pod okiem właściciela. Na cenę ma wpływ również to, czy 
klient zamawia transport, czy również zniesienie przed dom pakun-
ków albo mebli. Dogadujemy się więc indywidualnie – słyszymy od 
właścicieli firmy. 

Pan Grzegorz relacjonuje: - Dużo jeździmy do Niemiec, a  od paź-
dziernika świadczymy usługi również na terenie samych Niemiec, 
przeprowadzając klientów między różnymi miastami. Jest takie 
zapotrzebowanie, a  my okazujemy się konkurencyjni. Tak, klient 
z Niemiec woli ściągnąć polską firmę, niż zamawiać usługę na miej-
scu – głównie z powodu cen. Jak się to zaczęło? Mieliśmy zlecenie, 
kiedy Polak mieszkający na stałe w Niemczech dla swojego przyja-
ciela, rodowitego Niemca, szukał firmy, która przeprowadziłaby go 
z Hamburga do Bonn. Wybrał nas, a nam wtedy zapaliła się w gło-
wach zielona lampka, że oto jest kolejna nisza. Jesteśmy w  Unii, 
mamy swobodę poruszania się, więc dlaczego by tego nie wykorzy-
sta. Jedynie wewnętrzne przepisy są nieco inne. 
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Liczba przeprowadzek Polaków na Zachód i z powrotem jest róż-
na. - Obserwujemy stosunkowo częste powroty z Wielkiej Bryta-
nii, bo ludzie nie wiedzą, co ich spotka w związku z brexitem, jak 
zmienią się warunki życia, więc wolą zawczasu znaleźć się z  po-
wrotem w Polsce – mówi Grzegorz Bakowicz.  - Dla nas takie prze-
prowadzki to ambitne wyzwania, bo przez lata ludzie gromadzą 
meble, sprzęty, czasami narzędzia pracy. Pakujemy, zabezpiecza-
my i dostarczamy je pod wskazany adres w Polsce. Ze statystyk, 
które na bieżąco analizujemy, wynika, że połowa powrotów Pola-
ków do kraju dotyczy Wielkie Brytanii, a na resztę Europy przypa-
da ta druga połowa.

Jak już wspomnieliśmy, BAKTRANS zapewnia kompleksowe usłu-
gi, włącznie z pakowaniem. Dotyczy to nawet sytuacji, kiedy trzeba 
całkowicie opróżnić mieszkanie. Pani Dorota wyjaśnia: - W  takiej 
sytuacji zajmujemy się nawet odstawieniem niepotrzebnych przed-
miotów do utylizacji.

BAKTRANS w  swojej niedługiej historii wykonał kilka spektaku-
larnych zleceń. Grzegorz Bakowicz wspomina: - Przeprowadzki 
bibliotek to ambitne zadania. Przeprowadzaliśmy oprócz zbiorów 
prywatnych, również na przykład księgozbiór Biblioteki Lekarskiej 
w Koszalinie. To były nasze początki. Wiedzieliśmy, ile książek jest 
do spakowania i przewiezienia, ale dopiero po całej operacji zrozu-
mieliśmy, jaką ogromną pracę wykonaliśmy. 

Zdarzały się inne prace o szczególnym charakterze – na  przykład 
przeprowadzka do nowej koszalińskiej siedziby oddziału Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej. 
Stosunkowo proste było przewiezienie umeblowania i  sprzętów. 
Wyzwanie stanowiło obszerne archiwum. Przepisy wymagają w ta-

kiej sytuacji specjalnego postępowania, bo dokumenty przewozi się, 
nie w zwykłych segregatorach i skrzyniach, ale w specjalnych wor-
kach chroniących choćby od przypadkowego zalania. - Inne ciekawe 
zlecenie to przeniesienie zbiorów etnograficznych Muzeum w  Ko-
szalinie z ulicy Młyńskiej do Zagrody Jamneńskiej w Jamnie. Tu rów-
nież wymagany był szczególny sposób przygotowania, spakowania 
i przetransportowania wartościowych przedmiotów – podkreślają 
nasi rozmówcy. – Jeśli chodzi o czas, dostosowujemy się do termi-
nów wygodnych dla klientów. Są to najczęściej weekendy. Bywa, że 
przeprowadzka zajmuje kilka dni, jeśli oznacza ona na przykład wy-
jazd aż pod Amsterdam. 

Tym co przykuło uwagę wielu osób oglądających uliczne billboardy 
BAKTRANSU było hasło: „Przywieziemy Twoje meble z IKEA”. 

Grzegorz Bakowicz wyjaśnia: - Pomysł znów wziął się z obserwacji 
rynku. Sklepy IKEA mamy średnio w odległości 200 km od Kosza-
lina – w  Gdańsku, Poznaniu, Bydgoszczy. Zakup mebli i  ich samo-
dzielne przywiezienie to koszt co najmniej kilkuset złotych. Tak więc 
jeśli ktoś kupuje tam niewiele mebli, stają się one przez to znacznie 
droższe. My pomyśleliśmy o tym, by gromadzić takie zlecenia dowo-
zowe, przez co możliwe jest zaproponowanie klientom dużo niższej 
ceny. Na razie traktujemy to jeszcze jako eksperyment, ale jesteśmy 
przekonani, że ten rodzaj zamówień będzie się rozwijał. Nie tylko 
dlatego, że powstanie sklep IKEA w Szczecinie, a więc będzie bliżej, 
ale również dlatego, że my nie ograniczamy się do samego Koszalina. 
O ile dowiezienie zakupów z któregoś ze sklepów IKEA do miasta 
tradycyjnymi sposobami jest jeszcze w stosunkowo akceptowalnej 
cenie, to zawiezienie ich 15 km dalej jest już znaczenie wyżej wyce-
niane. My jesteśmy w stanie zapewnić cenę dużo niższą niezależnie 
od tego, czy chodzi o Koszalin, Świdwin, Białogard, pas nadmorski 



Firma transportowo Usługowa baktrans
ul. Popowo 1, 76–037 będzino 
kontakt@baktrans-koszalin.pl

tel.: 503 119 193; 880 667 637 
www.baktrans-koszalin.pl
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czy Bobolice. Oferujemy usługę kompleksową, a więc wraz z mon-
tażem, jeśli klient się na to zdecyduje.

W młodej firmie podział ról jest jasny. Pan Grzegorz to „działanie”, 
a  pani Dorota to „namysł” i  administracja. – Z  mojego punktu wi-
dzenia żona zajmuje się najgorszą robotą – śmieje się pan Grzegorz. 
- Rachunki, terminy, faktury, ubezpieczenia są na jej głowie. Dzięki 
niej mamy porządek w planach i rozliczeniach. 

Patrząc od strony formalnej, BAKTRANS wyróżnia się na tle kon-
kurencji tym, że wykupuje specjalne ubezpieczenia transporto-
we i zawiera z klientami pisemne umowy na usługi: - Dzięki temu 
klient może mieć pewność, że ewentualne szkody zostaną pokry-
te, a  wszelkie ustalenia są jasno spisane. Zanim wycenimy prze-
prowadzkę, zawsze spotykamy się z  klientem. Oglądamy miejsce, 
oceniamy liczbę i  charakter przedmiotów. Mamy wówczas wy-
obrażenie jaki będzie zakres prac do wykonania, jak i  również ile 
będziemy potrzebowali na to czasu oraz jakie materiały ochronne 
będą potrzebne. Dysponujemy całym arsenałem elementów do za-
bezpieczania mebli i innych przedmiotów – z gąbki, foli bąbelkowej, 
styropianu, kartonu itp. Pracujemy tak, jak byśmy sami chcieli być 
obsłużeni. 
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MIESZKANIA: 

Nazwa dewelopera: Przedsiębiorstwo 
Budowlane KUNCER Sp. z o.o. 
Lokalizacja obiektu: Osiedle Cypryjskie – bud. nr 2 BC, 
Koszalin ul. Cypryjska 4, Cypryjska 2 
Liczba mieszkań ogółem: 47 
Liczba mieszkań w sprzedaży: 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 
miejskie, stolarka okienna trzyszybowa. Wszystkie mieszkania 
posiadają balkony lub tarasy. Ciekawe zagospodarowanie terenu, 
zielone skwery, ławki, trawniki, plac zabaw dla dzieci. 
Cena: 5 000-5 200 zł/m kw.  
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: j.w.  
Cena: 5 000-5 200 zł/m kw.  
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, 
komórki lokatorskie na kondygnacjach mieszkalnych oraz 
w garażu, cicha winda w każdej klatce. Miejsca postojowe w garażu 
podziemnym. Ogrzewanie indywidualna kotłownia gazowa, okna 
trzyszybowe. Wszystkie mieszkania z balkonem lub tarasem. 
Zagospodarowanie terenu, ławki, trawniki, plac zabaw dla dzieci. 
Cena: 5 500 zł/m kw., 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

Raport Prestiżowy adres 
Październik 2019

Nazwa dewelopera: Przedsiębiorstwo 
Budowlane KUNCER Sp. z o.o. 
Lokalizacja obiektu: Osiedle Zwycięstwa – bud. DE, 
Koszalin, ul. Zwycięstwa 232 
Liczba mieszkań ogółem: 32  
Liczba mieszkań w sprzedaży: 19 mieszkań 
Powierzchnia: 31,05 – 80,81 m kw.  
Data oddania do użytku: 30 czerwca 2020 
Dodatkowe informacje: j.w. 
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 
postojowe w garażu podziemnym i zewnętrzne. Ogrzewanie 
indywidualna 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.  
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: Agrobud Hendzel
Lokalizacja obiektu: Osiedle Wiktoria Park, 
ul. Lechicka 
Liczba mieszkań ogółem: 84 
Liczba mieszkań w sprzedaży: 46 
Powierzchnia:  40-70 m kw.  
Data oddania do użytku: 2019/2020  
Dodatkowe informacje: Możliwość zakupu miejsca postojowego 
przed budynkiem,  garażu oraz komórki lokatorskiej; budynek 
dwupiętrowy. 
Cena: 200.000-330.000 zł 
Kontakt:  ANKAM Nieruchomości

Nazwa dewelopera: Agrobud Hendzel
Lokalizacja obiektu: Sianów osiedle BAJKOWE 
Liczba mieszkań ogółem:  72 + 6 budynków w realizacji  
Liczba mieszkań  w sprzedaży: 9 
Powierzchnia:  20-90 m kw. 
Data oddania do użytku: 2018/2020 
Dodatkowe informacje:  Blok trzypiętrowy. Możliwość zakupu 
miejsc postojowych przed budynkiem.  Możliwość dokupienia 

Agrobud 

Agrobud 



Naszą �rmę tworzy wykwali�kowana kadra z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, 
która bezstresowo i z pełną dbałością o klienta przygotowuje każdego uczestnika szkoleń 

do pełnienia obowiązków odpowiedzialnego operatora.

W naszej ofercie znajdują się 
KURSY I SZKOLENIA:
- Prawo Jazdy B (także skrzynia automatyczna)
- Wózki widłowe 
- BHP
- HDS
- Pilarz
- Kombajnista
- Podesty Ruchome
- Szkolenie okresowe KOD 95
- Spawacz
- Koparki
- Koparko – ładowarki
- Zagęszczarki i ubijaki
- Żurawie
- Kosy spalinowe
- Suwnice
- Burty samowyładow.
- Hakowy

Firma D&S jest młodą, dynamiczną 
�rmą specjalizującą się 

w profesjonalnych 
szkoleniach i doradztwie 

w Kołobrzegu i Koszalinie.

Informacje i zapisy:
tel. 605 225 569, doradztwo.szkolenia@o2.pl, www.doradztwo-szkolenia.com
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balkonu , własna kotłownia , niskie koszty eksploatacji. 
Cena: 150.000-250.000 zł 
Kontakt:  ANKAM Nieruchomości

Nazwa dewelopera: Agrobud Hendzel
Lokalizacja obiektu: Koszalin, Osiedle 
Panorama, ul. Hallera 
Liczba mieszkań ogółem: 200 
Liczba mieszkań w sprzedaży: 35 
Powierzchnia:  20-90 m kw. 
Data oddania do użytku: 2020 
Dodatkowe informacje: Winda w budynku, komórki 
lokatorskie i miejsca postojowe  dodatkowo płatne. 
Cena: 120.000-550.000 zł 
Kontakt:  ANKAM Nieruchomości 

Nazwa dewelopera: Przedsiębiorstwo 
Budowlane BUDOMAL Słowik, 
Subalski, Zięba s.j. 
Lokalizacja: Koszalin, ul. Jedności 3 
Liczba mieszkań łącznie: 12 
Liczba mieszkań w sprzedaży: 1 
Powierzchnia: 72,89 m kw. 
Cena:  5 500 zł/m kw. 
Liczba lokali usługowych w sprzedaży: 1 
Powierzchnia: 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: Figura Development 
sp. z o.o. sp.k. 
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Grunwaldzka 14 
Liczba mieszkań ogółem: 97 
Liczba mieszkań w sprzedaży: 60 
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, 
balkony oraz tarasy. Balkony będą wykończone. Balustrady ze stali 
nierdzewnej ze szklanym wypełnieniem. Okna trzyszybowe 
w pakiecie sześciokomorowym. Mieszkania oddawane będą w sta-
nie deweloperskim, ale Figura Development umożliwia zaintereso-
wanym 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: „MAWIG” Maciej Godlewski
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Azaliowa 
Liczba mieszkań: 32 
Powierzchnia: 67,22m kw. + ogródek, 76,16 m kw + poddasze 
Data oddania do użytku: styczeń/marzec 2020 
Dodatkowe informacje: Nowe mieszkania w standardzie develo-
perskim. Do sprzedaży 8 budynków, 4- lokalowych. Mieszkania 
3-pokojowe na parterze z ogródkami, na piętrze dodatkowe pod-
dasze  (pokój). Do każdego z lokali przynależą 2 miejsca postojowe 
przed budynkiem. Ogrzewanie indywidualne gazowe, wykończone 
w standardzie deweloperskim. 
Cena: od 399.000 zł  
Kontakt: Invest Nieruchomości przy ulicy Wyszyńskiego 3/3 
w Koszalinie

DOMY 

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 nieużytkowe 
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: Niekłonice, ulica Bursztynowa III etap 
Liczba mieszkań/domów ogółem: 8 w budowie 
Liczba mieszkań/domów w sprzedaży: 0 
Powierzchnia: 74,52 m kw. 
Data oddania do użytku: IV kwartał 2020 
Dodatkowe informacje: lokale w zabudowie bliźniaczej na osiedlu 
zamkniętym, duży ogródek, miejsce postojowe, własne ogrzewanie 
gazowe, brama wjazdowa na pilota 
Cena: od 359 000 zł 
Kontakt: 94 30 70 170 albo 604 509 109

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: 7 
Powierzchnia: 130,64 -135,10 m kw. z garażem 
Data oddania do użytku: II kwartał 2020 
Dodatkowe informacje: domy jednorodzinne w zabudowie szere-
gowej z garażem na monitorowanym osiedlu zamkniętym, duży 
ogródek, garaż z zamontowaną automatyką bramy, dodatkowe 
miejsce postojowe, własne podłogowe ogrzewanie gazowe z pie-
cem C.O., brama wjazdowa na osiedle na pilota, wideo domofony, 
bardzo dobra lokalizacja. 
Cena: od 499 000 zł (środkowe) do 649 000 zł (skrajne) 
Kontakt: 94 30 70 170 albo 604 509 109

Nazwa dewelopera: Arbud  plus Robert Jantoszak
Lokalizacja obiektu: Koszalin ul. Bartłomieja 
Liczba domów ogółem:  12 
Liczba domów w sprzedaży: 4 szeregowe 
Powierzchnia:  70-98 m kw. 
Data oddania do użytku: 2019 
Dodatkowe informacje: możliwość 
urządzenia lokali usługowych na parterze  
Cena: 350-450 tys.  zł 
Kontakt:  ANKAM Nieruchomości

Nazwa dewelopera: Agrobud Hendzel
Lokalizacja obiektu: Osiedle Tęczowe, Stare Bielice 
Liczba domów ogółem: 15  
Liczba  domów w sprzedaży: 4 
Powierzchnia:  80-160 m kw.  
Data oddania do użytku: 2019/2020  
Dodatkowe informacje: Garaż w bryle albo miejsca
 postojowe przed domem. Dom jednopiętrowy.  
Zagospodarowany  teren, ogrzewanie gazowe. 
Cena:   250.000-350.000 zł 
Kontakt:  ANKAM Nieruchomości 

Agrobud 



Koszalin, ul. Morska 2, koszalin@rebis.pl
Słupsk, ul. Bałtycka 10, rebis@rebis.pl
/rebiskoszalin, www.rebis.pl

SALON ŁAZIENEK
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Nazwa dewelopera: Agrobud Hendzel
Lokalizacja obiektu: Osiedle Nowy 
Horyzont, Skwierzynka 
Liczba domów ogółem: 58  
Liczba domów w sprzedaży: 28 
Powierzchnia:  75-140 
Data oddania do użytku: 2019/2020 
Dodatkowe informacje: Garaż w bryle budynku. 
Dom jednopiętrowy.   
Cena:  300.000-450 00 zł 
Kontakt:  ANKAM Nieruchomości 

Nazwa dewelopera: Firma Budowlana Developer 
Anetta Waldemar Wróbel s.c. 
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Kacza (Rokosowo) 
Liczba lokali mieszkalnych: 30 
Liczba mieszkań w sprzedaży: 6  
Powierzchnia: 75,03 -85,97-92,67 m kw. 
Data oddania do użytku: II etap czerwiec 2019, I
II etap październik 2019, 4 etap czerwiec 2020 
Dodatkowe informacje: Budynki jednorodzinne dwulokalowe 
w zacisznym miejscu Rokosowa. Czteropokojowe, 
energooszczędne, bez skosów na piętrze. Okna o współczynniku 
poniżej 0,9 , ocieplone 20 cm styropianem grafitowym, ocieplenie 
piętra 30 cm wełny. Do każdego lokalu mieszkalnego przynależą 2 
miejsca postojowe i ogródek. 
Cena: od 360.000 zł 
Kontakt: 697 957 514, anettawrobel@vp.pl, 
www.developerwrobel.pl

APARTAMENTY NADMORSKIE:

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. 
330 luksusowych, wykończonych pod klucz apartamentów 
z całoroczną strefą rekreacji z basenami, sauną, salą fitness 
oraz lokalami gastronomicznymi. 
Cena: od 14 500 zł/m kw. brutto w wykończeniu pod klucz 
Kontakt: Biuro Sprzedaży Mielno, ul. Piastów 1A/E,
 tel. 94 342 22 22 

Nazwa dewelopera: Firmus Group 
– MOLO PARK Aparthotel 
Lokalizacja obiektu: Mielno, ul. Bolesława Chrobrego 
Liczba mieszkań ogółem: 53 apartamenty 
Liczba apartamentów w sprzedaży: 15 
(tylko gotowe, w pełni umeblowane) 
Powierzchnia: 46-49 m kw. 
Data oddania do użytku: październik 2018 
Dodatkowe informacje: Pierwszy obiekt aparthotelowy 
w Mielnie, zlokalizowany w centrum kurortu. Mieści 53
apartamenty oraz strefę rekreacyjną ze słonecznym tarasem 
widokowym na ostatnim piętrze i kawiarnią dostępną z głównego 
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 
Dodatkowe informacje: 9 budynków zlokalizowanych blisko 
plaży i promenady nadmorskiej w sosnowym parku. Elewacje 
ze szlachetnymi elementami drewna oraz klinkieru nawiązują 
do tradycyjnej zabudowy szachulcowej, przywołując klimat 
starego Mielna. 
Cena: od 10 000 zł/m kw. brutto w wykończeniu pod klucz 
Kontakt: Biuro Sprzedaży Mielno, ul. Piastów 1A/E, 
tel. 94 342 22 22

Nazwa dewelopera:  Inwestor M. Czaja
Lokalizacja obiektu: Mielno  (Unieście) ul. Szmaragdowa 
Liczba mieszkań ogółem: 12 
Liczba mieszkań w sprzedaży: 7 
Powierzchnia: 28-41 m kw. 
Data oddania do użytku: wybudowane 2019 
Dodatkowe informacje: luksusowe w pełni wyposażone; 
miejsca postojowe, blisko morza 
Cena: 330-480 tys. zł  
Kontakt:  ANKAM Nieruchomości, tel. 605 405 744
Nazwa dewelopera:  Inwestor  Poznań
Lokalizacja obiektu: Mielno  (Unieście) ul. Szafirowa 
Liczba mieszkań ogółem: 70 
Liczba mieszkań w sprzedaży: 12 
Powierzchnia: 31-40 m kw. 
Data oddania do użytku: wybudowane 2019;  w budowie 2020 
Dodatkowe informacje: Miejsca postojowe, blisko morza, 
w każdym apartamencie kominek 
Cena: 260-350 tys. zł  
Kontakt:  ANKAM Nieruchomości, tel. 605 405 744

Nazwa dewelopera:  Inwestor  Enklawa
Lokalizacja obiektu: Mielno  (Unieście) ul. Gen Maczka 
Liczba mieszkań ogółem: 65 
Liczba mieszkań w sprzedaży: 17 
Powierzchnia: 30-53 m kw. 
Data oddania do użytku: wybudowane 2019; w budowie 2020 
Dodatkowe informacje: miejsca postojowe, do morza ,50 m 
Cena: 245-420 tys. zł 
Kontakt:  ANKAM Nieruchomości, tel. 605 405 744

Nazwa dewelopera: Deweloper MTW Spółka z o.o.
Lokalizacja obiektu: Mielno, ul. Kochanowskiego 15 
Liczba mieszkań ogółem: 12 
Liczba mieszkań w sprzedaży: 12  
Powierzchnia: 33,49-39,68 m kw. 
Data oddania do użytku: grudzień  2019 
Dodatkowe informacje: nowoczesny budynek trzykondygnacyjny, 
zlokalizowany ok. 1000 metrów od morza. Apartamenty 
dwupokojowe z aneksem kuchennym oraz łazienką z balkonami. 
Ogrzewanie indywidualne gazowe. Możliwość zakupu garaży 
zlokalizowanych w parterze budynku w cenie: 50.000 zł brutto 
Cena: za m kw. 7. 000 zł  brutto 
Kontakt: Invest Nieruchomości przy ulicy Wyszyńskiego 3/3 
w Koszalinie.

Agrobud 



ELEMENTY ŁĄCZNE
ELEKTRONARZĘDZIA
ARTYKUŁY BUDOWLANE
BHP

PPUH MIXSTAL
TERESA STANGRET
mixstal@wp.pl

HURTOWNIA
ul. Mieszka I 18b
75-129 Koszalin
tel.: 504 628 527
      513 099 866
      512 495 448
      94 341 80 74
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budowa parku wodnego w słupsku rozpoczęta w roku 2011 miała się zakończyć rok później kosztem 
niespełna 60 mln zł. Ponieważ w trakcie prac zmieniały się plany obiektu, nie dotrzymano ani terminu, 
ani zaplanowanych wydatków. Przepadła unijna dotacja, a koszty nadal rosły. w końcu miasto zerwało 
kontrakt z wykonawcą i zaczęło się z nim sądzić o odszkodowanie. ten nie był dłużny i wytoczył miastu 
proces o zapłatę. Pat trwał latami. ostatecznie wyzwanie dokończenia budowy podjęło konsorcjum 
koszalińskiego ekowodrolu i bytowskiego Przedsiębiorstwa budowlanego Żmuda. w przewidzianym 
planem czasie oddały one trzy Fale do użytku, dzięki czemu słupszczanie doczekali się długo 

wyczekiwanej wodnej atrakcji.

autor: andrzej mielcarek / Fotografie: agnieszka orsa

Słupski aquapark dokończył 
koszaliński EkoWodrol
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P
odział ról w  konsorcjum był zgodny ze specjalizacją firm: 
Przedsiębiorstwa Budowlane Żmuda zajęło się pracami bu-
dowlanym, a EkoWodrol instalacjami. 

Obiekt był już wcześniej zadaszony, ale konieczna okazała się całko-
wita wymiana dachu. Potem przyszedł czas na przeróbki budowla-
ne, tynki, glazurę i inne prace wykończeniowe. 

Odpowiedzialny za kontrakt Kamil Dzikiewicz, dyrektor Działu 
Instalacji Wewnętrznych Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska 
EkoWodrol, relacjonuje: - Zadaszenie spowodowało, że warunki 
atmosferyczne nie miały dużego wpływu na starzenie się budynku. 
Nasza współpraca z  zamawiającym układa się bardzo dobrze. Ra-
zem zastanawialiśmy się, jakie zmiany wprowadzić, żeby zmieścić 
się w wyznaczonym budżecie i terminie. Mieliśmy dwa miesiące na 
zbadanie całego budynku i wykazanie ewentualnych zmian oraz po-
trzeb. Na całość robót umowa dawała nam półtora roku.

EkoWodrol dla pierwotnego wykonawcy był podwykonawcą, nie 
wchodził więc w styczniu 2018 roku na budowę zupełnie sobie nie-
znaną. Niemniej przeróbek było sporo, dochodziły nowe elementy 
i usprawnienia. 

Ale wszystko zaczęło się od dokładnego sprawdzenia tej części in-
stalacji, która była gotowa. – Weryfikowaliśmy wszystko po kolei 
– mówi dyrektor Kamil Dzikiewicz. - Tam coś trzeba było zabrać, 
tam dodać, w trakcie wychodziły jakieś dodatkowe pomieszczenia, 
które trzeba było przerobić. Technologia basenowa była przygoto-
wana, ale należało każdy jej element dokładnie sprawdzić. My doda-
liśmy jacuzzi. Wszystko robiliśmy z najwyższą starannością, mając 
świadomość, jak ważna dla Słupska jest ta inwestycja. Kierownicy 
prac, czyli Dawid Malinowski i Jerzy Bartniak, włożyli w aquapark 
mnóstwo serca i należy im się za to wielkie uznanie. Pierwszy jako 
kierownik branżowy w  zakresie wentylacji i  inżynierii sanitarnej 
a drugi elektryki i instalacji niskich prądów. Razem ze swoimi współ-
pracownikami pokazali pełen profesjonalizm.  
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Wyznaczony na lipiec tego roku rozruch Parku Wodnego Trzy Fale 
odbył się w  ustalonym terminie. – Na to, co wykonywaliśmy, obo-
wiązuje nas pięcioletnia gwarancja - tłumaczy dyrektor Dzikiewicz. 
– Tak więc nie zakończyliśmy kontaktu z naszym klientem. Pomaga-
my mu również w kłopotach z wcześniej wykonanymi elementami, 
za które co prawda nie odpowiadamy, ale które wpływają na kom-
fort eksploatacji obiektu. 

Kamil Dzikiewicz pracuje w  Ekowodrolu od 2002 roku. Do stano-
wiska dyrektora Działu Instalacji Wewnętrznych dochodził małymi 
krokami i jest to sytuacja w EkoWodrolu typowa. Firma ma bardzo 
stabilną załogę, kładzie duży nacisk na awans wewnętrzny.

Oferta EkoWodrolu w  ciągu ostatnich 30 lat mocno się zmieniła. 
Zaraz po prywatyzacji firma zajmowała się tym, czym wcześniej, 
czyli głównie infrastrukturą na wsi. Budowała wodociągi, sieci ka-
nalizacyjne, stacje uzdatniania wody, wykonywała odwierty studni. 
Później zaczęła budować oczyszczalnie ścieków. W 2002 roku roz-
szerzyła zakres usług o instalacje wewnętrzne.

Lech Wojciechowski, prezes zarządu EkoWodrolu, tak o tym mówi: 
- Ta działalność przynosi nam już znaczące przychody. Będziemy ten 
kierunek dalej rozwijać, bo dywersyfikacja działalności wzmacnia 
przedsiębiorstwo. W instalacjach wewnętrznych niezwykle ważna 
jest jakość. Ona decyduje o  zaufaniu klientów. Dużo usług świad-
czymy prywatnym deweloperom. Ich wymagania są bardzo wy-
sokie. Tak więc fakt, że spełniamy oczekiwania takich klientów jak 
norweski Firmus, rodzimy Kuncer czy belgijski deweloper BURCO 
pokazuje, że oferujemy odpowiednią jakość, a  to przekłada się na 
stabilną pozycję na rynku budowlanym.

Warto dodać, że EkoWodrol oprócz ekip wykonawczych posiada 
własne biuro projektowe i  hurtownię materiałów instalacyjnych. 
Od lat prowadzi własne projekty badawcze oraz produkuje opaten-
towane w wielu krajach innowacyjne systemy zaworów kulowych. 
Od pewnego czasu rozszerzył ofertę o usługi w zakresie fotowolta-
iki, rekuperacji i pomp ciepła. 

- Podejmując się słupskiego wyzwania, dużo ryzykowaliśmy, rów-
nież wizerunkowo. Inwestycja miała złą historię, obiekt stał przez 
kilka lat w stanie surowym zamkniętym i nie było do końca wiado-
mo, jak zniósł to technicznie. Można się było spodziewać niespo-
dzianek. My jednak po raz kolejny pokazaliśmy, że umiemy wykonać 
nawet najtrudniejsze zadanie – mówi prezes Lech Wojciechowski. 
– Oprócz wiedzy i  fachowości naszej ekipy sprawdziła się nasza 
zasada budowania z partnerami dobrych relacji, w tym przypadku 
z firmą Żmuda i zamawiającą prace spółką Trzy Fale. A efekt, któ-
ry daje nam dużo satysfakcji, każdego dnia oceniają słupszczanie - 
klienci Parku Wodnego.

Prezes Lech Wojciechowski w chwilę po twarciu Parku Wodnego Trzy Fale

Od lewej: Dawid Malinowski, Kamil Dzikiewicz i Jerzy Bartniak





Firma Haftkom powstała prawie trzydzieści lat 
temu. Początkowo jako hafciarnia, ale szybko 
wyszła poza działalność zawartą w nazwie. 
Poza haftem zajmuje się dystrybucją odzieży 
reklamowej polskiej marki Promostars. działa 
jako agencja reklamowa z własnym parkiem 

maszynowym.  
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K
apitałem firmy jest wieloletnie doświadczenie – świadczy 
usługi w  zakresie znakowania odzieży takimi metodami jak 
haft komputerowy, sitodruk, flex, druk cyfrowy czy sublima-

cja. Oferuje wszelkiego rodzaju gadżety reklamowe z logo Klienta. 
Jest w  tej dziedzinie ekspertem. Wybrać można je z  firmowych, 
okazałych, katalogów, przez które prowadzi zamawiających dorad-
ca. Można mieć dzięki temu pewność, że wybór padnie na gadżety 
solidne, dobrej jakości, estetyczne i  adekwatne do prowadzonej 
działalności. Życzenia specjalne też można w  Haftkom spełnić – 
projekty spoza katalogów wykonują dla Haftkom zaufani podwyko-
nawcy, dzięki czemu Klienci otrzymują gadżety unikalne. - Na topie 
są obecnie gadżety ekologiczne, na które zwracamy naszym Klientom 
szczególną uwagę. Ze względu na panującą aurę polecamy zakup kur-
tek i polarów z haftami. A w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego 
Narodzenia zachęcamy do zamawiania prezentów dla Klientów i pra-
cowników. W każdym z tematów chętnie pomożemy dobrać odpowiedni 
produkt – mówi Karolina Sadowska.

Bardzo ważnym elementem działalności Haftkom jest zaangażowa-
nie w społeczne, charytatywne i kulturalne inicjatywy w Koszalinie 
i regionie. Firma jest członkiem Północnej Izby Gospodarczej. Karo-
lina Sadowska, współwłaścicielka firmy należy do Klubu Kobiet PIG. 
Co roku Haftkom wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, 
inicjatywy rozwojowe, jak Tedex, Spark Camp, imprezy jak Kosza-
lin Retro Games Show. Sponsoruje Bałtycki Teatr Dramatyczny, 
między innymi organizowane przez instytucję wakacyjne zajęcia 
dla dzieci i Festiwal „m-teatr”. W 2018 roku firma otrzymała tytuł 
Pracodawcy Roku Pomorza Środkowego oraz została uhonorowa-
na tytułem Mecenasa Kultury.

Gadżety, odzież, haft, nadruki
wszystko w jednym miejscu 
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Fotografie: izabela rogowska
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Z
awsze kiedy natrafiamy na któreś z  tych genialnych rozwią-
zań, pojawia się pytanie „Co by było gdybyśmy trafili na to 
wcześniej? Ile godzin swojego życia byśmy zaoszczędzili? Ile 

filmów więcej obejrzelibyśmy na Netflix?” Poniżej lista aplikacji, któ-
re działają w  przypadku naszego zespołu. Zapewne nie wszystkie 
zadziałają w Twoim, ale warto się przekonać, bo nie ma cenniejszej 
waluty niż czas.

Kalendarz
Mało odkrywczy wybór, ale z  perspektywy odkryć ludzkości ka-
lendarz jest wydarzeniem równie ważnym, co wynalezienie koła. 
Na pewno życie jest ciekawsze, bo jest pełne odkryć kiedy nie ko-
rzystasz z kalendarza. „O! Dzisiaj mam spotkanie!” „O, to dziś mam 
oddać ten projekt!”, „O, spóźniłem się o tydzień z rejestracją na wy-
darzenie!”. „O, zapomniałem o Jej/Jego urodzinach!”

Czy oszczędność czasu to główna zaleta korzystania z kalendarza? 
Nie, z  naszej perspektywy najważniejsza jest ograniczenie zmar-
twień i  próba zapanowania nad czasem, zadaniami, wspólnymi 
projektami. Tylko w październiku w naszych kalendarzach elektro-
nicznych znalazło się ponad 150 „rzeczy”, dzięki czemu projekty do-
wozimy na czas i bez stresu. Wiemy co, wiemy gdzie i wiemy kiedy. 
Jakich aplikacji używać? Na systemach dostarczonych przez Apple 
warto zostać przy kalendarzu systemowym, w innym wypadku po-
lecamy Google Kalendarz.
Kalendarz wybrała Adrianna, junior social media specialist

aplikacje społecznościowe w 2017 roku zabierały nam średnio 1 godzinę i 47 minut dziennie. tyle czasu 
Polacy decydowali się przeznaczyć ze swojej doby na Facebooka, instagrama, youtuba lub inne social 
media. coraz częściej mówi się o tym, że ekrany telefonów kradną naszą uwagę, a wraz z nią bezcenny 
czas. Jako zespół agencji marketingowej wielokrotnie przekonaliśmy się, że jest też druga strona 
medalu. istnieją aplikacje, które nam ten czas „oddają”. oczywiście nie bezpośrednio, ale odpowiednio 
używane pozwalają na zoptymalizowanie wielu procesów i zwyczajne usprawnienie życia zawodowego 

oraz prywatnego.

Sprout Social / Buffer / Loomly /Hootsuite
Skoro już o kalendarzu i próbach zapanowania nad czasem mowa, 
warto wspomnieć o  kalendarzach publikacji i  panowaniu nad tre-
ściami. W samym wrześniu opublikowaliśmy 287 postów na ponad 
45 fanpage’ach naszych Klientów. Prawie 10 postów dziennie, two-
rzonych przez 7 osób - wymagające zadanie, które nie powiodłoby 
się bez wsparcia. Aplikacje te równie dobrze sprawdzą się przy fir-
mach, które produkują mniej treści. Pozwalają w kilka dni zaplano-
wać publikacje na cały miesiąc, dzięki czemu zachowujesz, tak waż-
ną dla algorytmów i Twoich odbiorców, częstotliwość komunikacji.
Kalendarze treści wybrała Nikola, Head of Content

Feedly
W  jednej z  książek przeczytaliśmy, że kreatywność to wymówka 
amatorów, profesjonaliści siadają i po prostu tworzą. Jak stworzyć 
prawie 300 postów na 45 różnych tematów? Tutaj z pomocą przy-
chodzi Feedly - cudowny agregator treści i inspiracji. Feedly ułatwia 
znajdowanie wzmianek i  artykułów na interesujące nas tematy. 
Słowem, doskonałe narzędzie przy tworzeniu ciekawego contentu. 
Alternatywa - Buzzsumo
Feedly wybrała Kaja, online marketing specialist

Google Keep
Co zrobić z  pomysłami, które pojawiają się nagle? Każdy z  nas co 
najmniej raz w  tygodniu wpada na genialny pomysł i  co najmniej 
raz w tygodniu innego genialnego pomysłu nie zdąży zapisać. Wy-

ilustracje: łukasz waberski wypisz-wymaluj



starczy, że ktoś nas zawoła albo zadzwoni w nieodpowiednim mo-
mencie i po pomyśle zostało tylko to nieprzyjemne uczucie pustki 
i dręcząca myśl „Aj, miałem coś zapisać! Tylko co to było?!”Z pomo-
cą przychodzi Google Keep - aplikacja, do zarządzania notatkami 
w dowolnym formacie - tekst, link, zdjęcie.
Google Keep to wybór Mateusza, Head of Sales // Partner

Canva
Social media to treści, a te najłatwiej przyswajamy wzrokowo. Jak 
zwiększyć skuteczność swoich komunikatów? Tutaj z pomocą przy-
chodzi Canva. Przy braku umiejętności i/lub oprogramowania Ca-
nva jest idealnym narzędziem do tworzenia prostych i estetycznych 
grafik. Jest intuicyjna, łatwa w obsłudze i w zupełności wystarczy 
do obróbki prostych treści wizualnych tworzonych do social me-
diów.Przy większych umiejętnościach lub bardziej wymagających 
projektach polecamy Photoshopa i Illustratora.
Canva to wybór Łukasza, Head of Design

tiny png
Gotową grafikę możesz skompresować dzięki aplikacji tiny png. 
Kompresja daje mniejszą wielkość pliku, co w przypadku grafik znaj-
dujących się na Twojej stronie www zmniejszy jej czas ładowania. 
Według Google optymalny czas ładowa-
nia strony wynosi mniej niż 3 sekundy. 
Chcesz sprawdzić, jak szybka jest Twoja 
strona? Wykonajtest PageSpeed Insi-
ghts.
tiny png to wybór Dominiki, Head of Web 
Design

WeTransfer
Chcesz wysłać komuś plik, ale jego waga 
nie pozwala na wysłanie go mailem? Jeśli 
nie pomaga tiny png albo jest to inny for-
mat niż grafika, użyj WeTransfer.
WeTransfer wybrał Łukasz, Head of Design

Google Drive
Trzecia na naszej liście i  nie ostatnia 
z aplikacji od Google. Choć użycie słowa 
„aplikacja” wobec Google Drive to duża 
zniewaga. Google Drive to usługa do 
przechowywania i synchronizacji plików. 
Twoje pliki są tak blisko Ciebie jak urządzenia, na których masz za-
instalowaną aplikację. Dużą wartością jest możliwość zaproszenia 
innych osób do wyświetlania, edytowania lub komentowania prze-
chowywanych tam treści. Alternatywa – Dropbox.
Google Drive to wybór Nikoli, Head of Content

sotrender
Ponad połowa marketerów nie mierzy skuteczności swoich działań. 
Jak zacząć? Z pomocą przychodzi sotrender - narzędzie do analizy 
najważniejszych mediów społecznościowych. Wykorzystaj dane, 
by porównać swoje działania z  konkurencją, wygenerować raport 
lub wprowadzić kluczowe optymalizacje.
sotrender to wybór Jana, Head of Marketing // Partner

Calamari
Skoro całość aplikacji ma oszczędzić nasz czas, to warto zacząć 
mierzyć te oszczędności. Dzięki Calamari dowiesz się, ile czasu po-
święcasz na dany projekt lub konkretną kategorię zadań. Analizując 
statystyki możesz z łatwością stwierdzić, które zadania wymagają 
mniej, a  które więcej czasu. Aplikacja sprawdzi się także, jeśli ze 
swojej pracy rozliczasz się godzinowo.
Calamari to wybór Rafała, social media ads manager
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Slack
Pozwala na szybki kontakt ze współpracownikami z  możliwością 
podziału na poszczególne projekty. To nie tylko aplikacja interne-
towa. To także szereg aplikacji przeznaczonych na różne systemy 
- Windows, Mac OS X, czy systemy mobilne – Android oraz iOS. Je-
steś dostępny - gdziekolwiek chcesz.
Slack to wybór Rafała, social media ads manager

Trello
Aplikacja służąca do zarządzania projektami, którą da się dostoso-
wać w taki sposób, by ostatecznie służyła do zarządzania całą firmą. 
Narzędzie to ułatwia zarządzanie zadaniami, umożliwia komunika-
cję z zespołami czy Klientami. Dużym plusem jest możliwość dołą-
czenia dodatków, np. Kalendarz Google czy Slack oraz intuicyjna 
aplikacja mobilna.
Trello wybrał Jan - Head of Marketing // Partner

G-Suite
Kolejny cudowny wynalazek od Google. Kalendarz, Gmail, Dysk, 
Dokumenty plus możliwość stworzenia adresu e-mail z  firmową 
domeną. Perfekcyjnie zarządza czasem, Ty nie musisz się o nic mar-
twić. Niezastąpiona aplikacja, gdy pracujesz w grupie.

G-Suite wybrała Adrianna, junior social me-
dia specialist

Todoist
Organizuje zadania do wykonania, po-
zwala nadawać priorytety, daje możli-
wość określenia czasu końcowego zada-
nia. Aplikacja idealnie sprawdza się jako 
agregator tasków, które następnie moż-
na umiejscowić w swoim kalendarzu lub 
Trello. Alternatywa - Wunderlist / Asana
Todoist to wybór Radka,  junior social media 
specialist

Landingi
Prosta w  obsłudze platforma, która po-
zwala stworzyć stronę www. Oprócz 
intuicyjności użytkowania, łatwości 
edycji i  wielu szablonów do wyboru, jej 
plusem jest uporządkowanie oraz czy-
telne przedstawienie płynących do nas 

leadów. Na minus abonamentowa forma rozliczenia i brak możliwo-
ści eksportu strony.
Landingi wybrała Kaja, online marketing specialist

Password
Jak zapamiętać hasła do wszystkich tych aplikacji? Z pomocą przy-
chodzi Password. Aplikacja składa nam obietnicę już swoją nazwą 
- wystarczy nam jedno hasło do życia, a aplikacja całą resztę zrobi za 
nas. Znacząco poprawia bezpieczeństwo oraz higienę pracy.
Password to wybór Jana, Head of Marketing // Partner

Autorzy wyboru i  tekstu to zespół wypisz-wymaluj: Rafał Denkiewicz, 
Radosław Gruca, Mateusz Sudoł, Dominika Szymczak, Jan Szymczak, 
Nikola Totzka, Adrianna Trusiuk, Łukasz Waberski



Kwestionariusz
biznesowy 
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Kiedy byłam dzieckiem, chciałam zostać...
… a kim ja być nie chciałam. „Przeszłam” przez lekarza, weteryna-
rza, piosenkarkę i wiele, wiele innych. Dziś z tych wszystkich opcji 
zostało mi po prostu bycie osobą, na którą można liczyć i która lubi 
pracować z ludźmi i dla ludzi.

W szkole...
… mama zawsze musiała zostać po zebraniu, by wysłuchać od nauczy-
ciela, że córka zdolna i mądra tylko ciągle rozmawia podczas lekcji. 

Moja pierwsza praca...
… podczas wakacji sprzątałam w  obiektach użytku publicznego 
- szkołach, salach gimnastycznych; ciężka praca fizyczna, jednak 
uczyła pokory, wczesnego wstawania i systematyczności. Pierwsza 
poważna praca to dział sprzedaży w hurtowni artykułów budowla-
nych miałam wtedy 19 lat, pracowałam na zlecenie, kiedy miałam 
wolne od zajęć na uczelni. 

Pierwsze zarobione pieniądze...
… chyba nie było szału, ale pamiętam, że chciałam kupić sobie za te 
pieniądze oryginale buty marki adidas. Męczyło mnie jednak, że one 
takie drogie, a ja tyle czasu musiałam pracować, by zarobić potrzeb-
ną kwotę. Ostatecznie stwierdziłam, że ich nie chcę. Kochany tata 
dał pieniądze na te buty, twierdząc że znam już wartość pieniędzy. 

Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… należy cały czas pracować, tak jakby było się w pracy pierwsze-
go dnia: odczuwać dreszcz ekscytacji, uczyć się nieustannie czegoś 
nowego, nie twierdzić, że wie się już wszystko, pokornie przyjmo-
wać niepowodzenia i wyciągać z nich wnioski. Cieszyć się z każdego 
sukcesu, by każdy sukces pokazywał nam jak wiele możemy jeszcze 
osiągnąć wspaniałych rzeczy. 

Dobry szef...
… ktoś komu można ufać, tak po ludzku; który ochrzani gdy trzeba, 
pochwali, gdy się zasłuży i wesprze gdy przyjdzie zła chwila.

u współpracowników cenię...
… szczerość i zaangażowanie, czyli klucz do sukcesu. 

Nie zatrudniłabym…
… kogoś, kto nie rozumie filozofii pracy z ludźmi. 

Prywatnie jestem...
… kobietą uzależnioną od kontroli czasu. Bardzo męcząca cecha. 

Dzień zaczynam...
… od „Mamo a gdzie jest..? „Mamo, czy mogę…?,”czyli pytań moich 
córek. 

Rodzina...
… mąż Marcin, najcudowniejszy mężczyzna na świecie, dwie córki 
Matylda (6 lat) i Marcelina (4 lata), cudowne dziewczynki, które mó-
wią więcej niż ja, choć myślałam, że to niemożliwe. 

Zawsze znajdę czas...
… dla rodziny i przyjaciół, bo relacje są dla mnie najważniejsze i na 
wyjazd na narty.

Moim marzeniem jest...
… by relacje międzyludzkie były oparte na szczerości; by ekologia 
i dbanie o środowisko stały się naszym „sportem narodowym”. 

Kiedy nie pracuję...
… spędzam czas z rodziną i przyjaciółmi.

Moje hobby to...
… lubię czytać; to chyba jedyna czynność, która pozwala mi od razu 
mieć dobry humor. 

Sport jest dla mnie...
… czymś, co mam nadzieję niedługo będzie ważną częścią moich 
poranków.

Dewiza, którą chcę przekazać innym...
… ciesz się tym, co tu i teraz; bądź a nie miej.  

monika różewska-chudzik 
dyrektor hotelu leda sPa **** w kołobrzegu, członek lokalnej organizacji turystycznej. zaangażowana w spawy lokalnej społeczności oraz dzia-
łania charytatywne. oczarowana modą na lokalne specjały, jedzenie dobre gatunkowo współwłaściciel restauracji la maison. Fanka nauk politolo-
gicznych i dziennikarstwa co jest zgodne z jej wykształceniem.  Prywatnie szczęśliwa; córka, siostra, żona i podwójna mama. 

Monika Różewska-Chudzik
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SZANOWNI PAŃSTWO
Perspektywa �nansowa na lata 2014-2020 powoli 
dobiega do końca.  W ramach tej perspektywy wiele 
�rm z sektora MŚP otrzymało do�nansowanie na 
realizację innowacyjnych projektów zwiększających ich 
konkurencyjność.

Pragnę Państwu przedstawić jedną z ostatnich możli-
wości otrzymania do�nansowania unijnego na realiza-
cję projektu związanego z rozwojem Państwa �rmy.

Prior Consulting Sp. z o.o. to �rma doradcza specjalizu-
jąca się w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Nasze usługi charakteryzuje duży profesjonalizm, 
indywidualne podejście do klienta i wysoka skutecz-
ność działania, przy jednoczesnym zachowaniu 
przystępnych cen.

W perspektywie �nansowej na lata 2007-2013 zrealizo-
waliśmy ok. 200 projektów inwestycyjnych związanych 
zarówno z budową sieci szerokopasmowych, realizacją 
prac badawczych, jak również prostych projektów 
inwestycyjnych na łączną sumę ok. 300 mln zł.

Natomiast w nowej perspektywie �nansowej na lata 
2014-2020 do tej pory realizowaliśmy ok. 100 projek-
tów, których wartość do�nansowania to ok. 150 mln zł., 
które dotyczyły zarówno działań w innowacje techno-
logiczne i produktowe, prace badawczo-rozwojowe 
czy tez działania proeksportowe (poprzez tworzenie 
Strategii Internacjonalizacji czy też organizację wyjaz-
dów na targi i misje gospodarcze).

Chciałbym serdecznie Państwa zaprosić do skorzysta-
nia z Naszego doświadczenia i dorobku w celu pozy-
skania do�nansowania unijnego dla państwa �rmy.

W przypadku Państwa zainteresowania w zakresie 
dotacji unijnych proszę o telefon lub wiadomość mailo-
wą.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
W ramach Działania 1.5 podmiotami uprawnionymi do 
ubiegania się o do�nansowanie są przedsiębiorstwa 
z sektora MŚP, tj.:
a) mikroprzedsiębiorstwa,
b) małe przedsiębiorstwa,
c) średnie przedsiębiorstwa.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?
- inwestycje w grunty, budynki, budowle 
   (zakup nieruchomości, budowa)
- nowoczesne maszyny i urządzenia, 
- linie produkcyjne, 
- wartości niematerialne i prawne, 
- wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, 

FINANSE
Maksymalny poziom do�nansowania projektu 
ze środków EFRR wynosi:
» 55% całkowitych wydatków kwali�kowalnych 
   w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;
» 45% całkowitych wydatków kwali�kowalnych 
   w przypadku średnich przedsiębiorstw.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

DOTACJE NA INNOWACJE
DLA FIRM

1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii 
ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego 

Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF)

Nabór wniosków: od 01.10.2019 do 02.12.2019 r.

Maksymalna kwota do�nansowania projektu

1 000 000,00 zł

Minimalna wartość wydatków kwali�kowalnych projektu

brak

„Najważniejszy w każdym działaniu jest początek” – Platon



Wraz z  początkiem jesieni, a  więc gdy słońce nie operuje już tak 
mocno, jak w lecie, warto rozpocząć kuracje głęboko regenerujące. 
Od lat królują w tym względzie kwasy i prędko nie zostaną zdetro-
nizowane, bo są remedium na wszystkie niemal problemy ze skórą 
i niezrównanym sposobem na jej odnowę.

Najlepszy czas na odnowę

Pilingi medyczne zawsze dostosowywane są do rodzaju cery. Inne 
dla skór dojrzałych, tłustych, z rozszerzonymi porami, inne dla od-
świeżenia naskórka i  cer bezproblemowych. Warto zrobić serię, 
od czterech do sześciu. Top Laser ma ich do wyboru kilka. Godny 
polecenia jest zabieg Retix.c – to preparat z  retinolem w  formie 
maski do samodzielnego ściągnięcia w domu, po kilku godzinach. 
Mocno złuszczający, a  w  efekcie napinający skórę i  rozjaśniający 
koloryt. Do walki z  przebarwieniami, szczególnie popularnymi 
po letnich sesjach opalania jest pHformula m.e.l.a., która działa 
rozjaśniająco i  złuszczająco. Prx t33 to zabieg mocno napinają-
cy, hit gabinetów kosmetologicznych. – Działa powierzchownie 
(w  stosunku do innych metod liftingujących), ale mocno – mówi 
Anna Naszydłowska, właścicielka Top Laser. - Warto zastosować 
go z mezoterapią frakcyjną. Efekt jest intensywniejszy. Zresztą po 
zabieg mezoterapii warto sięgnąć zawsze. Wykonuje się go co 2-4 

top laser jesień wita nowościami – zespół powiększył się o dwie specjalistki, dołączył do niego lekarz 
medycyny estetycznej, Przemysław leyko, dzięki czemu klientki gabinetu będą mogły skorzystać 
z zabiegów wypełniających. w ofercie znalazł się też innowacyjny zabieg Profhilo, jedna 
z najnowocześniejszych koncepcji odmładzających. Poza tym nastał idealny czas na wszelkie zabiegi 

regenerujące, w tym pilingi medyczne, a także depilacje laserową, w której top laser się specjalizuje. 
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Top Laser 
nowe zabiegi dla zachowania młodości

tygodnie, pięć razy. Często stosujemy mezoterapię w połączeniu 
z terapią tkankową Estgen czy pilingami.

Młodość w pięć minut

Profhilo to molekuła młodości, albo inaczej stymulator tkanko-
wy. Produkt zawiera wyselekcjonowany kwas hialuronowy o naj-
wyższym dostępnym stężeniu 64 mg. – To alternatywa pomiędzy 
nieusieciowanym kwasem podawanym w mezoterapii a wypełnia-
czami – precyzuje Anna Naszydłowska. – Wstrzykuje się go pod-
skórnie w okolicy twarzy, szyi, dłoni, w poszczególnych miejscach, 
zgodnie z procedurą zabiegu. Preparat zaczyna się w skórze wolno 
uwalniać, co stymuluje syntezę elastyny i kolagenu oraz naturalne-
go kwasu hialuronowego.

Doskonale wiadomo, że powyższe składniki odpowiadają za sprę-
żystość, nawilżenie, gęstość i elastyczność skóry, a więc w skrócie 
za jej młody wygląd. Zabieg wykonuje się dwa razy do roku, po 
dwa zabiegi w odstępie od 1-1,5 miesiąca, w zależności od wieku, 
kondycji skóry, trybu życia. Pierwsze efekty są widoczne po 1-3 
tygodniach od zabiegu. Skóra jest ujędrniona, zmarszczki wygła-
dzone, poprawia się kontur twarzy. – Zabieg jest bezpieczny, bo nie 
zawiera substancji usieciowanych chemicznie, a więc nie powoduje 
otorbiania się,  powstawania grudek czy uczuleń – uzupełnia Anna 
Naszydłowska. – Do tego bezbolesny, bo wkłucia są w  miejscach 
mało unerwionych. Ewentualne zaczerwienienie w miejscu ukłucia 
mija po kilku godzinach.

Z  Profihlo mogą korzystać posiadaczki skór młodych – profilak-
tycznie, by zapobiec skutkom grawitacji, panie z pierwszymi ozna-
kami starzenia i dojrzałe, potrzebujące wsparcia w pielęgnacji wiot-
kiej skóry. Koszt to 900 złotych za zabieg.



Medycyna estetyczna w najlepszym wydaniu

Ofertę Top Laser od niedawna uzupełniają zabiegi medycyny es-
tetycznej. Wykonuje je dr Przemysław Leyko, chirurg oraz lekarz 
medycyny estetycznej z  wieloletnim doświadczeniem. W  Top 
Laser przyjmuje pacjentki w  zależności od potrzeb i  wykonuje 
zabiegi z  kwasem hialuronowym lub/i  toksyną botulinową (bo-
toksem).

Wybór wypełniacza uzależniony jest od miejsca, które wyma-
ga poprawy. – Botoks i  kwas przeznaczony jest dla tych samych 
osób i  zazwyczaj stosuje się je równolegle – wyjaśnia dr Przemy-
sław Leyko. – Upraszczając, można powiedzieć, że w górnej części 
twarzy, powyżej kącików oczu, stosuje się botoks, poniżej kącików 
kwas hialuronowy. Związane jest to ze sposobem działania prepa-
ratów. Toksyna botulinowa przede wszystkim likwiduje nadmierną 
mimikę, a więc osłabia siłę skurczu mięśni czoła, brwi, okolic oczu 
czy powiek dolnych powodujących zmarszczki. Nadają one twarzy 
charakterystycznego groźnego czy zmęczonego wyrazu i potrafią 
postarzyć ją o  10-15 lat. Po podaniu toksyny botulinowej twarz 
jest odmłodzona, zyskuje świeży, wypoczęty wygląd. Kwas hia-
luronowy natomiast działa poprzez swoją objętość. Podanie go 
w  konkretnych miejscach powoduje różny efekt, bo każda twarz 
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jest inna. Każdy kształt wymaga innego podania. Generalnie rzecz 
ujmując, kwas modeluje i wypełnia ubytki. 

Ogromne doświadczenie doktora zapewnia bezpieczeństwo pro-
cedur podania wypełniaczy, co jest niezwykle ważne w  przypad-
ku stosowania jakichkolwiek zabiegów iniekcyjnych. Poza pewną 
ręką, wymaga też wyczucia estetyki, by twarz upiększyć, a  nie 
oszpecić. – Każdą pacjentkę przed zabiegiem dokładnie konsultuję 
– podkreśla dr Przemysław Leyko. – Rozmawiam o tym, co pacjent-
ce przeszkadza, jakie są jej oczekiwania, a potem określam, co moż-
na i warto zrobić z mojego punktu widzenia i jaki będzie tego efekt 
oraz oczywiście koszt. Chodzi o wybranie rozwiązania optymalne-
go zarówno pod względem potrzeb medycznych oraz możliwości 
finansowych pacjentki. Na podstawie tego wywiadu sporządzam 
plan leczenia i następnie realizuję go punkt po punkcie. 

Ze znacznie szerszego zakresu usług doktora można skorzystać 
w stacjonarnym gabinecie. Do dyspozycji pacjentek jest najnowszy 
medyczny Laser Fotona o  wszechstronnym zastosowaniu. Z  jego 
pomocą można wykonać zabiegi liftingujące, odmładzające, złusz-
czające, regenerujące, a  także zamykanie naczynek. Można nim 
wykonać zabiegi ginekologiczne, na przykład przy problemach 
z wysiłkowym nietrzymaniem moczu czy zespole wiotkiej pochwy. 
Laserem wykonuje się zarówno zabiegi złuszczające, frakcyjne, jak 
i niezłuszczające działające odmładzająco na skórę i głębiej położo-
ne tkanki. Sztandarowym zabiegiem jest zabieg Fotona 4D pozwa-
lający uzyskać lifting twarzy z uniesieniem opadających policzków, 
spłyceniem bruzd nosowo-wargowych i  bruzd marionetek, wy-
równaniem zmarszczek skóry twarzy bez stosowania wypełniaczy.

Z kolei BTL Unison to bardzo nowoczesne urządzenie do modelo-
wania sylwetki, obkurczania skóry, niwelowania rozstępów likwi-
dujące tkankę tłuszczową i  cellulit. W  gabinecie można wykonać 
liposukcję i  lipotransfer (przeszczepienie tkanki tłuszczowej) do 
piersi, dłoni, twarzy.

Przemysław Leyko wykonuje także zabiegi chirurgiczne, między 
innymi blefaroplastykę (usuwanie nadmiaru skóry powiek), labio-
plastykę, laserowego usuwania włókniaków, brodawczaków oraz 
po wykonaniu dermatoskopii usuwanie znamion i  innych zmian 
skórnych. Laserowo wykonuje redukcję blizn po zabiegach chirur-
gicznych oraz wiele innych.

Na wizytę w  Centrum Depilacji Laserowej Top Laser z  doktorem 
można umówić się przez recepcję gabinetu. Do Aesthetic Clinic 
w Szczecinku przez telefon +48 606 815 900.

koszalin ul. Jana z kolna 20
tel. 790 257 010

salon@top-laser.pl
www.top-laser.pl
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E
lton powstał w 1994 roku jako jedna pierwszych z firm w Pol-
sce zajmujących się protetyką słuchu i  ma pod opieką pa-
cjentów z całego województwa zachodniopomorskiego. Jest 

firmą rodzinną. Od 2011 roku zarządza nią Honorata Brodowska, 
która z  pacjentami niedosłyszącymi jako dyplomowany protetyk 
słuchu pracuje od roku 2003. Wiedzę i kwalifikacje zdobyła w Stu-
dium Techniki Audiologicznej na Wydziale Elektroniki i  Technik 
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, w  Wielkopolskiej Izbie 
Rzemieślniczej w  Poznaniu (protezowanie słuchu), ukończyła też 
kurs technik badań audiologicznych w Klinice Audiologii i Foniatrii 
Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w  Pozna-
niu. W  2003 roku obroniła tytuł magistra ekonomii na Wydziale 
Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w To-
runiu.  
 
Gruntownie wykształceni są wszyscy specjaliści pracujący w Elto-
nie, a swoje umiejętności szlifują na różnych kursach i szkoleniach. 

elton bada słuch od 25 lat. specjalizuje się w badaniach i doborze aparatów słuchowych. rok temu 
właściciele firmy otworzyli miniklinikę, oferującą kompleksowe leczenie laryngologicznie. w obu 

miejscach przyjmują znakomici specjaliści, ale pacjentom służy też zaawansowana technologia.

Słyszeć więcej i lepiej

– Pracują u nas wyłącznie wysokiej klasy protetycy, – podkreśla Ho-
norata Brodowska. – To ważne, bo podstawą doboru aparatu jest 
precyzyjne, bezbłędne, zbadanie słuchu. Nieprawidłowe spowodu-
je niedopasowanie i pacjent aparat po prostu odrzuci.

Rozwinięciem działalności Eltonu jest Miniklinika, która powstała 
w styczniu 2018 roku. Tu także wykonamy badania pozwalające do-
brać aparat słuchowy, ale miejsce skupia się przede wszystkim na 
opiece laryngologicznej. W Miniklinice można zdiagnozować wszel-
kie problemy, infekcje czy choroby. – Zatrudniamy świetnych, do-
świadczonych lekarzy – podkreśla Honorata Brodowska. – Pracuje-
my na unicie laryngologicznym, który pozwala na endoskopowanie 
ucha, nosa czy gardła. Pacjent na monitorze może obejrzeć narządy 
od wewnątrz, a  zdjęcia zbadanych obszarów otrzymuje na adres 
mailowy. Miniklinika dysponuje też mikroskopem pozwalającym na 
szczegółową diagnostykę, a lekarze przeprowadzają drobne zabiegi 
jak podcięcie wędzidełka języka czy wyciągnięcie obcego ciała.

Fotografie: izabela rogowska
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Szacuje się, że z niedosłuchem zmaga się 20 procent społeczeństwa. 
– To bardzo dużo – wskazuje Honorata Brodowska. – Szczególnie 
niepokojące jest to, że są to coraz młodsi ludzie. Wiek przestaje być 
najważniejszym czynnikiem utraty słuchu. Jest nim wszechobecny 
hałas, związany z rozwojem cywilizacyjnym. Szkodzą głośne warun-
ki pracy, ale też stały szum, którego właściwie już nie zauważamy, 
słuchanie głośnej muzyki w  dousznych słuchawkach itp. Niestety, 
wiele osób bagatelizuje ten problem..

Do Eltonu trafiają w większości pacjenci już ze stwierdzonym nie-
dosłuchem. Podjęcie adekwatnych kroków oraz dobór aparatu na-
stępuje po dokładnym wywiadzie oraz badaniach sprawdzających 
stopień uszkodzenia słuchu. Badania dzielą się na subiektywne 
(wymagają współpracy i  odpowiedzi pacjenta) i  obiektywne, bez 
jego czynnego udziału. Do pierwszych należy audiometria tonalna, 
wyznaczająca minimalny próg słyszenia dźwięków o  różnym na-
tężeniu i  audiometria słowna badająca stopień rozumienia mowy. 
Do drugich – audiometria impedancyjna, mierząca ciśnienie ucha 
środkowego, odruchy mięśnia strzemiączkowego oraz napięcie bło-
ny bębenkowej oraz otoemisja akustyczna, badająca odpowiedzi 
komorek słuchowych ślimaka w  uchu wewnętrznym. Audiometria 
impedancyjna bardzo dobrze sprawdza się w diagnostyce wszelkich 
chorób uszu, zapaleń czy wycieków. – Wszystkie badania są bezin-
wazyjne, bezbolesne i  krótkie – podkreśla Honorata Brodowska. 
– Specjalne formy diagnostyki stosujemy u dzieci, które jak wiado-
mo nie przepadają za badaniami. Przeprowadzane są one w formie 
zabawy, podczas której maluchy odpowiadają na podane bodźce 
dźwiękowe, jednocześnie budując np. wieże z klocków.

Aparaty mogą mieć formę zauszną lub wewnątrzuszną. Odbiegają 
one od modeli stosowanych jeszcze dziesięć lat temu, zarówno pod 
względem technologii wykonania, jak i  wyglądu, który dla pacjen-
tów jest tak ważny. – Współczesne aparaty bywają w ogóle niewi-
doczne, nawet przy krótkich włosach – mówi Honorata Brodow-
ska. – Douszne potrafią się zupełnie się schować w kanale usznym 
i  są wykonywane według pobranej wcześniej formy. Mają różne 
rozmiary i  moce. Często zamawiamy aparaty indywidualnie, gdy 
pacjent ma wymagania co do konkretnego brzmienia, kształtu czy 
koloru.

Są wśród aparatów prawdziwe perełki technologiczne. Te zaawan-
sowane potrafią współpracować ze smartfonami – za pomocą spe-
cjalnej aplikacji można sterować głośnością, ale też słuchać muzyki, 
odbierać dźwięki z komputera czy telewizora, oczywiście bezprze-
wodowo. Jeśli ktoś posiada inteligentny dom, może połączyć po-
wyższą aplikację z  poszczególnymi sprzętami i  sterować nimi na 
odległość, np. zgasić światło, a prosto do ucha dostać informacje, co 
w domu się dzieje.

Te cuda techniki są w Eltonie dostępne. – Zawsze staramy się wpro-
wadzać nowości – mówi Honorata Brodowska. – Jeździmy na pre-
zentacje i  szkolenia organizowane przez producentów, uczestni-
czymy w spotkaniach protetyków słuchu. Rynek bardzo się rozrósł. 
Właściwie co roku pojawia się coś nowego.

Podstawą w doborze każdego aparatu pozostaje jednak precyzyjne 
badanie. Każdy producent – Elton współpracuje z sześcioma – ofe-
ruje urządzenia o różnym brzmieniu, parametrach i estetyce. Warto 
poświęcić temu wyborowi czas. Uwzględnia osobiste preferencje, 
ale i  warunki zewnętrzne. Pacjent musi dobrze słyszeć w  swoim 
naturalnym otoczeniu: w  domu, w  pracy, sklepie, na ulicy. Dobrze 
odróżniać dźwięki, głosy, mowę. – Dlatego przed zakupem wypoży-
czamy aparat pacjentom do domu na tydzień, by go przetestowali 
w swoim środowisku – mówi Honorata Brodowska. – Nasza opieka 
zawsze jest kompleksowa i poza badaniami i doborem aparatu obej-

muje całą opiekę audiologiczną. Poza wskazanymi kontrolami, moż-
na do nas zawsze przyjść, by skorygować ustawienia, niezależnie od 
gwarancji. Możemy tę usługę wykonać również zdalnie. Wystarczy 
aplikacja, pacjent nie musi wychodzić z domu.

Warto wiedzieć, że na aparat słuchowy można uzyskać refundację. 
Dofinansowanie dla osób powyżej 26 roku życia wynosi 700 zł dla 
każdego ucha, niezależnie od ceny aparatu i  jest przyznawane raz 
na pięć lat. Dzieci dofinansowanie otrzymują co trzy lata w kwocie 
2000 złotych. Elton realizuje też karty seniorów (dostępne w Urzę-
dzie Miejskim), a  na profilaktyczne badanie słuchu zaprasza bez-
płatnie.

elton aparaty słuchowe
koszalin, al. monte cassino 13

Gab.410 iV piętro (budynek Przychodni)
tel. 94 345 30 04,  509 104 906

www.elton-sluch.pl

miniklinika sp. z o.o.
koszalin, ul. modrzejewskiej 16/1

info@miniklinika.pl
tel. 94 345 3004

tel. kom. 789 249 004



Ortodoncja ma wiele zadań
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w  pracy ortodonty najważniejszy jest kontakt z  pacjentem. można mu pomóc na wiele 
sposobów, wykorzystując różne metody i środki. można powiedzieć, że co ortodonta to trochę 
inna ortodoncja, bo z jednej strony każdy pacjent to inna sytuacja, a z drugiej znaczenie mają 
wybory i  sposób pracy lekarza. Ja podzielę się z  czytelnikami „Prestiżu” swoimi wnioskami 

i doświadczeniami wypływającymi z wieloletniej praktyki.

Ortodoncja ma wiele zadań

autor: dagmara rutkowska-Pawluch
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Z
acznijmy od obalenia pewnego stereotypu. Wielu ludziom 
ortodoncja kojarzy się wyłącznie z   aparatami nazębnymi 
i   efektami estetycznymi. Tymczasem równie ważne są inne 

zadania ortodoncji.

Na pewno samo założenie aparatu stałego czy zaprojektowanie 
aparatu czynnościowego nie jest kluczem do sukcesu i powodzenia 
leczenia. Tak naprawdę korekta zgryzu powinna być finałem w pro-
cesie leczenia pacjenta, który zgłasza się do ortodonty.

Najpierw trzeba ustalić przyczyny nieprawidłowego stanu, a   póź-
niej je wyeliminować. Pacjenci mówią o „skrzywieniu zębów” i czę-
sto nie zdają sobie sprawy z faktu, że najpierw lub równolegle z in-
terwencją ortodonty potrzebują pomocy innych specjalistów.

Może to być na przykład fizjoterapeuta, który pomoże skorygować 
wady postawy, zmniejszy napięcie mięśniowe, wyeliminuje nerwo-

bóle. W   przypadku na przykład trudności z  oddychaniem warto 
poprosić o pomoc laryngologa, który udrożni nos albo usunie prze-
rośnięte migdały. Pomocne bywają również niekiedy konsultacje 
z  logopedą, który „ustawi” niesforny język wypychający zęby do 
nieprawidłowej pozycji. Z kolei periodontolog może pomóc podcię-
ciem nieprawidłowych przyczepów wędzidełek (periodontologia to 
dział stomatologii zajmujący się chorobami przyzębia oraz schorze-
niami błon śluzowych jamy ustnej).

Jak widać, mnóstwo czynników należy wziąć pod uwagę w momen-
cie rozpoczęcia leczenia ortodontycznego i na różne – często zależ-
ne od pacjenta – elementy oddziaływać.

Są oczywiście takie wady, które powstają z przyczyn od nas nie-
zależnych. Chodzi o genetykę, wady wrodzone (niedorozwoje żu-
chwy, szczęki, rozszczepy podniebienia), urazy. Jednak są i  liczne 
sytuacje, które z powodzeniem można kontrolować lub całkowicie 
wyeliminować. Wśród nich wymienić należy na przykład nawyki 
takie jak ssanie kciuka, zagryzanie warg i   policzków, gryzienie 
długopisów, obgryzanie paznokci, zbyt długo trwające ssanie 
smoczka. Siła, która pojawia się przy tych czynnościach, jest tak 
duża i tak długo działa, że może istotnie modyfikować ustawienie 
zębów.

Krzywe zęby to zjawisko charakterystyczne dla naszych czasów, 
w ogromnym stopniu związane z dietą i to już od najmłodszych lat 
życia pacjenta. Niegdysiejsze, „babcine” sposoby wychowywania 
dzieci miały w sobie wiele mądrości. Ważne jest więc to, by nasze 
pociechy od najpóźniej czwartego roku życia jadły wszystko. Popu-
larne „skórki od chleba”, chrupane marchewki albo jabłka oraz inne 

twarde pokarmy zapobiegają otwieraniu zgryzu poprzez kontrolę 
wyrzynających się zębów stałych.

Od pierwszych dni życia każdego małego pacjenta można za-
dbać o prawidłowy rozwój łuków zębowych. Znaczenie – również 
w aspekcie ortodontycznym - ma już samo karmienie piersią, bo ssa-
nie wymusza u malucha pracę mięśni, prawidłowe ułożenie języka, 
a tym samym wzrost żuchwy do przodu.

Wady postawy dzieci, na przykład powszechne obecnie skrzywie-
nia kręgosłupa, powodują nieprawidłowe działanie i   pociąganie 
mięśni grzbietu, szyi, a  nawet twarzy, co w  konsekwencji może 



i   z d r o w i e  i  U r o d a   i

i   1 3 4   i

doprowadzić do przemieszczeń żuchwy. Warto pamiętać, że na-
wet zbyt wysoka poduszka pod głową dziecka i  przyciśnięta broda 
w kierunku klatki piersiowej hamuje rozwój żuchwy!

Inny powszechny kłopot: coraz więcej dzieci ma dzisiaj problem 
z  oddychaniem przez nos. A  przecież oddychanie, to jego najważ-
niejsze zadanie. To w  nim powietrze jest oczyszczane, nawilżane, 
ogrzewane. To nos umożliwia spokojne oddychanie i w konsekwen-
cji właściwe dotlenienie mózgu. Ma to związek z ciśnieniem parcjal-
nym dwutlenku węgla, który rozluźnia mięśnie gładkie, otaczające 
drogi oddechowe, tętnice i naczynia włosowate.

Apeluję do rodziców, by obserwowali, 
czy ich dzieci nie budzą się zmęczone, czy 
nie chrapią, czy wstrzymują oddech pod-
czas snu, czy mają powiększone migdałki, 
problemy z  koncentracją lub czy nawet 
zdarza się im tzw. moczenie nocne (kon-
sekwencja niedotlenionych mięśni trzy-
mających mocz). Wszystkie te zjawiska 
ostatecznie mają powiązanie ze zjawiska-
mi, z jakimi mamy do czynienia w obrębie 
uzębienia i jamy ustnej!

Otwarte usta, wiotkie mięśnie warg czy 
policzków powodują opadanie żuchwy 
i  języka. Jeśli zaś język nie spoczywa na 
podniebieniu, nie mamy szans na prawi-
dłową szerokość szczęki a tym samym na 
miejsce dla zębów, które ulegają stłocze-
niu.

Polecam lekturę świetnej książki zatytu-
łowanej „Kto ma nosa do zdrowia”, której 
autorem jest Patrick Mckeown. Zaintere-
sowanych tematem zachęcam również do 
zapoznania się z  ćwiczeniami oddecho-
wymi - wpiszcie w wyszukiwarkę interne-
tową hasło „Metoda Butejki”.

Aparatów do ćwiczenia mięśni, krążków, 
płytek przedsionkowych, trainerów, ob-
turatorów ust jest bardzo wiele. Potrafią 
zdziałać cuda. Wadą ich jednak jest to, 
że… musimy je nosić. Każdy aparat rucho-
my (inaczej czynnościowy) na pewnym 
etapie okazuje się niezastąpiony. Może 
przede wszystkim uchronić pacjenta 
przed klejeniem zamków na zębach i apa-
ratami działającymi na kości ale cemen-
towanymi na stałe. Szkoda, że nie zawsze 
wystarcza pacjentom samozaparcia i cier-
pliwości, by nosić aparaty wyjmowane.

Owszem, wśród aparatów klejonych na stałe (niby dla pacjenta 
wygodniejszych) jest w czym wybierać. Można rozszerzyć podnie-
bienie, można wysunąć żuchwę, zamknąć czy otworzyć zgryz. Tak 
naprawdę większość z nas, myśląc o aparatach i leczeniu, myśli wła-
śnie o „zamkach i drutach”.

To temat na osobny artykuł. Każdy ortodonta ma swój sprawdzo-
ny system, któremu ufa. Dla mnie jest to system leczenia zamkami 
Damona, a jego zalety to samoligatura, brak niepotrzebnego tarcia 
wywołanego przez kolorowe gumeczki, rzadkie wizyty kontrolne, 
zminimalizowane dolegliwości bólowe. A na koniec piękny, szeroki 

uśmiech, bez ciemnych korytarzy policzkowych. Dzisiejsze zamki, 
odpowiednia biomechanika potrafią zdziałać wiele. Robimy miejsca 
na implanty zębowe, przygotowujemy pacjentów do leczenia prote-
tycznego, wysuwamy korzenie, aby móc zrobić koronę protetyczną. 
Jeśli jest to konieczne, z   pomocą przychodzą tymczasowe urzą-
dzenia kotwiące (TAD), służące do przyłożenia siły, jeśli nie chcemy 
obciążać zębów.

Pewnie zastanawiają się Państwo, dlaczego nie wspominam o sys-
temie Invisalign czy Clear Aligner. W mojej praktyce takie nakładki 
sprawdzają się ewentualnie podczas wykańczania leczenia lub do 

małych poprawek po zakończonym lecze-
niu, gdy pacjent jest zmuszony szybciej 
zdjąć aparat.

Jak wspomniałam, ufam zamkom samoli-
gaturującym. I wolę te metalowe. Dowie-
dziono bowiem, że zamki inne, uchodzące 
za bardziej estetyczne, wydłużają czas 
leczenia średnio o 30 procent.

Obecnie mamy możliwość pracować 
z wykorzystaniem przełomowego, cyfro-
wego systemu INSIGNIA. Jest to dzisiaj 
najlepsze, co mogę zaoferować swoim pa-
cjentom. Nie ma tutaj nigdy dwóch takich 
samych zamków. Każdy element aparatu 
Insignia dostosowany jest pod warunki 
anatomiczne pacjenta. Na pierwszych 
wizytach pobierany jest skan 3D uzębie-
nia i na jego podstawie stworzone zostają 
elementy aparatu. Dodatkowo każdy za-
mek dostarczany jest do nas na specjal-
nie przygotowanych transferach, które 
umożliwiają idealne jego umiejscowienie 
na zębie. Tak spersonalizowany aparat za-
pewnia lepszą kontrolę w trakcie leczenia, 
skraca jego czas - a dzięki swojej przewi-
dywalności - przynosi jeszcze lepsze efek-
ty końcowe.

Leczenie ortodontyczne - choć zaplano-
wane zgodnie ze sztuką i z największą sta-
rannością – nigdy nie jest jednak w pełni 
przewidywalne. W  razie wątpliwości czy 
chęci uzyskania porady, mam możliwość 
konsultowania leczenia nie tylko z   kole-
gami po fachu na szkoleniach, ale rów-
nież ze skarbnicą wiedzy ortodontycznej 
- prof. dr hab. n. med. Piotrem Fudalejem, 
dzięki programowi SMILE LINE. 

Na koniec: choć ortodonta zawsze podczas leczenia dąży do uzy-
skania idealnego uśmiechu swoich pacjentów, to nie zawsze i  nie 
wszystko jest w stanie poprawić. Proszę spojrzeć na fotografię zna-
nego aktora Toma Criuse’a… Uśmiech przepiękny, ale niekoniecznie 
idealny (widać przesunięcie od linii pośrodkowej). Za to ile w  nim 
uroku i charakteru!

dagmara rutkowska-Pawluch 
Gabinet bogurscy

www.gabinetbogurscy.pl



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
RADIOLOG Bartłomiej Rękawiecki

Zapraszamy na konsultacje - 16 listopada 2019r.
ORTOPEDY DZIECIĘCEGO - Dr Joanna Kraśny 

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu dzieci. Klinika 
Ortopediii Traumatologii Dziecięcej w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym 

Szpitalu Klinicznym im. W. Degi w Poznaniu.

RADIOLOGA - Dr n.med.Iwona Kraśny
USG STAWÓW: kolanowy, barkowy, skokowy i łokciowy

Specjalista radiolog.



K
ręgosłup codziennie musi mierzyć się z  kilkudziesięciokilo-
gramowymi obciążeniami. Efekty to nieprawidłowa posta-
wa, bóle pleców, karku, szyi, barków, które potrafią poważ-

nie uprzykrzyć życie. Kiedyś na problemy z kręgosłupem zalecano 
leżenie. Fakt – odpoczynek w odpowiedniej pozycji (z ugiętymi ko-
lanami) przynosi ulgę, ale znacznie większe korzyści przynosi ruch. 
Nawet w formie spaceru, ale warto zainwestować w trening, który 
zadziała długofalowo: wzmocni mięśnie stanowiące ,,gorset” kręgo-
słupa i reszty mięśni stabilizujących ciało. 

Minimum czasu maximum ruchu

– By dobrać optymalny dla nas rodzaj aktywności fizycznej, na 
pewno trzeba się skonsultować się z fizjoterapeutą, zwłaszcza, gdy 
borykamy się z bólami czy napięciami – podkreśla Aleksandra Zwo-
lak, menadżer Strefy 3L. – Treningiem, który daje niemal natych-
miastowy efekt odciążający kręgosłup, jest EMS wykorzystujący 
elektrostymulację mięśniową. Nie powoduje obciążeń mechanicz-

zdrowy kręgosłup jest dla ciała tym, czym stalowa konstrukcja dla wieżowca. niestety, nie pomagamy mu 
siedzącym trybem życia, brakiem ruchu, stresem, a nawet wpatrywaniem się w telefon, a doprowadzamy tymi
 czynnościami do bólu pleców i urazów. wesprzeć kręgosłup można na wiele sposobów: regularnymi 
treningami, zabiegami fizjoterapii, masażem, rozciąganiem. najlepiej regularnie i  stosując te zabiegi 

razem. w strefie 3l można skorzystać ze wszystkich.  

Energetyczna jesień ze Strefą 3L

i   z d r o w i e  i  U r o d a   i

i   1 3 6   i

Każdy klubowicz przechodzi pełen instuktaż na każdej maszynie.

W Strefie 3L każdy klubowicz ma swojego trenera opiekuna i wparcie na każdym etapie trenowania.



Niedawno Strefa 3L podjęła współpracę z Erą Nowych 
Kobiet. – Łączy nas podobna misja, czyli aktywizo-
wanie ludzi do działania – mówi Aleksandra Zwolak. 
– Pierwszym współorganizowanym wydarzeniem były 
warsztaty z oddychania. Na pewno będziemy razem 
tworzyć więcej fajnych inicjatyw.

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

nych, więc jest bezpieczny i z powodzeniem można go zastosować 
u osób, dla których tradycyjny trening siłowy nie jest wskazany. 

EMS działa szybko i krótko trwa. Wystarczy 20 minut raz w tygo-
dniu. Jest doskonałą propozycją dla osób zabieganych i alternaty-
wą dla zwykłego treningu. W Strefie 3L mogą Państwo wybrać też 
obwodowy trening Milon, który również wzmacnia plecy i  także 
nie wymaga dużych zasobów czasu – trwa 35 minut, powtarza się 
go 2-3 razy w tygodniu. „Skutkiem ubocznym” w obu przypadkach 
jest wymodelowanie sylwetki.

Rozciągaj się! 

Wiele dolegliwości bólowych ze strony kręgosłupa wynika z tego, 
że zbyt dużo czasu spędzamy w  jednej pozycji. Powoduje to 
zesztywnienie i skracanie się mięśni. Idealnym lekarstwem na ból 
kręgosłupa jest rozciąganie. Proste ćwiczenia bardzo dobrze prze-
ciwdziałają typowym objawom występującym podczas długotrwa-
łej pracy siedzącej lub stojącej. 

– W Strefie 3L trenerzy pomagają przywrócić prawidłowy zakres 
ruchomości w  stawach, w  pierwszej kolejności wykorzystując do 
diagnostyki skaner o  nazwie Milonizer – mówi Aleksandra Zwo-
lak. – Można z jego pomocą wykonać proste testy, by określić stan 
wyjściowy ciała i wychwycić najsłabsze ogniwa aparatu ruchu. Na 
tej podstawie ustalamy ćwiczenia rozciągające i uczymy klubowi-
czów wykorzystywać innowacyjny system maszyn rozciągających 
FLOW, dzięki któremu można poprawić dysbalans mięśniowo-po-
więziowy, a to z kolei pozwala na przywrócenie równowagi napię-
ciowej ciała. Skuteczność ćwiczeń można ponownie sprawdzić, 
wykonując testy porównawcze do stanu początkującego.

Strefa 3L jest jedynym miejscem w  Koszalinie, w  którym można 
skorzystać z systemu FLOW. Ćwiczenia z jego wykorzystaniem to 
obowiązkowy element treningu na systemie Milon. Pomaga zniwe-
lować wszelkie bóle, ale zapobiega też kontuzjom potreningowym.  
Warto wspomnieć, że w Strefie 3L klubowiczom pomaga fizjotera-
peuta Aleksy Kobiałka, który ma uprawnienia do przeprowadzenia 
testów diagnostycznych FMS, czyli bada stan funkcjonalnej spraw-
ności fizycznej podopiecznych.

Dla ciała i ducha

Innym sposobem na przyniesienie kręgosłupowi ulgi jest masaż. 
Działając na układ nerwowy, pozytywnie wpływa na funkcjono-
wanie całego organizmu, ale i psychikę. Obniża napięcie mięśnio-
we, działa tym samym przeciwbólowo i rozluźniająco, przyspiesza 
regenerację mięśni, a  także poprawia ich elastyczność, niwelując 
w ten sposób ból kręgosłupa czy też towarzyszący mu ból głowy, 
mylony często z migreną. – Z doświadczenia wiemy, że dużym po-
wodzeniem i  skutecznością cieszą się masaże tkanek głębokich, 
które poprawiają ruchliwość tkanek, jak również masaże relak-
sacyjne pozwalające na chwilę odprężenia umysłu i  ciała – mówi 
Aleksandra Zwolak.

W Strefie 3L dostępne są różne formy masażu: klasyczny, relaksa-
cyjny, sportowy, aromaterapeutyczny, leczniczy tkanek głębokich, 
a także masaż tajski stóp i zabiegi refleksologii. Wszystkie prowa-
dzą wykwalifikowani fizjoterapeuci.

Energia musi być

Musi, bo jest naszym paliwem, bez którego trudno funkcjonować. 
Jesień nie sprzyja gromadzeniu zapasów energii. Słońca brak, po-
goda sugeruje wślizgnięcie się pod koc, łatwo o typowe dla tej pory 
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roku przygnębienie. Warto mu się przeciwstawić, nie poddawać 
rozleniwieniu, bo właśnie ruch zabiega zniżkom energii, depresji 
i poprawia humor. Klubowicze Strefy 3L poza nowoczesnym sprzę-
tem mają też do dyspozycji wyjątkową kadrę z  nienormowanym 
zapałem i uśmiechem. – Całe serce wkładamy w zarażanie innych 
swoją pasją – mówi Aleksandra Zwolak. – Każdego dnia zaprasza-
my do zmiany stylu życia, pokazujemy, jak dbać o siebie, by zgodnie 
z filozofią Strefy 3L żyć długo, w zdrowiu, sprawności i z dobrym sa-
mopoczuciu. Symbolem pozytywnej energii jest niebieska opaska, 
którą można otrzymać w klubie.

Wszyscy zainteresowani dołączeniem do „niebieskiej” ekipy Strefy 
3L mogą zapoznać się z ofertą klubu i aktualnościami poprzez stro-
nę internetową. Warto też śledzić profil na Facebooku, gdzie publi-
kowane są informacje na temat wydarzeń w klubie dostępnych nie 
tylko dla klubowiczów, ale wszystkich zainteresowanych. Wśród 
nich: warsztaty antystresowe prowadzone przez psychologa, wy-
kłady dietetyczne, dotyczące zdrowego trybu życia. 

Paulina Waluk- Szyperska, 
Joanna Przestakiewicz, 
Aleksandra Zwolak

Trenerzy Strefy 3L dzielą się dobrą energią i pasją
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- nowotwór piersi jest chorobą wyleczalną – przekonuje lek. med. mariusz kwiatkowski, onkolog 
kliniczny, chemioterapeuta, koordynator oddziału dziennego chemioterapii szpitala wojewódzkiego 
w koszalinie. – sukces walki z rakiem zależy jednak w ogromnym stopniu od profilaktyki. dlatego tak 
ważne jest, żeby panie korzystały regularnie z badań i same systematycznie kontrolowały swoje piersi.   

autor: andrzej mielcarek

Zbyt mało zdrowych 
Polek reaguje 

na zaproszenie, by się zbadały



Można spotkać się z  poglądem, że w  przypadku nowotworów 
piersi mamy już w Polsce procedury diagnostyczne i lecznicze na 
poziomie europejskim, a mimo to wciąż umiera u nas na ten rodzaj 
raka więcej kobiet niż na Zachodzie. Jak tę sytuację zmienić? 
- Problem z profilaktyką raka piersi nie tkwi w braku personelu czy 
sprzętu diagnostycznego. Wciąż główną bolączką jest fakt, że zbyt 
mało zdrowych Polek reaguje na zaproszenie, by się zbadały. Pro-
filaktyka polega przecież na tym, że na badanie zgłaszają się osoby 
zdrowe, bez poczucia choroby. Badania takie są bezpłatne i niein-
wazyjne. Wczesne wykrycie zmian ułatwia zaś późniejsze leczenie 
i ma korelację z pozytywnymi efektami terapii. 

- Kiedy panie powinny zgłaszać się na badania? 
- Każda kobieta powyżej 45. roku życia powinna zgłosić się sama, na-
wet jeżeli nie została zaproszona telefonicznie czy listownie. Ale to nie 
znaczy, że młodsze panie nie mają się badać. Na stronie internetowej 
Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem http://nfz-szczecin.pl/
k0nug_pracownie_mammograficzne.htm wymienione są placówki, 
w  których wykonywane są badania mammograficzne. W  Szpitalu 
Wojewódzkim w Koszalinie takie badanie można wykonać w Poradni 
Onkologicznej przy ulicy Orlej 2. Po mammografii, jeżeli jest potrze-
ba dalszej diagnostyki, wykonywane jest badanie ultrasonograficzne 
(USG ) piersi z dołami pachowymi oraz biopsja znalezionej zmiany.

- Liczy się czas…
- Lekarze mają do dyspozycji narzędzie, które skraca ścieżkę dia-
gnostyczną i umożliwia szybkie wykluczenie lub potwierdzenie cho-
roby nowotworowej. Chodzi o kartę diagnostyki i leczenia onkolo-
gicznego określaną jako karta DILO, która bywa nazywana również 
zieloną kartą.

- Panie niby wiedzą, że samobadanie jest najważniejsze, a  mimo 
to nie wszystkie na co dzień je wykonują. Czy kobiety na pewno 
wiedzą jak się badać?  
- Samokontrola piersi jest bardzo ważna. Lekarze rodzinni oraz gine-
kolodzy są przeszkoleni do edukowania pacjentek na temat techniki 
badania. Zawsze można zgłosić się do swojej przychodni rejonowej 
i tam zostać przeszkolonym przez personel. Poza tym istnieje wiele 
poradników, po które warto sięgnąć. Również w Internecie bez pro-
blemu znajdziemy materiały edukacyjne, przygotowane z udziałem 
lekarzy. Można więc szybko nauczyć się właściwego postępowania, 
naśladując pokazane na filmach czynności. 

- O  jakich innych badaniach i  z  jaką częstotliwością wykonywa-
nych powinny pamiętać panie? 
- Panie między 40. a 50. rokiem życia powinny wykonywać badanie 
co dwa lata, następnie w odstępach rocznych. Narodowy Fundusz 
Zdrowia bezpłatną profilaktyką obejmuje kobiety z przedziału wie-
kowego 50-69 lat, jeżeli nie miały wykonywanego badania przez 
ostatnie dwa lata. Kobiety, które nie mieszczą się w tych widełkach, 
mogą - a nawet powinny - udać się do lekarza rodzinnego po skie-
rowanie i wtedy również mogą liczyć na bezpłatne badanie. Nale-
ży także pamiętać o tym, aby wynik mammografii przechowywać, 
nawet jeżeli nie znaleziono podczas badania zmian powodujących 
podejrzenie nowotworu.

- Czy to prawda, że nadchodzi kres mammografii, od której sku-
teczniejsze są nowoczesne aparaty uSG dające obraz w  coraz 
większej rozdzielczości? 
- Chcę wyraźnie podkreślić, że nadal podstawowym badaniem sto-
sowanym w profilaktyce jest mammografia analogowa lub cyfrowa. 
Umożliwia ona zapisanie badania na nośnikach, archiwizację i ewen-
tualną konsultację wyniku. USG jest badaniem subiektywnym i słu-
ży  pogłębieniu diagnostyki. Z kolei rezonans magnetyczny jest wy-
konywany w przypadkach trudnych klinicznie.
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» konsultacje chirurgiczne, naczyniowe
» badania naczyń USG Doppler
» badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego
» zabiegi operacyjne m.in. pajączki naczyniowe, 
   zmiany skórne, żylaki, żylaki odbytu, korekcja blizn
» trudno gojące się rany
» wizyty domowe

dr n.med. Tomasz Marszałek
Specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

dr Maciej Marszałek
Specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

GABINET CHIRURGII
OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ

Koszalin ul.Zamenhofa 26
tel. 94 340 59 00.kom. 601 333 224
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- Wyobraźmy sobie, że kobieta jest szybko zdiagnozowana. Wie, 
że to rak piersi. Co – według obowiązujących obecnie standardów 
terapeutycznych – dzieje się po kolei i ile czasu to może zająć?
- Wspomniana wcześniej karta DILO narzuca szybkie tempo dzia-
łania. Po zakończonej diagnostyce i  tak zwanym postawieniu roz-
poznania onkologicznego, pacjentka jest zapraszana na konsylium 
onkologiczne. Tam przedstawiany jest plan leczenia, a  często tyl-
ko jego zarys, bo dokładny jego przebieg ustalany jest etapami, 
z których każdy następny wynika z poprzedniego. Pacjentka czeka 
maksymalnie 14 dni na rozpoczęcie terapii.  Większość chorych 
w pierwszym etapie poddawana jest operacji piersi. Chodzi zabieg 
oszczędzający, czyli częściowe usunięcie piersi z guzem wraz z kilko-
ma węzłami z pachy po stronie chorej lub o amputację z usunięciem 
węzłów chłonnych z dołu pachowego. Obecna wiedza onkologiczna 
i poznanie biologii nowotworów doprowadziły do tego, w przypad-
ku części pacjentek przed operacją uruchamia się leczenie systemo-

we, które nazywa się chemioterapią. Ma ona za zadanie zmniejszyć 
guz w piersi tak, aby był on możliwy do usunięcia przez chirurga on-
kologa oraz ma za zadanie od samego początku zabić ewentualne 
komórki raka krążące w organizmie poza guzem. W dalszym etapie 
postępowania część chorych wymaga radioterapii i hormonoterapii 
oraz rehabilitacji.

- Wszystko to możliwe jest w Koszalinie? 
- Cała procedura diagnostyki i leczenia jest możliwa do wykonania 
w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie! Chore mają dostęp do badań 
w ramach karty DILO oraz do wszelkich form leczenia. Przeprowa-
dzamy zarówno operacje oszczędzające z biopsją „węzła wartowni-
ka”, jak i amputacje piersi. Zabiegi wykonują doświadczeni chirurdzy 
onkologiczni. Chemioterapia prowadzona jest zazwyczaj w Oddzia-
le Dziennym Chemioterapii, co nie wymaga pozostawania chorych 

na noc w szpitalu. W wybranych przypadkach hospitalizujemy pa-
cjentki w Oddziale Onkologii i Chemioterapii. Ściśle współpracuje-
my z Międzynarodowym Centrum Onkologii AFFIDEA, gdzie nasze 
chore poddawane są radioterapii, jeżeli jest ona zalecana. Hormo-
noterapia oraz badania kontrolne po leczeniu przeprowadzane 
są w  Poradni Onkologicznej przy ulicy Orlej 2. Chore, które mają 
postawioną diagnozę raka piersi, mogą również skorzystać u  nas 
z badań genetycznych. Współpracujemy w tym zakresie z Poradnią 
Genetyczną Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego PUM 
nr 2 w Szczecinie i wszystkie nasze chore są objęte taką opieką.

Ważne jest, aby pacjent onkologiczny czuł się bezpieczny w miejscu 
swojego zamieszkania, aby mógł korzystać z leczenia w swoim mie-
ście. Jeżeli w  trakcie leczenia albo po zabiegu pojawi się potrzeba 
jakiejkolwiek dodatkowej pomocy albo wystąpią powikłania, cho-
ry może zgłosić się do personelu, który jest na wyciągnięcie ręki. 

Wszystko to można znaleźć w Szpitalu Wojewódzkim 
w Koszalinie.

- Dlaczego tak ważne po mastektomii są zabiegi re-
konstrukcyjne?
- Rekonstrukcja piersi po mastektomii daje nie tylko 
efekt kosmetyczny, warto to podkreślić. To przede 
wszystkim zabieg mający na celu działanie prozdro-
wotne. Wiele chorych kobiet nie jest w stanie pogo-
dzić się z utratą piersi, co niesie za sobą konsekwen-
cje natury psychicznej. Pojawiają się wtedy depresja, 
nerwica, stany lękowe, brak akceptacji okaleczonego 
ciała i subiektywne poczucie braku akceptacji przez 
otoczenie. Odtworzenie piersi poprawia komfort ży-
cia nie tylko w wymiarze psychicznym. Brak takiego 
działania doprowadza do wad postawy, dolegliwo-
ści bólowych kręgosłupa, bo amputacja to przecież 
istotna zmiana anatomiczna, ingerencja w mechanikę 
ciała.

- Czy rekonstrukcja piersi albo plastyka po amputa-
cjach podlega refundacji przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia? 
- Tak, oba zabiegi są refundowane przez NFZ. 

- Czy są stwierdzone związki między stylem myśle-
nia a podatnością na zachorowania nowotworowe? 
Czy to prawda, że stres albo negatywne nastawie-
nie zwiększa ryzyko choroby? 
- Dobrze, że pan o  to pyta. Zagadnienie utrzymania 
chorej w aktywności psychicznej i fizycznej w trakcie 
leczenia i po nim  jest bardzo ważne, a wręcz kluczo-
we. Badania naukowe mówią wprost, że lepsze roko-
wanie - i co za tym idzie wyleczalność z choroby no-

wotworowej - mają chore dbające o swój dobry stan umysłu i ciała. 
Zaleca się więc wysiłek fizyczny, dostosowany oczywiście do wieku 
i chorób współistniejących. Bardzo cenne są akcje mobilizujące do 
uczestniczenia w  wyjazdach sportowych, zajęciach na salach gim-
nastycznych, basenach. Samodzielne systematyczne spacery albo 
jazda na rowerze powinny stać się rutyną. Należy wyznaczać sobie 
cele i je konsekwentnie realizować. Cały wysiłek pacjentek, ich ro-
dzin, personelu medycznego nie może pójść na marne. Absolutny 
zakaz palenia papierosów, zdrowa dieta, aktywność fizyczna to 
podstawa utrzymania zdrowia po terapii onkologicznej.

- Rak piersi jest chorobą wyleczalną, ale leczenie trwa długo. 
- Fakt, leczenie jest często wielomiesięczne, wieloetapowe, męczą-
ce, ale wciąż jest nadzieja i na końcu zwycięstwo. Trzeba w to wie-
rzyć i pamiętać o profilaktyce.



MILLENNIUM DENTAL
Magdalena i Sebastian Lenkiewicz

OD WIZJI DO PERFEKCJI

ul. Jantarowa 25a, Koszalin  tel. 94 347 70 63   www.millennium-dental.pl
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święto kina odbywa się w Gdyni od 44 lat. w tym roku było wyjątkowo obfite filmowo, ale i refleksyjne 
w wymowie. choć sprawnie zorganizowane, przyjazne widzom i z niezwykle atrakcyjnym programem, 
potrzebuje gruntownych zmian. Jak będzie – przekonamy się za rok. Jak było – piszemy w naszej 
krótkiej relacji, dołączając jak zawsze krótki przewodnik po festiwalowych filmach. wiele z nich już za 

chwilę pojawi się w kinach.

44. Festiwal Polskich 
Filmów Fabularnych

Gdynia kocha film, mimo wszystko

autorzy: anna makochonik/Piotr Pawłowski / Fotografie: materiały prasowe FPFF
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T
egoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w  Gdyni 
(FPFF) odbywał się raczej pod czarnymi chmurami, nie tylko 
z powodu deszczu, który uśpił na kilka dni zazwyczaj tętnią-

ce życiem miasteczko festiwalowe między Teatrem Muzycznym 
a  Gdyńskim Centrum Filmowym. Odbył się w  cieniu kontrowersji 
związanych z selekcją konkursu głównego, protestu Gildii Polskich 
Reżyserów, którzy w  czasie trwania festiwalu wyrazili publicznie 
niezadowolenie wobec prób cenzurowania kinematografii polskiej 
i zagrozili bojkotem imprezy w przyszłym roku, i w przededniu likwi-
dacji zespołów filmowych. Do tego kuriozalne – na zmianę – wyrzu-
canie i  przywracanie do konkursu „Solid Gold” Jacka Bromskiego, 
będące codziennym lejtmotywem projekcji. Nie jest dobrze, a  po-
sępne refleksje i  pesymistyczne dyskusje środowiskowe niestety 
zdominowały nastrój imprezy.

W  konkursie głównym znalazło się aż 19 produkcji. Sporo w  tym 
zestawie kina gatunkowego – są kryminały („Ciemno prawie noc”, 
„Czarny mercedes”), film szpiegowski („Ukryta gra”), filmy histo-
ryczne („Legiony”, „Piłsudski”) i  biografie („Ikar. Legenda Mietka 
Kosza”, „Proceder”, „Kurier”). Pojawiło się w  tym zestawie kilka 
tytułów ważnych, jak „Boże ciało” Jana Komasy, intrygujących jak 
„Supernova” Bartosza Kruhlika czy imponujących realizacją, jak 
„Obywatel Jones” Agnieszki Holland. Obok obrazów kameralnych 
jak „Interior” znalazły się 
eksperymentalne, jak „Mowa 
ptaków” czy „Dolina bogów”. 
Sporo w tych filmowych obra-
zach komentarza do rzeczy-
wistości, zarówno prywatnej 
i  społecznej, obyczajowych 
obserwacji i  mocnych reflek-
sji. Warto też docenić dużą 
rozpiętość zainteresowań fil-
mowców.  

Złote i  Srebrne Lwy oraz 
nagrody indywidualne wrę-
czono podczas uroczystej 
gali w  Teatrze Muzycznym 
w  Gdyni w  sobotę, 21 wrze-
śnia. O  werdykcie zadecydo-
wało jury w  składzie Maciej 
Wojtyszko (przewodniczący), 
Ewa Braun, Bożena Dykiel, Piotr Dzięcioł, Paweł Laskowski, Ilo-
na Łepkowska, Maria Sadowska, Nikodem Wołk-Łaniewski, Jerzy 
Zieliński. Za najlepsze filmy festiwalu uznało „Obywatela Jonesa” 
i  „Ikara. Legendę Mietka Kosza”. Dziennikarze i  publiczność swoją 
nagrodę przyznali „Bożemu Ciału” Jana Komasy. Platynowe Lwy za 
całokształt twórczości odebrał Krzysztof Zanussi.

Niestety, nie udało nam się zobaczyć wszystkich konkursowych 
filmów. Rekomendujemy, naszym zdaniem, najciekawsze. Dodamy, 
że serca korespondentów „Prestiżu” zdobył fantastyczny, „Pan T.” 
Marcina Krzyształowicza, z genialną rolą Pawła Wilczaka. Nagroda 
za drugoplanową rolę męską dla Sebastiana Stankiewicza to według 
nas zdecydowanie za mało.

Dolina Bogów (Valley of the Gods)

Kino autorskie. Zrealizowane z rozmachem i hollywoodzkim szny-
tem, ale raczej dla koneserów. Trudne do sklasyfikowania pod 
każdym względem, bo i  twórca, Lech Majewski, jest nie tylko re-
żyserem, ale też malarzem, rzeźbiarzem, fotografikiem, artystą vi-
deoartu i  poetą, co ma swoje odzwierciedlenie w  jego całej filmo-

grafii. „Dolina Bogów” jest raczej dziełem sztuki, niż filmem, esejem 
o akcie tworzenia i niszczenia, zderzającym fascynację unikalną kul-
turą pierwotną z chciwością i powierzchownością świata zachodu, 
ale i studium straty w skali mikro i makro.  

Zawiła konstrukcja fabularna splata trzy wątki: legendę Indian Na-
vajo zamieszkujących tytułową Dolinę Bogów w  Stanach Zjedno-
czonych, historię Wesa Taurosa, najbogatszego człowieka świata, 
który w skałach doliny zamierza eksploatować uran oraz copywri-
tera imperium Taurosa, Johna Ecasa piszącego biografię szefa naj-
pierw w  świętej ziemi Indian, a  po części w  posępnej  posiadłości 
bogacza.

Interpretacji tej przedziwnej historii można wysnuć naprawdę wiele. 
Im głębiej, tym więcej wątków, powiązań, niuansów. Jednak najpierw 
trzeba chcieć się w film Lecha Majewskiego intelektualnie zanurzyć, 
co może być dla wielu widzów wyzwaniem, bo to kino niełatwe 
w odbiorze, ekscentryczne, wymagające wielkiej uważności. W war-
stwie wizualnej wybitne, zdradzające malarskie oko twórcy. Do tego 
w gwiazdorskiej obsadzie – na ekranie pojawiają się John Malkovich, 
Josh Harnett, Bérénice Marlohe czy Jonathan Rhys-Davies.

Reż. Lech Majewski, wys. John Malkovich, Josh Harnett, Bérénice Mar-
lohe, Jonathan Rhys-Davies. 
Premiera: 17 września 2019

Boże Ciało

Rzadko się zdarza, by w  jed-
nym kameralnym filmie zmie-
ścić tak wiele istotnych te-
matów, a z obrazu tak mocno 
sklejonego z  polską rzeczy-
wistością stworzyć uniwer-
salną opowieść o  człowie-
czeństwie i  duchowości. 
Trzeba również ogromnego 
szczęścia albo wybitnej in-
tuicji, by główną rolę powie-
rzyć aktorowi, którego sama 
fizyczność odzwierciedla 
niejednoznaczności wpisane 
w  scenariusz Mateusza Pa-

cewicza, nagrodzony przez jury. Poprzedził go reportaż o  zaska-
kująco częstym zjawisku udawania księży. W  „Bożym ciele” robi 
to wychowanek poprawczaka, dwudziestoletni Daniel (Bartosz 
Bielenia). Omyłkowo wzięty za duchownego, zupełnie świadomie 
wciela się w księdza w podkarpackiej wsi. I trafia do polskiego pie-
kła – rozmodlonego, ale zapiekłego w  nienawiści, niezdolnego do 
przebaczenia, bezwzględnego w przyznawaniu praw do bycia czę-
ścią bądź marginesem społeczności. Daniel będzie chciał ją uzdro-
wić, ale też odnaleźć własną tożsamość.  

Film Jana Komasy, najlepszy w jego dorobku, to wypowiedź dojrza-
łego twórcy, słusznie nagrodzona za najlepszą reżyserię. Podana 
bez ozdobników, prostych oskarżeń i  łatwych wyroków. Obnaża 
fasadowość wiary katolickiej, przygląda się budującej lub niszczącej 
sile wspólnoty, podejmuje motyw winy i kary, grzechu i odkupienia. 
Hipnotyzująca, androgyniczna twarz Bartosza Bieleni, jego nieru-
chome, wielkie oczy i  długo zostają w  pamięci, jak brutalny finał, 
który rozdziera serce. „Boże ciało” właśnie trafiło na listę filmów 
starających się o nominację do Oscara. Ma 92 konkurentów.

Reż. Jan Komasa, wys. Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksandra Ko-
nieczna, Łukasz Simlat. Premiera: 11 października 2019

Bill Pullman
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Ikar. Legenda Mietka Kosza

Laureat Srebrnych Lwów. Tytułowa postać przeciętnemu widzowi 
jest nieznana, w środowisku jazzowym za to owiana legendą. Mie-
tek Kosz, niewidomy geniusz fortepianu, przeleciał przez scenę 
muzyczną jak kometa, rozświetlił ją nieprawdopodobnym talen-
tem i zniknął w nie do końca wyjaśnionych do dziś okolicznościach 
w wieku zaledwie 29 lat. Jazzmani mówią o nim: fenomen. Mógłby 
gwiazdą światowego formatu, jak choćby niewidomy Ray Charles, 
a pozostawił po sobie zaledwie kilka płyt i anegdoty o ekscentrycz-
nej osobowości.

Niewidomy chłopiec z biednej zamojskiej wsi, odrzucony przez ro-
dziców, wychowywany przez siostry zakonne, obdarzony nadludz-
kim słuchem, całe życie marzący o wielkiej sławie i wielkiej miłości. 
Wybitny, ale osamotniony i finalnie zapomniany – takie biografie aż 
proszą się o sfilmowanie. Maciej Pieprzyca zrobił to w swoim stylu 
– bardzo sprawnie, z poczuciem humoru, nie stawiając swojego bo-
hatera na piedestał, ale pokazując go w pełnym ludzkim wymiarze.

Skojarzenia z  wcześniejszym filmem reżysera „Chce się żyć” są 
oczywiste i  uzasadnione: bohater z  niepełnoprawnością ponow-
nie grany przez Dawida Ogrodnika (tym razem docenionego przez 
jury konkursu i uhonorowanego nagrodą za najlepszą rolę męską), 
podobny, dynamiczny styl opowiadania. Można zarzucić „Ikarowi” 
wtórność, ale pomijając porównania to po prostu porządne kino, ze 
wspaniałymi rolami pierwszo- i  drugoplanowymi, dobrym scena-
riuszem, które świetnie i z przyjemnością się ogląda. Ciekawostka: 
Dawid Ogrodnik nie miał dublera – naprawdę gra na fortepianie 
(jest wykształcony muzycznie), a utwory Mietka Kosza na potrzeby 
filmu zinterpretował Leszek Możdżer (nagroda za muzykę), który na 
ekranie pojawia się w bardzo smacznym epizodzie.    

Reż. Maciej Pieprzyca, wys. Dawid Ogrodnik, Piotr Adamczyk, Justyna 
Wasilewska. Premiera: 18 października 2019

Ciemno, prawie noc

Bardzo oczekiwana adaptacja nagrodzonej Nike, głośnej książki 
Joanny Bator. Kryminał w  gwiazdorskiej obsadzie, reżyserowany 
przez znakomitego reżysera, a jednak nie do końca udany.

Bohaterka, Alicja Tabor (Magdalena Cielecka), przyjeżdża do rodzin-
nego miasta, by napisać reportaż o zaginionych w niewyjaśnionych 
okolicznościach dzieciach. Krok po kroku zgłębia świeże i  dawne 
tajemnice, cofa się w poszukiwaniach do czasów wojny i własnych 
wspomnień, odkrywając szokujące sekrety rodzinne i  penetrując 
zakamarki własnej, udręczonej duszy. Wyjaśnienie kryminalnej 
zagadki toczy się równolegle do prywatnej podróży w przeszłość i  
w końcu splata się w jedną, przytłaczającą opowieść o niewybaczal-
nych krzywdach czynionych dzieciom przez wiele pokoleń.

„Ciemno, prawie noc” to rzecz duszna i ponura, w dodatku rozgrywa-
jąca się w niepięknym Wałbrzychu i dotykająca tematów, o których 
ciężko nawet myśleć. Upiornie – to komplement! – sfotografowana 
przez Marcina Koszałkę, solidnie zagrana i  mimo wszystko mocna 
w wymowie, bo brutalizm wyłaniający się z opowieści kolejnych bo-
haterów, których wysłuchuje Alicja, nie pozostawia obojętnym. Nie-
stety, specyficzny język autorki „Ciemno, prawie noc”, będący siłą 
napędową jej prozy, okazał się nieprzekładalny na ekran, podobnie 
jak surrealistyczny klimat powieści. Literacki pierwowzór jest jed-
nocześnie wciągającym kryminałem i przypowieścią o dziedziczeniu 
zła. Filmowa wersja to przeciętne kino gatunkowe. Szkoda.

Reż. Borys Lankosz, wys. Magdalena Cielecka, Marcin Dorociński, Piotr 
Fronczewski, Dorota Kolak. Premiera 22 marca 2019 (na ekranach tv)
 
Proceder

Biografia Tomasza Chady, reprezentanta nurtu ulicznego rapu, 
legendy warszawskiej sceny hip-hopowej, związanego z  grupą 
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Molesta Ewenement. Projekt ryzykowny, bo fani gatunku i  same-
go artysty otoczonego niemal kultem są wyjątkowo restrykcyjni 
w  ocenach. Jeszcze przed rozpoczęciem produkcji wyrazili mnó-
stwo wątpliwości wobec próby ujęcia w filmową opowieść barwnej 
biografii Chady, choć z tym, że jego życiorys to gotowy materiał na 
scenariusz trudno się nie zgodzić. Chłopak z blokowisk, uzależnio-
ny od narkotyków, całe życie w  konflikcie z  prawem, odsiadujący 
kolejne wyroki, a przerwach nagrywający albumy (w sumie sześć), 
natychmiast zyskujące status kultowych.

Film prowadzi nas przez życie Chady od momentu, gdy wdaje się 
w  proceder kradzieży samochodów i  relacje z  grupą przestępczą 
(„Proceder” to też tytuł jego debiutanckiej płyty) aż do tragicznej 
śmierci w  wieku 39 lat (2018 rok). Po drodze są kolejne nieudane 
związki, odsiadki za kradzieże, pobicia i napaści, skomplikowane re-
lacje z matką, i otoczeniem, a w tle – muzyka i teksty: bezkompromi-
sowe, żarliwe, dosadne, bardzo osobiste.

Chada w  filmie Michała Węgrzyna jest wrażliwcem i  poetą uwi-
kłanym w  problemy z  prawem, zahartowanym przez życie, ale 
też zupełnie pogubionym człowiekiem. Wcielił się w  tę złożoną 
postać Piotr Witkowski. To jego pierwsza główna rola w filmie fa-
bularnym, zdradzająca spory potencjał. Aktor zmienił się do roli 
fizycznie, ale brawa należą mu się przede wszystkim za złapanie 
hip-hopowego flow, którego brak odebrałby bohaterowi całą wia-
rygodność.

Gratka dla fanów hip-hopu. Dla pozostałych – niezłe kino biogra-
ficzne.

Reż. Michał Węgrzyn, wys. Piotr Witkowski, Agnieszka Więdłocha, Mał-
gorzata Kożuchowska, Antoni Pawlicki. Premiera: 15 listopada 2019

Czarny mercedes

Książka budzi większe emocje – to pierwszy wniosek po obejrzeniu 
ekranizacji „Czarnego Mercedesa”. Powieść reżysera i  pisarza Ja-
nusza Majewskiego wpisała się w nurt, niezwykle obecnie popular-
nych, kryminałów retro. Filmowi zabrakło dynamiki, postaci straciły 
wieloznaczność, a intryga zeszła na plan drugi wobec – najbardziej 
wiarygodnej w obrazie – grozy hitlerowskiej okupacji.

Nie udało się doświadczonemu twórcy to, co wcześniej np. w „CK 
dezerterach”, gdzie trudne wydarzenia historyczne są tłem dla so-
wizdrzalskich przygód międzynarodowej bandy uciekinierów z woj-
ska. Tutaj esesman pozostaje katem, łapanka grozi obozem, a wizyta 
bohaterów w  knajpie z  muzyką w  getcie nabiera cech dramatycz-
nych. Nie ma się z czego śmiać – to wniosek drugi.

Warszawa 1942. Czwórka bohaterów prezentuje różne postawy 
wobec ograniczeń i  okrucieństwa wojny. Gdy ginie młoda i  piękna 
żona uratowana z  piekła Zagłady, jej mąż adwokat, który stara się 
zachowywać przyzwoicie, szuka pomocy u poczciwego nadkomisa-
rza Granatowej Policji, a przypadkiem zaprzyjaźnia się z oficerem SS. 
Dużo grzybów w tym barszczu, stąd smak zawiły i ciężko strawny.  

Film jest za długi (123 min.), co ma wpływ na tempo akcji, ale reżyser 
wyraźnie chciał jak najwięcej wątków z książki przenieść na ekran. 
Opowieść snuje więc niespiesznie, a kryminał opowiadany jak bajka 
na dobranoc zaczyna przypominać moralitet. Tyle, że w tym przy-
padku morał przychodzi na początku: w  obliczu zła nikt nie ocali 
w sobie dobra.

Reż. Janusz Majewski, wys. Maria Dębska, Aleksandar Milicevic, Artur 
Żmijewski. Premiera: 4 października 2019.
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Pan T.

Tegoroczne wydarzenie filmowe. Obraz stylowy, dopracowany, 
wyrafinowany estetycznie. Z  idealnie odmierzonymi proporcjami 
absurdu, surrealizmu i  powagi. Czarno-biała perła z  udziałem ple-
jady znanych postaci w rolach epizodycznych. „Pan T.” mógłby być 
o  Leopoldzie Tyrmandzie, ale reżyser, który lubi kino gatunkowe 
(np. western Eukaliptus), zapewnia, że jego bohater symbolizuje 
wielu pisarzy, którzy próbowali odnaleźć się w Polsce Ludowej lat 
50. XX wieku.

T. nie jest twórcą kawiarnianym. Do knajp chodzi rzadko, pije za 
cudze, nie stać go na towarzyskie brewerie. W skromnej kawalerce 
w hotelu dla literatów przyjmuje maturzystkę chętnie korzystającą 
z różnych form korepetycji i poznaje zalęknionego debiutanta, któ-
ry marzy o karierze dziennikarskiej, a na razie mieszka przez ścianę, 
a właściwie przez... szafę.

T. chce pisać i wydawać, ale nie byle co, a musi utrzymywać się z pra-
cy najemnej w  podrzędnych tytułach branżowych (np. szlakiem 
podróży Stalina). Trwa więc walka o przetrwanie i zachowanie god-
ności wśród spolegliwych. W  klimacie donosów i  wszechobecnej 
kontroli realnym staje się nawet groteskowe spotkanie toaletowe 
z pierwszym sekretarzem. Na szczęście życie podsuwa twórcy po-
mysł na oryginalną powieść współczesną.

Pan T. to koncert gry aktorskiej Pawła Wilczka w roli tytułowej i Se-
bastiana Stankiewicza (nagroda za drugi plan w Gdyni), jako adepta 
sztuki dziennikarskiej. Nieco utrudnia odbiór opowieści wątek za-
maskowanych terrorystów, ale załóżmy, że w  epoce jazzu, wódki 
i towarzysza Bieruta wszystko było możliwe. Zwłaszcza w umyśle 
wygłodniałego literata.

Warto obejrzeć „Pana T.” również dlatego, żeby zobaczyć, jak mo-
gła wyglądać Warszawa w epoce budowy pałacu, czyli 70 lat temu 
i przekonać się, jaki tytuł może być dobry dla poematu.

Reż. Marcin Krzyształowicz, wys. Paweł Wilczak, Sebastian Stankiewicz, 
Maria Sobocińska, 2019. Premiera: 25 grudnia 2019

Piłsudski

Zaskoczenie, na szczęście pozytywne. Film wyraźnie odstający od 
nurtu patriotyczno-historycznego. Prosta opowieść o  skompliko-
wanych wydarzeniach i  złożonej osobowości Józefa Ziuka Piłsud-
skiego, a równocześnie obraz Polski podzielonej, zwaśnionej i targa-
nej sprzecznymi ambicjami stronników politycznych.  

Oto 1901 rok. Późniejszy marszałek ucieka ze szpitala psychiatrycz-
nego i staje na czele polskiego podziemia niepodległościowego. Jaki 
jest, najlepiej widać w  scenie, w  której po przyjacielsku obejmuje 
antagonistę, a jednocześnie wyciąga mu zza pazury pistolet. W tle 
wybuchają bomby, giną ludzie, mieszają się języki zaborców. Twór-
ca Legionów Polskich rozpoczyna walkę, która potrwa niemal dwie 
dekady.

Józef Piłsudski jest w filmie nie tylko bojownikiem o niepodległość, 
terrorystą organizującym zbrojne napady i  kandydatem na męża 
stanu, lecz także mężczyzną targanym namiętnościami. Przywią-
zany do żony, od burzliwego życia znajduje ukojenie w  ramionach 
kochanki. Żona nie da mu rozwodu, kochanka urodzi mu dwie córki.

Nie ma w  „Piłsudskim” patosu, zadęcia, przesady. Nie ma bohate-
rów, są zwyczajni ludzie, którzy wykazują się nadludzką odwagą. 
Oglądamy wycinek z życia Józefa Piłsudskiego, wiele wydarzeń jest 

Dolina Bogów

Boże Ciało

Pan T.

ukryta gra



zaledwie zarysowanych, znika w tle. Mamy jednak świadomość, że 
tak rozpoczął się najważniejszy rozdział historii współczesnej Polski.    

Drugim zaskoczeniem jest Borys Szyc w roli marszałka. Aktor po-
woli zmierza w ślady wielkich, którzy oszczędnymi środkami wyra-
zu osiągali więcej niż eksplozją energii. Jego Piłsudski to pochylona 
sylwetka, badawcze oczy i racje, które doprowadziły do odzyskania 
niepodległości przez bandę upartych patriotów.

Reż. Michał Rosa, wys. Borys Szyc, Magdalena Boczarska, Maria Dębska. 
Premiera: 13 września 2019
 
Słodki koniec dnia

Film obecny w kinach na długo przed pokazem na festiwalu w Gdy-
ni. Osobny, nastrojowy, aktualny, przywodzący na myśl – nie tylko 

z powodu okoliczności i miejsca akcji – włoskie kino zaangażowane 
politycznie z przełomu lat 60. i 70. XX wieku.

Jesteśmy w toskańskim mieście Volterra, w położonym na wzgó-
rzu domu Marii, polskiej poetki. Maria jest Noblistką i autoryte-
tem moralnym. Dziennikarze zabiegają o  wywiady, otrzymuje 
zaproszenia na odczyty. Otoczona przyjaciółmi o  podobnych 
poglądach, błyszczy wśród innych intelektualistów. Maria ma 
świadomość swojej pozycji i nie zawaha się położyć jej na szali dla 
obrony wartości.

Gdy podczas ceremonii nadania tytułu honorowego obywatela mia-
sta, poetka wygłasza niepoprawne politycznie przemówienie, staje 
się wrogiem publicznym. Włoska prowincja z filmu Jacka Borcucha 
nie różni niczym od innych prowincji europejskich, bo też wszędzie 
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dominują układy towarzyskie, nie ma miejsca na dialog, zakłamanie 
i konformizm znajdują żyzną glebę, a strefy wpływów wywołują za-
burzenia relacji międzyludzkich.  

Reżyser przyzwyczaił nas do swojego stylu opowieści. Wszystko 
dzieje się niespiesznie i  dygresyjnie, rozmowy nie popychają akcji, 
bohaterowie żyją we własnym, nie do końca opisanym, świecie. 
„Słodki koniec dnia” momentami nuży, zbyt wiele jest w nim symbo-
liki, a za mało znaczeń. Drugim obok reżysera autorem scenariusza 
jest Szczepan Twardoch, ale charakterystycznej kreski narracyjnej 
pisarza w  filmie zabrakło. Szkoda też, że tak niewiele jest muzyki 
Daniela Blooma, która zawsze dodaje dynamiki opowieściom star-
szego brata.

Reż. Jacek Borcuch, wys. Krystyna Janda, Kasia Smutniak, Lorenzo de 
Moor. Premiera: 10 maja 2019

ukryta gra

Życzylibyśmy wszystkim, żeby tak wyglądało współczesne kino 
polskie. Niestety, do poziomu, który proponuje nam producent 
„Ukrytej gry”, Watchout Studio („Bogowie”, „Sztuka kochania”), da-
leko wielu produkcjom. Tym większą ucztą jest film debiutującego 
w pełnym metrażu fabularnym Łukasza Kośmickiego.  

Właściwie wystarczy wyłączyć telefon, usiąść wygodnie i zanurzyć 
się w świat bohaterów historii z okresu zimnej wojny. Kunsztownie 
ułożony scenariusz autorstwa reżysera i Marcela Sawickiego jest jak 
przewodnik po fascynujących wydarzeniach, które mogły mieć miej-
sce, ale nie musiały. Zresztą to nie ma znaczenia, bo w „Ukrytej grze” 
nie chodzi o  jej finał, lecz o przebieg. Dla szpiegów z całego świata 
gra pozostaje grą nawet, gdy sędziowie odgwiżdżą jej zakończenie.

Ciemno prawie noc

Obywatel Jones

Piłsudski

Słodki koniec dnia
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Lata 60. XX wieku. Trwa napięcie polityczne związane z kryzysem 
kubańskim. Rosja i USA daleko od swoich granic demonstrują potę-
gę militarną. Konflikt, który grozi III wojną światową, przenosi się 
z  wytłumionych gabinetów dyplomatycznych na pokład okrętów 
zmierzających do wybrzeży wyspy, by ostatecznie zogniskować się 
w... Pałacu Kultury i Nauki.

W prezencie od Stalina rozegra się starcie szachowe pomiędzy ro-
syjskim arcymistrzem a  amerykańskim matematykiem, który ma 
problem z  zachowaniem trzeźwości, co akurat w  Polsce nie jest 
problemem. Szachownica, jak w  klasycznej rozgrywce wywiadów, 
przypomina właz, pod którym kryje się zejście do podziemnego 
świata intryg, konspiracji, skrytobójczych mordów i pilnie strzeżo-
nych tajemnic państwowych.  
Bill Pullman, jako geniusz matematyczny i  Robert Więckiewicz 
w roli dyrektora pałacu – ten koncert gry aktorskiej, podobnie, jak 
cały film, trzeba zobaczyć.

Reż. Łukasz Kośmicki, wys. Bill Pullman, Robert Więckiewicz, Lotte Ver-
beek. Premiera: 8 listopada 2019 

Żelazny most

Kameralne kino psychologiczne. Śląsk. Kopalnie, tradycje górnicze 
i  wszechobecny pył, który osadza się na relacjach ludzi żyjących 
w  twardej rzeczywistości. Wódka do upadłego w  mieszkaniach 
z meblościankami, ubrania chronione w szczelnych workach, samot-
ność na szychcie, czekanie na najgorsze. W tym wszystkim trójkąt 
miłosny z dwoma przyjaciółmi i kobietą, która szuka emocji w wy-
stygłych uczuciach.

Obaj pracują pod ziemią. Sztygar wysyła męża kochanki do pracy 
na niebezpiecznym odcinku. Gdy dochodzi do tąpnięcia, nie wia-
domo, czy przyjaciel uległ wypadkowi, czy, domyślając się zdrady, 
z własnej woli został na zawalonym odcinku. Trwa akcja ratunkowa 
w  kilku wymiarach. Sztygar z  wyrzutami sumienia chce uratować 
przyjaciela, a równocześnie ocalić związek. Kobieta szuka odkupie-
nia winy.

W  swoim debiucie fabularnym reżyserka postanowiła bez morali-
zatorstwa opowiedzieć dramatyczną historię trudnych związków. 
Gdy w finale kamera unosi się nad miejscem akcji ratunkowej, widz 
ma wrażenie, jakby zostawiała nas samych z dylematem moralnym 

bohaterów. Stawia przy tym najtrudniejsze pytanie: co zrobił(a)byś 
na ich miejscu? Nie teraz, gdy zawaliło się wszystko, lecz wcześniej, 
kiedy mogli jeszcze uchronić siebie – i siebie na wzajem – od najgor-
szego.

„Żelazny most” był jednym z  faworytów Gdyni. W  werdykcie jury 
został jednak pominięty. Szkoda, bo to rasowe kino gatunkowe. Film 
błyszczy aktorstwem. Główne postaci są jakby wyjęte z dokumentu 
o tragicznych wydarzeniach. Wchodzimy w ten przytłumiony świat 
z poczuciem, że z bezpiecznego tarasu widokowego oglądamy pej-
zaż zniszczenia, którego już nie da się odbudować.

Reż. Monika Jordan-Młodzianowska, wys. Julia Kijowska, Bartłomiej 
Topa, Łukasz Simlat. Premiera: 22 listopada 2019

Obywatel Jones

Filmowa lektura obowiązkowa. Kino hollywoodzkie z  europejską 
etykietą. Pełna emocji, zwrotów akcji i  nieznanych dotąd faktów 
opowieść o kłamstwie, prawdzie i manipulacji. Znajdująca mnóstwo 

odniesień we współczesności 
i  poszukująca odpowiedzi na 
pytania o  przyczyny milczenia 
i  politycznej spolegliwości wo-
bec ludobójstwa. „Obywatela 
Jonesa” nie sposób zapomnieć, 
podobnie, jak sceny, w  której 
ukraińskie rodzeństwo na za-
padłej wsi w  środku siarczystej 
zimy częstuje przybysza kawał-
kami mięsa.

Młody dziennikarz angielski 
Gareth Jones chce opisać suk-
ces gospodarczy ZSRR. Jedzie 
do Moskwy po wywiad z  Jó-
zefem Stalinem. Zamiast tego, 
wiedziony domysłami, trafia na 
ukraińską prowincję i  poznaje 
prawdziwe przyczyny rosnącej 
w siłę Rosji.

Agnieszka Holland od dawna 
nosiła się z zamiarem zrealizowania filmu o Wielkim Głodzie. Gdyby 
jednak sięgnęła tylko po archiwa, wywołałaby co najwyżej święte 
oburzenie. Znalazła zatem bohatera autentycznego, którego ocza-
mi widzimy to, czego nigdy nie chcielibyśmy zobaczyć. Powstał ob-
raz dokumentujący stalinowski mord na ludziach, którzy jedyne, co 
mieli, jedzenie z własnych pól, musieli oddać gotującym się do wojny 
Rosjanom.

Nie ma usprawiedliwienia dla Stalina, podobnie, jak nie ma ukojenia 
dla traumy świadka Hołodomoru, a  co najważniejsze – nie można 
zdjąć z ramion Zachodu Europy ciężaru odpowiedzialności za hor-
ror milionów Ukraińców. Dyplomaci z ciepłych gabinetów londyń-
skich nie chcieli wikłać się w konflikt z brutalnym reżimem moskiew-
skim. Nikt nigdy za to nie przeprosił potomków ofiar klęski głodowej 
w całym ZSRR.

„Obywatel Jones” to film kompletny. Nie ma w nim zbędnego słowa, 
kadru. Nic nie jest przejaskrawione. Agnieszka Holland w szczyto-
wej formie.

Reż. Agnieszka Holland, wys. James Norton, Peter Sarsgaard, Fenella 
Woolgar. Premiera: 25 października 2019

Czarny mercedes
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Gdyby 10. koszalińskie konfrontacje młodych „m-teatr” (14-21 września br.) nazwać według klucza 
rocznicowego, nosiłyby nazwę aluminiowych. co ciekawe, ten motyw wielokrotnie przewijał przez 
festiwal - w elementach scenograficznych i w sterylnym wydźwięku, z jakim pozostawiał widzów 
po spektaklach. dla przypomnienia – ideą przedsięwzięcia, organizowanego przez bałtycki teatr 
dramatyczny w koszalinie, jest prezentacja twórczości młodych reżyserów, którzy w dorobku nie 
mają więcej niż dziesięć realizacji scenicznych. nierzadko podczas konfrontacji zdarzało się wyłuskać 

spektakle, które nowatorskim podejściem otworzyły drzwi do nowej jakości w teatrze.

Podsumowujemy 
dziesiąty „m-teatr”

Humanka w meblościance, 
czyli teatralnie o bliskości

autor: Justyna Horków
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W
 tym roku widzowie obejrzeli siedem spektakli konkurso-
wych oraz pięć towarzyszących. Trzy z nich skierowane 
bezpośrednio do młodego widza dotyczyły problemów, 

z którymi boryka się to pokolenie: trudów dorastania we współcze-
snym, zinformatyzowanym świecie. Czy w dobie ogromnych różnic 
pokoleniowych istnieje szansa na zbudowanie otwartej i  szczerej 
komunikacji? W  jaki sposób dorośli mogą dotrzeć do dzieci, zanu-
rzonych w  nieprawdziwym, często nieszczerym, wyobrażonym 
otoczeniu? Na te pytania starały się odpowiedzieć: „Morze ciche” 
Teatru Nowego w  Zabrzu (reżyseria Łukasz Zaleski), „Nic, dzika 
mrówka, Adam i  Ewa” poznańskiego Teatru Animacji w  reżyserii 
Ewa Marii Wolskiej oraz „Like Fake. Historia, której nie było” Arka-
diusza Buszko z BTD w Koszalinie.

Teatr Animacji w Poznaniu nazywa swoją sztukę „zmysłowiskiem” – 
spektakl wykorzystuje również najnowsze zdobycze techniki, takie 
jak mikrofon binauralny, stwarzający iluzję przebywania w miejscu, 
w którym dokonano nagrania. Na uwagę zasługuje także nowator-
ska scenografia oraz oprawa multimedialna koszalińskiego spekta-
klu „Like Fake”, przenosząca widza w  świat wirtualnych platform 
i mediów społecznościowych. Internetowa defleksja , czyli mecha-
nizm unikania prawdziwego kontaktu, potrafi zdekoncentrować, 
nietrudno sobie wyobrazić, jakie spustoszenie sieje w  delikatnej 
psychice dorastającego człowieka.

Pozostałe spektakle towarzyszące to monodram „Maminszymek” 
Szymona Majewskiego, który uświetnił galę finałową festiwalu oraz 
„Dziękuję za różę” koszalińskiego BTD.      

W konkursie głównym teatralne zmagania rozpoczął Andrzej Bła-
żewicz i  jego „Śluby Panieńskie” (Teatr Polski w  Poznaniu). Tekst 
Aleksandra Fredry, luźno potraktowany, stanowił punkt wyjścia do 
dyskusji o bliskości w świecie, gdzie wartości nieustannie się zmie-
niają, jak również o tym, czy definicje jako takie są nam faktycznie 
potrzebne. Grają w nim sami mężczyźni, także role kobiece. Sceno-
grafia, składająca się z aluminiowych (!) podestów,  stanowi ciekawy 
kontrast dla kostiumów aktorów wyjętych z poprzedniej epoki. To 
zderzenie uzupełnia dyskurs o rolach społecznych i ich dekonstruk-
cji. „Śluby Panieńskie” to bezkompromisowa próba ukazania blisko-
ści i intymności.

Bliskość, choć na innej płaszczyźnie, starał się przedstawić Ra-
fał Szumski w  spektaklu „Tchnienie”, zrealizowanym przez Teatr 
Miejski w  Gliwicach. Widz jest świadkiem dialogu pary, która za-
stanawia się nad powiększeniem rodziny. Ich dywagacje dotyczą 
wielu aspektów: od zmiany sytuacji życiowej, poprzez własne 
wyobrażenia, na trosce o stan planety kończąc. Kameralna atmos-
fera pomiędzy aktorami, spotęgowana muzyką graną na żywo, 
scenografią składającą się z dwóch krzeseł, zmusza do uważności. 
Widz ma wrażenie, że sekretnie podgląda czyjeś życie. Jedno-
cześnie potrzeba dużej dozy skupienia, by śledzić te emocjonalne, 
rozgorączkowane rozmowy na tematy, które wszyscy poruszamy.   
Relacji międzyludzkich i  nie tylko dotyczyła także „Humanka” 
w reżyserii Agaty Puszcz (Teatr Polski w Bielsku- Białej). To bodaj-
że pierwszy spektakl teatralny utrzymany w  gatunku sf. Główny 
bohater, po rozczarowujących związkach z  kobietami, postanawia 
zakupić „humankę” – humanoidalnego robota, na pierwszy rzut 

oka niczym nie różniącego się od człowieka, zaprogramowanego 
na partnerkę doskonałą. Jednak perfekcja – koncepcja z początku 
kusząca, wprowadza wiele niewiadomych do jego świata. Bardzo 
ciekawym efektem multimedialnym jest interaktywny komputer 
domowy „Em”, chwilami będący bardziej ludzki niż jego właściciel. 
„Humanka” to także próba odpowiedzenia na pytanie, gdzie zaczy-
na się i  kończy tożsamość oraz czy jest to przywilej nadany tylko 
istotom ludzkim.

Wymiary czasu – przeszłość, teraźniejszość i  przyszłość – to ele-
menty przeplatające się w przedstawieniu „Reality Show(s). Kaba-
ret o  rzeczach strasznych” Jana Hussakowskiego Teatru im. Jana 
Kochanowskiego w  Opolu. Centralny punkt na scenie stanowi 
ogromna meblościanka, trochę parafrazująca rzeczywistość z cza-
sów transformacji ustrojowej. Z jej siermiężnego wnętrza wyłaniają 
się różnorakie postacie: a to główna lokatorka, która uciekła do jej 
wnętrza, a to młodzi telewizyjni prezenterzy – wszyscy prowadzą 
dialog z siedzącym nieruchomo tajemniczym „Sąsiadem”. Jak w se-
rialach paradokumentalnych obserwujemy zawiłe zwroty akcji, 
monologi, rekonstrukcje przeszłości przerywane od czasu do czasu 
absurdalnymi reklamami. To wszystko okraszone czarnym humo-
rem, staje się słodko-gorzkim komentarzem naszych czasów. Bieda, 
narastające różnice społeczne, poczucie niesprawiedliwości – to 
lejtmotywy opolskiego „show”. Pod względem realizatorskim przy-
gotowanego z precyzją godną szwajcarskiego zegarka.

„PustoStan” – monodram w  reżyserii Rafała Pietrzaka to następ-
stwo warsztatów, jakie autor prowadził z  osobami bezdomnymi. 
Próba rozszyfrowania zjawiska bezdomności na wielu płaszczy-
znach. Co ciekawe, choć na scenie widzimy jednego aktora, dzięki 
zastosowanym różnym środkom wyrazu (projekcje wideo, mario-
netki, nagrane rozmowy), reżyser stwarza iluzję kilkuosobowego 



zespołu. To ciekawy sposób na pokazanie kilku perspektyw różnych 
historii w jednym czasie.     

Historię miłosnego trójkąta na kanwie poematu Bolesława Leśmia-
na – „Zdziczenie obyczajów pośmiertnych”, w reżyserii Marty Strek-
er wystawił Teatr im. Jana Kochanowskiego w  Opolu. Oniryczny 
tekst, pisany 13-zgłoskowcem, stanowi kontrast dla tego, co zbudo-
wano na scenie: metalowa siatka, wózek prosektoryjny, fantom, nie 
pozostawiają wątpliwości: mamy do czynienia z miejscem zbrodni. 
Trójka bohaterów: mąż, żona i  kochanka, trochę jak na rozprawie 
sądowej, trochę jak w serialu kryminalnym, starają się zrekonstru-
ować wydarzenia, które doprowadziły do fatalnych w  skutkach 
czynów. Z dużym natężeniem emocji aktorzy starają się udowodnić 
winę, najchętniej nie swoją. Zazdrość, zdrada i rywalizacja napędza-
ją duszną atmosferę, która zmierza w zawrotnym tempie do tragicz-
nego końca: zbrodni w afekcie.   

Intensywnych emocji dotknął Michał Grzybowski w  sztuce „Ka-
mień i  popioły” (Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w  Kaliszu). 
Umowna scenografia, której głównym punktem jest czarny prosto-
kąt, przypomina „Dogville” Larsa von Triera. W tej surowej scenerii 
widz jest świadkiem retrospekcji losów czwórki bohaterów. Każdy 
z nich opowiada swoją wersję dramatycznej historii, praktycznie nie 
wchodząc w interakcję z pozostałymi uczestnikami przedstawienia. 
Ich splątane losy są tłem dla silnych emocji, popędów, wyborów.

Podsumowując, dziesiątą edycję „m-teatru” zdominowały zagad-
nienia nurtu humanistycznego, zarówno w  ujęciu jednostkowym, 
jak i globalnym. Śmierć, miłość, bliskość, osamotnienie – to główna 
oś tegorocznych konfrontacji. Pobrzmiewa w  nich fundamentalne 
pytanie „quo vadis”, współczesny człowieku?” Co ważne, reżyserzy 
zostawili widzowi przestrzeń na własne przemyślenia. Na uwagę 
zasługuje fakt, że autorzy mieli jasną wizję tego, co chcieli przed-
stawić. Ta skrupulatność została przeniesiona także na płaszczyznę 
scenograficzną. Również nowoczesne media, po które wciąż chęt-
nie sięgają autorzy, są doskonałym przykładem na to, że dobrze 
użyte, nawet oszczędnie,  potrafią uwypuklić walory produkcji.  
Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr” zmuszają do myśle-
nia, prowokują do wyjścia z własnej strefy komfortu. Jak pod mikro-
skopem przyglądają się rzeczywistości w  skali makro, wyłuskując 
na bieżąco jej różne odcienie. Jednocześnie, co jest ich największą 
wartością, pozostają otwarte na odbiorcę, mają bowiem charakter 
integracyjny. Widzowie dyskutują z  twórcami w  ramach „m-gadu-
gadu-teatr”, a młodzież w tym roku szlifowała umiejętności podczas 
warsztatów dziennikarskich. „Morze ciche” oraz „Nic, Dzika Mrów-
ka, Adam i Ewa” zagrane zostały w języku migowym, co jest ukło-
nem w stronę widzów niedosłyszących i niesłyszących.
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LAUREACI
Jury nie przyznało I nagrody. Dwie równorzędne II 
nagrody: „Śluby panieńskie” reż. Andrzej Błażewicz, 
Teatr Polski w Poznaniu oraz „Reality show(s). Kabaret 
o rzeczach strasznych” Teatr im. J. Kochanowskiego 
w Opolu. Nagroda „młodzi oceniają młodych”: „Hu-
manka” reż. Agata Puszcz Teatr Polski w Bielsku Białej
Nagrody publiczności:  Najlepsza aktorka: Alina 
Czyżewska/ „Tchnienie”; Najlepszy aktor: Karol 
Kossakowski/ „Reality show(s). Kabaret o rzeczach 
strasznych”; Najlepszy spektakl: „Reality show(s). 
Kabaret o rzeczach strasznych” 





MATT BRADY: „THE SCIENCE OF RICK AND MORTY. 
NIENAuKOWY PRZEWODNIK PO ŚWIECIE NAuKI” 
Autor, Matt Brody, pochodzi z Karoliny Północnej. Jest nauczycie-
lem przedmiotów ścisłych i popkulturowym pisarzem. Zanim zaczął 
pracować w szkole, był współzałożycielem i redaktorem naczelnym 
serwisu Newsarama, który otrzymał Nagrodę Eisnera w  kategorii 
najlepsze dziennikarstwo związane z  komiksami. Brady jest także 
założycielem The Science Of, strony internetowej, która wykorzy-
stuje popkulturę, aby pomóc lepiej zrozumieć naukę.
Czy możemy włamać się do ludzkiej pamięci? Czy dzięki polizaniu 
możemy przejąć kontrolę nad karaluchem? Czy ludzkość może czer-
pać energię z baterii? Chcesz poznać odpowiedzi na te pytania? Wy-
rusz w  pełną humoru i  wiedzy podróż z  ekscentrycznymi Rickiem 
i  Mortym. Bohaterowie wędrują po odległych galaktykach i  alter-
natywnych rzeczywistościach, zbierają intrygujące ciekawostki 
i przedstawiają nieoczywiste teorie z zakresu biologii, chemii i fizyki 
oraz przeprowadzają odjechane doświadczenia, dzięki którym i ty 
poznasz mechanizmy rządzące światem przyrody.

MICHAEL MORYS-TWAROWSKI: 
„PRZEDMuRZE CYWILIZACJI”
Wojownicy Piastów dający odpór pruskiej nawałnicy. Polski ba-
stion przeciw litewskim barbarzyńcom. Ostatnia twierdza Zacho-
du zdolna powstrzymać Tatarów i Turków. Żaden kraj nie stanowił 
granicy cywilizacji przez dziesięć stuleci. Żaden, poza Polską. „Le-
szek Czarny wyspowiadał się, przyjął komunię i z wiarą we wspar-
cie niebios ruszył przeciwko poganom. Niczym biblijny sędzia 
Gedeon czy spartański król Leonidas miał pod komendą 300 ludzi 
– i również tych 300 przeszło do historii. Litwinów było więcej, ale 
sam Leszek nie wiedział, jakiego rzędu była to liczba, bo kiedy do-
gonił pogan w okolicach miejscowości Równe, ci schowali się w le-
śnej gęstwinie”.
Rola strażnika cywilizacji zachodniej zdeterminowała całe dzieje 
Polski. I do dzisiaj stanowi o tym, kim jesteśmy.
Michael Morys-Twarowski – autor bestsellerowego „Polskiego im-
perium” – ożywia jedno z najsłynniejszych haseł z rodzimej historii. 
I dowodzi, że „przedmurze cywilizacji” to znacznie więcej niż pokry-
ty patyną slogan. Zwraca się do współczesnego czytelnika z lekko-
ścią, barwnie i z wielką historyczną pasją.

JOCHEN BOEHLER, ROBERT GERWARTH, 
JACEK MŁYNARCZYK: „WAFFEN SS”
Mieli być elitarną organizacją „rasy panów”. Przyjęli w swoje szeregi 
tych, którymi gardzili. Czy zbrodnia może łączyć mocniej niż tożsa-
mość narodowa? W  ręce czytelników trafia głębokie międzynaro-
dowe studium na temat uczestnictwa nie-Niemców w  Waffen-SS. 
Historycy z różnych krajów Europy poddają analizie postawy i mo-
tywacje ochotników, przypominają o  ich działalności i przyglądają 
się procesom rekrutacji na poszczególnych etapach wojny. Czy od-
działy duńskie różniły się od francuskich? Skąd brał się entuzjazm 
ukraiński? Dlaczego nie udało się stworzyć oddziału złożonego 
z samych Polaków? Jak dziś wygląda oficjalna historyczna narracja 
dotycząca kolaboracji w poszczególnych państwach europejskich? 
Co działo się z ochotnikami po zakończeniu wojny? Między innymi 
na te pytania odpowiada książka „Waffen-SS” w  oparciu o  solidny 
materiał badawczy.
Autorzy piszą o  swej książce: „Dążyliśmy do przedstawienia sub-
telniejszego i  bardziej wyważonego, bliższego prawdy obrazu ko-
laboracji w Europie podczas II wojny światowej, próbując również 
przełamać metodologiczne granice historiografii i  danego okresu 
dziejów poprzez prezentację rozpraw autorstwa badaczy z różnych 
krajów. (…) O ile losy głównych ofiar tej wojny – robotników przymu-
sowych, Żydów, jeńców, przeciwników politycznych nazistowskich 
Niemiec, ludności słowiańskiej – bywają niekiedy przedstawiane 
w ujęciu porównawczym i/lub ponadnarodowym, o tyle sprawców 
bada się zasadniczo z perspektywy narodowej (o ile się to czyni)”.

nowości i hity 
wydawnictwa znak

Prestiżowe 
książki

proponuje: andrzej mielcarek
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Dla pań to niezbędnik samoświadomości seksualnej, dla panów 
podpowiedź, jak uszczęśliwić w łóżku partnerkę. Kobiety chcą wie-
rzyć, że oddzieliły miłość od seksu. Jednak dla zdecydowanej więk-
szości pań seks ma zawsze charakter relacyjny. Twierdzenie „Seks 
jest dla mnie tylko seksem” to tworzenie złudzenia. Można w  tym 
przekonaniu funkcjonować przez pewien czas, ale w  końcu okaże 
się fałszywe. Wiąże się to oczywiście z  tym, że kobiety są stroną 
bardziej narażoną na zranienia, zawód miłosny. I dobrze, żeby o tym 
wiedziały, umiejętnie się chroniąc, nie angażując się w  ryzykowne 
znajomości. 

JACEK WAKAR: 
„PRZYCZAJONY GENIuSZ”
Życiowa droga Janusza Gajo-
sa, która zaprowadziła go do 
punktu, w  którym jest dzisiaj, 
nie była prosta. Czterokrotne 
zdawanie do szkoły filmowej, 
a  w  międzyczasie terminowa-
nie w  lalkowym teatrze w  Bę-
dzinie. Najpierw czas poza 
Warszawą, z  dala od reflekto-
rów, a  potem zdobywanie szli-

fów w  komedii, zapewne najtrudniejszym, ale i  niewystarczająco 
poważnym gatunku. No i ten Janek Kos… Popularność, jaką dziś na-
wet trudno sobie wyobrazić. Można się było w tym osadzić, przecież 
niejeden wymarzyłby sobie taki prezent od losu. A potem Turecki… 
Życie Janusza Gajosa, to ciągła ucieczka przed rolami, które do tego 
stopnia się z nim zrosły, że mogły stać się pułapka na zawsze. Dziś 
jednak słyszymy „Gajos” i  przed oczami przesuwa się szereg jego 
wielkich kreacji. To jego zwycięstwo. 
Potęga aktorstwa. Gigant. Artysta pokroju Gajosa w  Anglii otrzy-
małby tytuł lordowski – to tylko kilka opinii kolegów aktorów o Ja-
nuszu Gajosie. Najlepsze nazwiska polskiej sceny i  filmu – m.in. 
Janda, Seniuk, Więckiewicz, Englert, Opania, Woronowicz, Bra-
ciak – opowiadają o swoich zawodowych i prywatnych spotkaniach 
z Gajosem.

ROBERT GÓRSKI, 
MONIKA SOBIEń: 
„JAK ZOSTAŁEM PREZESEM”
Kulisy „Ucha Prezesa”, opo-
wiedziane przez twórcę tego 
najpopularniejszego polskiego 
serialu internetowego. Obej-
rzały go miliony ludzi, a kwestia 
czy Adrian wejdzie, czy nie wej-
dzie do gabinetu Prezesa, tygo-
dniami rozgrzewała ciekawość 
publiczności. Polski rząd (ten 

prawdziwy!) na konferencji prasowej „zajął stanowisko” w sprawie 
programu kabaretowego. Z pełną powagą…
Posłanka Krystyna Pawłowicz na swoim Facebooku zamieściła 
taki wpis (fragment, pisownia oryginalna): „Pan Robert Górski opi-
sał swe wulgarne wyobrażenie o mnie, skromnym pośle, emerycie, 
kobiecie w  8 odcinku swego „Ucha”. Wyobrażenie ukształtowane 
hejtami i  bluzgami lewactwa. Jako odbiorca zapewne jedynie le-
wackich mediów, nie wie, że w rzeczywistości jestem bardzo ładna, 
bardzo miła dla miłych, życzliwa, łagodna i uśmiechnięta. Owszem, 
lubię sałatki, a pan Górski zapewne tłustą golonkę i zwyczajną z roż-
na plus ogórek kiszony. I ma do tego prawo, aby nie mlaskał”. 

To był szał. Skąd to się wzięło. No i kto za tym stał i kto za to płacił…

KAMIL FEJFER: „O KOBIECIE 
PRACuJąCEJ. DLACZEGO 
MNIEJ ZARABIA, CHOCIAŻ 
WIęCEJ PRACuJE”
Jest taki gorzki rysunek Janka 
Kozy: dwie sprzątaczki, jed-
na pochylona szoruje toaletę, 
druga stoi nad nią z  miotłą 
i  pyta: „Jaką masz umowę?”. 
„O  dzieło” – odpowiada po-
chylona. Kamil Fejfer, twórca 
„Magazynu Porażka”, przyjrzał 

się kobietom pracującym. Ten rynek jest okrutnie niesprawiedliwy, 
co pokazują historie kobiet przytoczone w książce i setki badań, do 
których dotarł autor.  
Kamil Fejfer – dziennikarz. Zajmuje się analizą rynku pracy, wy-
nagrodzeń i  rozwarstwienia społeczno-ekonomicznego. Założył 
i prowadzi na Facebooku (pod pseudonimem Staś Klęski) Magazyn 
Porażka. Na przełomie września i  października nakładem wydaw-
nictwa Czerwone i Czarne ukazała się jego książka „Zawód” – cykl 
reportaży z polskiego rynku pracy.

ZBIGNIEW 
LEW-STAROWICZ, 
KRYSTYNA ROMANOWSKA: 
„ONA. PYTANIA INTYMNE”
Jak na sto procent wykorzy-
stać kobiecą seksualność? Ta 
książka to kontynuacja po-
przedniej – „On. Pytania intym-
ne”. Tym razem autorzy zajmują 
się mapą erogenną kobiety, ta-
jemnicami waginy, sposobami 
osiągnięcia wielokrotnych or-

gazmów, technikami pomagającymi osiągnąć maksymalną rozkosz. 

nowości i hity 
wydawnictwa 

czerwone i czarne

Prestiżowe 
książki

proponuje: andrzej mielcarek
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Autor: Dorota Popowicz-Majewska

Fotografie: Tomasz Majewski

Marynistyka 
w Galerii 

MPS

Członkowie Koszalińskiego Towarzy-
stwa Fotograficznego „Bałtyk” byli bo-
haterami kolejnego wernisażu w  Galerii 
MPS. Tym razem tematem ich wystawy 
stała się „Fotografia marynistyczna”. 
Jak mówi pomysłodawczyni wydarzenia 
Sabina Marcinkowska, morze to temat 
niełatwy, ale mobilizujący do wysiłku.  
Na uwagę zasługują zdjęcia powsta-
łe podczas fotograficznego pleneru 
na wyspie Rugia,  w  którym uczest-
niczyli członkowie Towarzystwa. 
Wystawę można oglądać w  Galerii MPS 

do połowy stycznia 2020 r.

i   1 5 8   i

i   k r o n i k i   i



Autor: Dorota Popowicz-Majewska

Fotografie: Tomasz Majewski

„Abstrakcje” 
Ernesta 
Zawady

Nowy sezon artystyczny w  koszaliń-
skiej Galerii na Piętrze zainaugurował 
wernisaż Ernesta Zawady. - Autor to 
artysta subtelny, a  jednocześnie wyra-
zisty i stanowczy, zabiera widza w świat 
odważnego koloru, zdecydowanych 
kompozycji i  zaskakującego kontrastu – 
mówiła Jadwiga Kabacińska-Słowik, or-
ganizatorka wydarzenia.  Ernest Zawada, 
absolwent wydziału malarstwa war-
szawskiej ASP, zajmuje się malarstwem 
sztalugowym, grafiką warsztatową, 
rzeźbą i instalacją. Jest również autorem 
happeningów w  przestrzeni publicznej.  
Wystawę można oglądać do 8 listopada 
br. w Galerii na Piętrze, przy ul. Dworco-

wej 8 w Koszalinie.
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Autor: Dorota Popowicz-Majewska

Fotografie: Tomasz Majewski

Dusza 
pejzażu

Jan Wołek – poeta, pisarz, karykaturzy-
sta, pieśniarz. Od dłuższego jednak czasu 
w  jego twórczości dominuje malarstwo 
sztalugowe. Zaproszony przez Dariusza 
Kalętę, dyrektora kołobrzeskiej Galerii 
Sztuki Współczesnej, zaprezentował 
podczas niedawnego wernisażu swoje 
najnowsze inspiracje. Artysta w  swych 
pracach próbuje uchwycić zdarzenia 
chwili, ulotne zjawiska przyrody, grę 
świateł. Doskonała kompozycja, szybkie 
pociągnięcia pędzla, idealne zestawienia 
barw i  jesteśmy w  stanie określić porę 
dnia, poczuć wilgotność powietrza. To, 
co najważniejsze jest powiedziane, bez 
zbędnych ideologii i  przesłań, jak pod-
kreśla sam artysta. Wystawę w  koło-
brzeskim Ratuszu możemy oglądać do 

końca listopada.
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Fotografie: materiały prasowe

Rośnie 
ranga 

konkursu 
Pracodawca

 Roku
Pomysł, by wyłaniać co roku regionalne 
firmy, które są wyróżniającymi się praco-
dawcami, najwyraźniej „chwycił”. Trzecia 
edycja konkursu organizowanego przez 
koszaliński oddział Północnej Izby Go-
spodarczej cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem przedsiębiorców, a  sama gala 
okazała się niezwykle udaną i prestiżową 
imprezą. Po raz pierwszy w ramach kon-
kursu przyznano tytuł Menedżera Roku. 
Odebrał go pan Marian Jagiełka z Koło-

brzegu. 
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
- Studio Łazienek, Koszalin, ul. Mieszka I 13
- 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, 
DORADCY PODATKOWI

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

KOŁOBRZEG 

- Kawiarnia Widokówka, ul. Sikorskiego 3
- Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej 
   dr Andrzej Krajewski, ul. Fredry 15 A
- Hotel Aquarius SPA,ul. Kasprowicza 24
- Aquarius Beauty, ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
- Marine Hotel & Ultra Marine, ul. Sułkowskiego 9
- Shuum Boutique Wellness Hotel, 
   ul. Tadeusza Kościuszki 17
- Centrum Ogrodnicze Żulicki, 
   ul. Jedności Narodowej 30
- Pufa Design, ul. Bałtycka 31 lok. 2
- Polska Żegluga Bałtycka S.A. Polferries, ul. Portowa 41
- Manufaktura Lodów KUPIEC, ul. Wylotowa 87 
- Odlodowo, ul. Zapleczna 1a 
- Coffeedesk, ul. Mazowiecka 24
- Uzdrowisko Kołobrzeg, ul. Ściegiennego 1
- Hotel LEDA, ul. Kasprowicza 23
- Sanatorium Uzdrowiskowe BAŁTYK, 
   ul. Rodziewiczówny 1
- Hotel Skanpol, ul. Dworcowa 10
- Barbab, ul. Zapleczna 5a 
- BarberShop, ul. Waryńskiego 2 
- Pracownia Fryzjerska Ilona Idczak, 
   ul. Obrońców Westerplatte 18c
- Gałązka Oliwna, ul. Mariacka 12 
- Medestetic, ul. Mazowiecka 24 
- Cosmedical, ul. Mazowiecka 25 
- Hair & Beauty Studio Kołobrzeg, ul Źródlana 1
- Klinika Sorea,  Plac 8 Marca  4 
- Stomatologia, ul. Armii Krajowej 3
- Gabinety dentystyczne Gabriela Świderek, 
   ul. Armii Wojska Polskiego 6c
- Endo – Dent, ul. Armii Wojska Polskiego 10 a
- Centrum Medyczne World Medica, ul. Zapleczna 3f/1
- Regionalne Centrum Kultury, ul. Solna 1
- CONCEPT Monika Buśko – Kuś, ul. Zwycięzców 13 
- MOSIR, ul.  Łopuskiego 38
- Dom – Hit, ul. Mazowiecka 24h 
- Bram Serwis, ul. Wesoła 6
- Optyk Mianowski, Plac 8 marca 2/1
- AT Lampy, ul. Sienkiewicza 28b
- Salon Dobrego Snu, ul. Mazowiecka 5
- Nieruchomości Morek, ul. Zwycięzców 15/9
- Restauracja „Pod Winogronami”, ul. Towarowa 16

SALONY SAMOCHODOWE

- AutoGaleria, 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 Dacia, 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
- 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
- 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
- Bezalians, ul. Sikorskiego 4m
- 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
- Piano Bar, 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
- 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 Studnia, ul. Mickiewicza 6
- Restauracja Vabanque II Riposta, 
   Pasaż Millenium, ul. 1 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
- 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
- Centrum Medyczno – Rehabilitacyjne Remedica, 
   ul. Śniadeckich 4
- Centrum Rekreacji Forma, ul. Rolna 14
- Dermalogica Instytut Kosmetologii i Medycyny 
   Estetycznej, C.H.Jowisz I piętro, ul. Zwycięstwa 40
- Instytut Pięknego Ciała, ul. H. Modrzejewskiej 13
- Klinika Medycyny Estetycznej i Dermatologii 
   dermaArt, ul. Św. Wojciecha 16
- Klinika Urody DOBOSZ, ul. Wschodnia 12 lok. U2A    
   (Kropla Bałtyku - przy latarni morskiej) Darłówko
- Pod Arkadami Salon Kosmetyczny, 
   ul. Księżnej Anastazji 8
- 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 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

- 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 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
- Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
- Polonez w Rymaniu, ul. Koszalińska 13, Rymań
- 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)
- 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
- Patrizia Aryton, ul. Zwycięstwa 78
- Perfect Bride Salon Mody Ślubnej, Pasaż Milenium, 
   ul. Krzywoustego 4a/4
- Punkt sprzedaży Cyfrowy Polsat i Plus, 
   ul. Jana z Kolna 30
- RAGAZZE, ul. Harcerska 9F
- Salon Elements, ul. Franciszkańska 22
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