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To wbrew pozorom jest realne, choć pewnie kosztowałoby rów-
nowartość paru mercedesów klasy S. 

Zdarzały się już przypadki odtwarzania wyglądu miast na pod-
stawie zachowanych strzępków filmów, fotografii, rycin… W taki 
sposób zrekonstruowano na przykład naszą stolicę sprzed he-
katomby II wojny światowej. Powstał z tego urzekający film  
(„Warszawa 1935”), ukończony w 2013 roku. Tymczasem rozwój 
techniki szybko postępuje i daje nowe możliwości. Gdyby do wir-
tualnej rekonstrukcji Koszalina zaprząc sztuczną inteligencję, do-
stalibyśmy pewnie w efekcie możliwość „spaceru” z goglami VR 
na oczach po mieście, którego nie ma. 

Jestem przekonany, że źródeł do rekonstrukcji by nie zabrakło. 
Z zazdrością oglądam zdjęcia i widokówki gromadzone przez pa-
sjonatów historii Koszalina. W zbiorach takich osób jak Zbigniew 
Wojtkiewicz, Krzysztof Urbanowicz, Wioleta Nyc i wiele innych 
są prawdziwe skarby. Nie jeden raz, patrząc na jakiś obrazek, pró-
bowałem sobie wyobrazić „ciąg dalszy”, czyli przyległe uliczki, ko-
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MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

lejne domy, sklepy. Wciąż jednak są to jakieś strzępki, fragmenty. 
Zobaczyć wszystko na raz – to byłoby przeżycie! Co prawda usły-
szałem od jednej z wymienionych osób, że przed wojną Koszalin 
wcale piękny nie był, ale wolałbym się o tym przekonać samemu. 
I nawet jeśli nie był ładny, to na pewno miał jakiś charakter i spój-
ność architektoniczną, której obecnie próżno szukać. 

Kopalnią wiedzy o dawnym Koszalinie są zasoby Archiwum Pań-
stwowego. Ono zresztą nie zatrzymuje tych materiałów w maga-
zynach, ale co rusz pokazuje jakieś fragmenty w takich publika-
cjach jak „200 twarzy Koszalina”.  Nasze koszalińskie Archiwum 
wypada na tle swoich odpowiedników z innych części kraju nie-
zwykle korzystnie właśnie przez to, że wychodzi na zewnątrz. 
Czasami dosłownie, jak w przypadku wystawy rodzinnych pamią-
tek koszalinian (z pandemicznej konieczności pokazanej na murze 
okalającym siedzibę tej instytucji) czy podczas organizowanych 
przed pandemią  pikników historycznych. 

Archiwum Państwowe w Koszalinie (o jego jubileuszu 60-lecia 
powstania piszemy w tym wydaniu magazynu) stało się kolejnym 
ośrodkiem kultury w naszym mieście. Zaczęło się od poprzedniej 
pani dyrektor – Joanny Chojeckiej (awansowanej do centrali). 
Jej następczyni, a wcześniej przez parę lat zastępczyni, Kata-
rzyna Królczyk, kontynuuje politykę otwarcia i wraz z zespołem 
proponuje nowe inicjatywy, które poszerzają społeczną świado-
mość przeszłości miejsca, w którym przyszło nam żyć. Kapelusze 
z głów!

Ja sam również przeżywam swoisty jubileusz – od trzydziestu 
lat mieszkam w Koszalinie. I kiedy zastanawiam się, co się tutaj 
w tym czasie najbardziej zmieniło, dochodzę do wniosku, że po-
dejście do niemieckiej przeszłości miasta. Kiedy tu zamieszkałem, 
pytałem czasami kogoś o jakieś miejsca, budynki, ślady. Bez od-
powiedzi. Szybko zrozumiałem, z czego to wynika. Wciąż w ja-
kimś stopniu tliło się poczucie tymczasowości, podsycane przez 
PRL-owską propagandę straszakiem „niemieckich rewizjonistów” 
(słynni Hupka i Czaja – starsi czytelnicy pewnie pamiętają). Obec-
nie niemieckość nie budzi już obawy, ale raczej ciekawość, za któ-
rą idzie szacunek dla niegdysiejszych koszalinian. Z drugiej strony 
jest to świadectwo faktu, że jako nowi mieszkańcy czujemy się 
tutaj naprawdę u siebie. 

Andrzej Mielcarek

Mam marzenie: chciałbym kiedyś przemierzyć space-
rem przedwojenny Koszalin, tak ulica po ulicy.
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W sierpniu tego roku minie drugi rok, od kiedy kwiaciarnia Tatarak zaprasza w swoje 
progi miłośników kwiatów i  roślin. Jest wspólnym przedsięwzięciem Doroty Żak 
i Joanny Wacławek, florystek z 25-letnim doświadczeniem. Dziedzina nie ma dla nich 

tajemnic, ale wciąż jest ogromną pasją. Oddają się jej z niezmienną przyjemnością.  

TATARAK  
kwiaciarnia niezwykła

W łaścicielki pracowały razem przez czternaście lat, 
ale w końcu postanowiły stworzyć własną prze-
strzeń i w niej dzielić się swoją wiedzą i doświadcze-
niem. Dla obu był to doskonały moment na zmianę, 

a wsparcie bliskich, a także klientów, dodało odwagi i pewności, że to 
dobry krok. Mimo trudności związanych z pandemią, Tatarak do dru-
gich urodzin zbliża się otoczony sympatią stałych bywalców i nowych 
osób, doceniających koncepcję miejsca stworzoną przez florystki i ich 
gościnność.

Nic w działalności kwiaciarni nie jest przypadkowe, poczynając od 
nazwy. – Jest nieoczywista i takiej szukałyśmy – mówi Dorota Żak. – 
Miała być polska i wpadać w ucho. Nie wchodziły w grę żadne sztam-
powe „stokrotki”, „różyczki” czy „pachnące zakątki” – uśmiecha się. – 
Jest Tatarak: polski, kojarzący się z sielskim klimatem, trawami i dziką 
naturą. No i nazwy tej nie nosi żadna kwiaciarnia w Polsce.

Motywy, o których wspomina właścicielka, odzwierciedla też sposób 
prowadzenia miejsca. Nie chodzi tylko o estetykę, choć do niej wła-
ścicielki przykładają ogromną wagę. Bardzo ważnym aspektem jest 
ekologia. Towary i kwiaty pakowane są w szary papier, nie używa się 
tu plastikowych woreczków, jednorazówek, ale preferuje naturalne 
ozdoby i dodatki – liny, sznurki, rafie. Oczywiście, na specjalne życze-
nie klientów florystki opakują bukiet w folię, ale w pierwszej kolejno-
ści stawiają na eko rozwiązania.  

Tatarak oferuje oczywiście świeże kwiaty cięte, przygotowuje wiązan-
ki na mniejsze i większe okazje i wszelkiego rodzaju florystyczne deko-
racje, ale specjalizacją kwiaciarni są rośliny doniczkowe, także niety-
powe i rzadkie gatunki. – Możemy sprowadzić najbardziej wymyślne 
okazy, zamówić dla klientów coś wymarzonego, egzotycznego – mówi 
Joanna Wacławek. – Czasem wymaga to czasu, ale satysfakcja po 
obu stronach jest ogromna. Oczywiście doradzamy, jak nowych do-
mowników pielęgnować, jakie mają upodobania i wymagania. Muszę 
przyznać, że zainteresowanie roślinami jest ogromne, co nas bardzo 
cieszy. Mnóstwo osób je kupuje, a wiele traktuje jako ważny element 
wystroju, wręcz „żywy mebel”.

W ofercie jest też coś, co zwłaszcza w ostatnim czasie cieszy się po-
pularnością i niezależnie od wielkości robi niesamowite wrażenie – ob-
razy z mchu. – Tworzymy je na indywidualne zamówienia – mówi Do-
rota Żak. – Są idealnym pomysłem zarówno na wystrój mieszkań czy 
firm czy wyrafinowany prezent. Popularność i sympatię zdobyły nie 
tylko imponującą urodą, ale tym, że są samowystarczalne. Nie wyma-
gają żadnych zabiegów, pielęgnacji, światła czy opieki. To odpowied-
nio zakonserwowane świeże rośliny, które bezterminowo zachowują 
piękny wygląd.

Rodzaje mchu są różne, im więcej ich w jednej kompozycji, tym cie-
kawiej wygląda, a można do niej dodać na przykład korzenie, plastry 
drzewa, chrobotki, liny. Nic sztucznego, sama natura.

Obrazy mogą być dowolnego rozmiaru – od małych, po duże. W grę 
wchodzą nawet całe ściany, jak w drogich apartamentowcach czy fir-
mach, które chętnie korzystają z roślinnych dekoracji. – Można w nie 
wkomponować na przykład drewniane logo czy nazwę – podpowiada 
Joanna Wacławek. – Pytanie, jaką powierzchnię mamy do zagospoda-
rowania i budżet. Reszta to sprawa wyobraźni.

Tatarak mieści się przy ulicy Traugutta i tu zaprasza do osobistych wi-
zyt, ale prowadzi również sprzedaż online. Do wyboru są między inny-
mi kompozycje z kwiatów ciętych, flower boxy i lasy w szkle, a także 
upominki. Zamówienia są realizowane na terenie Koszalina i okolic.

Kwiaciarnia Tatarak
ul. Traugutta 24/1, tel. 885 025 366

kwiaciarniatatarak@wp.pl
kwiaciarniatatarak.pl

fb: /kwiaciarniatatarak/
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SZEROKI WYBÓR DODATKÓW DO TORTÓW I CIAST

barwniki, ranty cukiernicze, masy cukrowe, 

ozdoby, podkłady, toppery, pudełka.

/rzecz.tortowa

Rzecz Tortowa

Koszalin, ul. Sikorskiego 4A 

tel. 884 32 33 44

rzecz_tortowa_koszalin

TATARAK  
kwiaciarnia niezwykła



Każdy ma swoje pojęcie o wolontariacie – jednym kojarzy się z towarzyszeniem chorym, 
niepełnosprawnym, rehabilitacją, opieką nad dziećmi w domach dziecka, szpitalach. Dla 
innych wolontariat to zbiórki pieniędzy, żywności, bezpłatne porady prawne, tłumaczenia. 
Każdy buduje swoje skojarzenia dotyczące wolontariatu na bazie wcześniejszych doświadczeń. 
Wolontariat to świadome i dobrowolne działania na rzecz innych, obcych, daleko wykraczające 
poza więzi przyjacielskie czy rodzinne. Nie każdy jest gotowy na bycie wolontariuszem, nie 
każdy chce poświęcić swój czas, nie dla każdego jest to odpowiedni moment w życiu, ale o tych 

którzy właśnie w wolontariacie widzą sens, warto mówić głośno i warto ich doceniać. 

Wolontariusze, ludzie nadzwyczajni

18 lutego w sianowskim kinie Zorza zostały wręczone nagrody „Wo-
lontariusz Roku 2020”. Rok nietypowy, inny, wymagający wyjątko-
wych działań i wrażliwości na drugiego człowieka. To właśnie w wo-
lontariacie i we wspólnym działaniu nagrodzeni w tegorocznej edycji 
sianowskich wyróżnień znaleźli cel i nadzieję. 

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów Maciej Berlicki, wspólnie z ubiegło-
rocznymi laureatami, którzy dołączyli do kapituły konkursu, a przypo-
mnijmy, że byli to Monika Olszak, Marek Jackowski i Wojciech Kornac-
ki w sposób szczególny uhonorowali trzy społeczne inicjatywy. 

Pierwszą z nich jest Koło Gospodyń Wiejskich w Wierciszewie Kre-
atywnych Mieszkańców. Koło, mimo że jest bardzo młodą, bo zale-
dwie dwuletnią inicjatywą mieszkańców wsi, zrzesza 13 osób: pań 
i panów. Udało się nie zawiesić całkowicie działalności Koła i mimo 
mocnych ograniczeń pozyskano środki z dofinasowania konkursu 
„Mikrodotacje, lokalne przedsięwzięcia FIO w województwie za-
chodniopomorskim 2020” i zakupiono maszyny i tkaniny do szycia. 
Dzięki temu Koło uszyło środki ochrony osobistej, niezbędne w czasie 
pandemii dla około 2 tysięcy osób. Maseczki i fartuchy ochronne tra-
fiły do pracowników służby zdrowia koszalińskiego szpitala oraz dla 
mieszkańców powiatu koszalińskiego. Projekt z całym zapałem reali-
zowany był od maja do czerwca, a jak podkreśla Bożena Strzałkowska, 
która w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich odebrała nagrodę, cel, po-
waga sytuacji i zaangażowanie jakie wszyscy członkowie koła wnieśli 

w tę akcję, budowało uczucie dobrze wykonanego zadania i wsparcia 
potrzebujących, szczególnie zważywszy na to, że pandemia zostawia 
ślad w niemal każdej rodzinie. 

Kolejna statuetka i tytuł „Wolontariusza Roku 2020” powędrowały do 
Stowarzyszenia Klub Rodziny w Sianowie. To działające przy Centrum 
Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Sianów stowarzyszenie 
istnieje od 2016 roku i realizuje projekty związane i dedykowane ro-
dzinom. Spotykający się co tydzień członkowie uczą się szyć, tworzą 
rękodzieło, ale przede wszystkim dzielą się doświadczeniami i rada-
mi. Klubowicze nie koncentrują się jedynie na zdobywaniu własnych 
umiejętności, chętnie biorą udział w licznych akcjach charytatywnych, 
kwestach czy festynach. 14 lutego tradycyjnie wręczają uszyte przez 
siebie pluszowe serca podopiecznym Hospicjum św. Maksymiliana 
Kolbego w Koszalinie. Pandemia niestety ograniczyła liczne plany Klu-
bu i ograniczyła jego działalność, choć nie przeszkodziło to skrzyknąć 
się i w zaledwie 3 miesiące uszyć 1,4 tysiąca fartuchów i maseczek 
bawełnianych dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, Gminnego 
Zakładu Komunalnego, Straży Miejskiej, Hospicjum oraz mieszkań-
ców gminy Sianów. Choć panie zaangażowane w szycie nie są zawo-
dowymi krawcowymi, a umiejętności zdobywały na cotygodniowych 
spotkaniach, wszystko to dało dowód, że w grupie siła. - Wspólne 
akcje dają wiarę, że najtrwalsze przyjaźnie zdarzają się w najtrudniej-
szych czasach – mówi Katarzyna Grudzień-Kuśka, odbierająca z rąk 
burmistrza pamiątkową statuetkę. Przed Klubem wiele pomysłów, 

Autor: anna zawiślak |  Fotografie: waldemar kosowski 
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stałych, wpisanych już w kalendarz działań, ale i gotowość na to, co 
przyniesie życie. Członkami Klubu są nie tylko mieszkańcy Sianowa, 
ale całej gminy. Udzielanie się w Klubie to dla nich okazja na wyrwanie 
się ze swoich małych światów, spotkanie z osobami, które myślą i czują 
podobnie, a przy okazji, kiedy można pomóc – są gotowi. – Jestem 
dumna z tego, że jesteśmy już na tyle zgrani, że wystarczy dosłownie 
hasło. Nie potrzeba dodatkowej motywacji, przekonywania, mimo że 
większość naszych działań, jest „po pracy i domowych obowiązkach”. 
Klubowicze to grupa, która stale się rozrasta, dochodzą nowe osoby, 
a nasz prorodzinny profil działania pozwala na spędzenie wartościo-
wego czasu w gronie najbliższych – podkreśla pani Katarzyna. 

Ostatnia statuetka trafiła do pana Ryszarda Sobczyńskiego. Człowiek 
instytucja, przez blisko 30 lat komendant Gminnej Ochotniczej Straży 
Pożarnej, radny trzech kadencji, a także prezes Parafialnego Oddziału 
Akcji Katolickiej w Sianowie. Zaangażowanie w zbiórki na rzecz bu-
dowy kościoła pw. św. Stanisława Kostki, liczne organizacje festynów 
parafialnych oraz zbiórek, stworzyły podwaliny pod dobre i skutecz-
ne działanie na rzecz budowania kościelnej wspólnoty. – Czasem po 
prostu potrzebny jest człowiek od spraw technicznych. Dopilnowa-
nie terminów i solidności robót, prowadzenie folderu zaawansowania 
prac renowacyjnych, zainicjowanie dni otwartych, tak aby wszyscy 
parafianie mogli przekonać się naocznie o postępie prac, dawało na-
pęd do działań, a zarazem przyjemność – tłumaczy pan Ryszard. – Te 
prace zajęły wiele lat, wiele rzeczy trzeba było zainicjować i wykazać 
się determinacją oraz pomysłowością. Takie działanie to zawsze wielka 
satysfakcja i radość, że coś wspólnie można tworzyć na nowo – dopo-
wiada laureat nagrody „Wolontariusz Roku 2020”.

Choć skromne, niemniej jednak tak samo ważne wręczenie nagród 
dla wyróżniających się wolontariuszy z gminy Sianów pokazuje, jak 
bardzo ważne są dla mieszkańców ich małe ojczyzny. Czułość na to 
co w najbliższej okolicy, cieszenie się swoim towarzystwem i sprawia-
nie, że codzienność staje się barwniejsza i atrakcyjniejsza to częste 
motywy jakie przyświecają wolontariuszom. Bezinteresowna pomoc 
to domena ludzi o wielkich sercach, których nie trzeba namawiać do 
wspólnej pracy. Czerpanie satysfakcji z pomocy, organizacji i dzielenia 
się tym co najważniejsze, czyli swoim czasem to nieoceniona wartość. 
Wielokrotnie mieszkańcy gminy Sianów pokazali, że kochają swoją 
małą społeczność, lubią spędzać w niej czas oraz budować tożsamość, 
a zarazem dbać o wspomnienia. Atrakcyjności wszystkich wydarzeń, 
w które angażują się stowarzyszenia i kluby pozazdrościć mogą więk-
sze miasta. Być może duże aglomeracje dają poczucie anonimowości, 
bywają atrakcyjne z większym dostępem do rozrywek, często jednak 
gubią poczucie wspólnoty i cieszenia się drobnymi inicjatywami. 

Koniecznie trzeba wspomnieć o tym, że mieszkańcy Sianowa są bar-
dzo szczodrzy, podczas 28 finału WOŚP udało się zebrać 68 tysięcy 
złotych. W ubiegłym roku przeprowadzono także zbiórkę pieniężną 
podczas Ogólnopolskich Mistrzostw w Badmingtona, dla Fundacji Je-
steśmy Razem na kwotę 8 tysięcy złotych, a Turniej Piłkarzy Oldbojów 
podczas Turnieju im. Więcka wsparł kwotą 8,5 tysiąca złotych potrze-
bującego Mateusza. Sukcesem zakończyła się też akcja Dziewczynki 
z Zapałkami, która została przeprowadzona online i pozwoliła zebrać 
kwotę 4 tysięcy złotych. 

Otwartość mieszkańców gminy Sianów stale zaskakuje i zachwyca. 
Społeczność, na którą można liczyć, która chętnie się angażuje to 
prawdziwy skarb. Bez oddolnych działań, które często niesie za sobą 
wolontariat, wielu projektów nie udałoby się zrealizować, a z pewno-
ścią nie miałyby tego kolorytu. Wszyscy nagrodzeni wolontariusze 
podkreślają, że ich grono nie jest zamknięte, w każdej chwili można 
dołączyć i cieszyć się wspólnym czasem i wspólnym niesieniem pomo-
cy. Satysfakcja gwarantowana. 
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Niezwykły rok i niezwykłe wręczenie dorocznych nagród Sianowskie Rybogryfy 
2020 za nami. 11 lutego br. w Sianowie w wyjątkowych okolicznościach, choć bez 
uroczystej gali, lecz podczas pełnego podziękowań i wzruszeń spotkania, burmistrz 
Gminy i Miasta Sianów Maciej Berlicki wręczył wyróżnienia w trzech kategoriach: 

gospodarczo-rozwojowej, sportowej oraz społecznej. 

Rybogryfy 2020 
rozdane!

Autor: anna zawiślak |  Fotografie: waldemar kosowski 

W wyjątkowym roku nie zabrakło inicjatyw i osób, które wy-
różniają się swoją działalnością i popularyzują Gminę i Miasto 
Sianów, stając się przykładem znakomitej organizacji, tradycji 
i pomysłowości. Laureatom, prócz podziękowań, wręczono 
również unikatowe, porcelanowe Sianowskie Rybogryfy, któ-
rych autorką jest artystka Beata Orlikowska. 

W kategorii gospodarczo-rozwojowej nagrody otrzymali: Piotr 
Zieliński - właściciel Zakładu Przetwórstwa Mięsnego, Grzegorz 
Józefowicz - właściciel Zakładu Fryzjerskiego oraz Anna i Piotr 
Jesionowscy, założyciele Centrum Języków Obcych Hi School.  

Można powiedzieć, że wszystkich wyróżnionych w tej edycji 
laureatów kategorii gospodarczo-rozwojowej cechuje przy-

wiązanie do tradycji i rodzinnych, trwałych fundamentów, 
pomagających w budowaniu biznesu. Działania takie szcze-
gólnie wspierają mały, lokalny rynek konsumentów. Niezwy-
kle cieszy i napawa dumą ekspansja biznesów nagrodzonych 
przedsiębiorców, którzy z powodzeniem swoje filie i sklepy 
otwierają w innych miastach, pokazując tym samym, że star-
tując z małej miejscowości, można osiągnąć duży sukces, 
a rodzinny biznes może być pokoleniowym przykładem do-
brych praktyk. 

W kategorii sportowej wyjątkowe wyróżnienia wręczo-
ne zostały: Przedszkolu Gminnemu w Sianowie, Roberto-
wi Kowalczykowi oraz Drużynie Victoria Sianów Juniorzy  
Starsi. 

laureaci w kategorii rozwojowo-gospodarczej
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Miniony rok stanowczo pokazał, że ruch to zdrowie. Ruch fizycz-
ny - sport stał się oknem na świat, azylem, a zarazem spotkaniem 
z innymi, a to właśnie tych spotkań i integracji bardzo nam potrze-
ba. Realizowane przez Przedszkole Gminne rodzinne spartakiady, 
budują trwałą więź pomiędzy dziećmi, rodzicami i pracownikami 
placówek przedszkolnych. Wspólne działanie to nie tylko dobrze 
spędzony czas, ale także odskocznia od codzienności i przełama-
nie barier społecznych. 

Podobnie jest w przypadku sportowej Drużyny Victoria Sianów 
Juniorzy Starsi. Jak podkreśla trener Krystian Mural, nie tylko trzy 
zwycięstwa na koniec rundy cieszyły zawodników, ale możliwość 
wspólnej gry, trenowania i przebywania razem okazały się w mi-
nionym roku niezwykle potrzebne. 

Z kolei Robert Kowalczyk swoim biegiem na dystansie marato-
nu udowodnił sam sobie, ale i swoim uczniom, że pandemia nie 
może przekreślić marzeń i nie może zamknąć nas w domach. 
Przy wsparciu przyjaciół pokonał dystans, który był wyzwaniem 
i atrakcyjnym zareklamowaniem „Sianowskiej 5” – trasy biegowo
-spacerowej  w Kłosie. 

W kategorii społecznej, nagrody powędrowały do: Mariusza 
Zimnowłockiego, Aliny Rutkowskiej - sołtysa sołectwa Kłos, 
a także do Tomasza Sadowskiego - sołtysa sołectwa Węgorze-
wo Koszalińskie. 

Kategoria społeczna szeroko pokazuje działania tworzące lokalny 
koloryt, a z drugiej strony zwraca mocno uwagę na ludzkie potrze-

by. Wyróżniony w tej kategorii Mariusz Zimnowłocki, mieszka-
niec Iwięcina, jest osobą niesłyszącą i słabowidzącą, co nie prze-
szkodziło mu w pokonaniu 1400-kilometrowej trasy kajakiem.  
Tą wyprawą pan Mariusz chciał zwrócić uwagę na to, że niepeł-
nosprawność nie jest barierą i nie powinna dyskwalifikować ludzi. 
Sam przez 14 lat walczył o usamodzielnienie się i znalezienie pra-
cy. Jego wyprawa kajakowa miała za przesłanie apel o szczególną 
uwagę dla zagadnienia równości osób w pełni sprawnych  i osób  
z niepełnosprawnościami. 

Alina Rutkowska i Tomasz Sadowski to z kolei wyróżniający się 
sołtysi okręgu sianowskiego. Ich liczne inicjatywy jednoczą miesz-
kańców wsi, tworzą miejsca wspólnych spotkań oraz przestrzeń 
dla lokalnych tradycji. To sołtysi, którzy biorą sprawy w swoje 
ręce, a ich charyzmatyczne podejście porywa mieszkańców do 
działania. Jak oboje podkreślają, ich działanie byłoby niczym 
bez wspólnej pracy. I tak powstają świetlice, boiska, odświeżone 
i uporządkowane pozostają wspólne przestrzenie, które wkrótce 
wypełni szereg nowych pomysłów realizowanych w sołectwach. 

Każda edycja Sianowskich Rybogryfów pokazuje, że lokalna spo-
łeczność rozwija się i buduje swoją przyszłość na terenie gminy 
Sianów bez kompleksów. Inicjując mniejsze lub większe działania, 
wypełnia luki, angażuje otoczenie, daje radość, ale i wskazuje ko-
nieczne do korekty miejsca. Ten rok, jak i miniony, są zdecydowa-
nie inne niż wcześniejsze. Zaadaptowanie się do sytuacji i działa-
nia z sukcesem muszą być zauważone i docenione. 

Kolejna edycja Rybogryfów już za rok, czekamy z niecierpliwością. 

laureaci w kategorii społecznej

burmistrz gminy i miasta sianów Pan maciej berlicki 
oraz jedna z laureatek w kategorii społecznej 
Pani alina rutkowska

laureaci w kategorii sportowej

burmistrz gminy i miasta sianów Pan maciej berlicki 
oraz jeden z laureatow w kategorii społecznej 

Pan Tomasz sadowski
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Ostatni rok nie był łaskawy dla teatrów. Spektakle co prawda powstawały, ale nie miały 
premier albo jedynie kilka odsłon z udziałem publiczności – tak było i w Bałtyckim 
Teatrze Dramatycznym. Dzięki poluzowaniu obostrzeń pandemicznych, w  marcu 

widzowie obejrzą trzy premierowe przedstawienia. 

Bałtycki Teatr Dramatyczny 
wrócił do gry!

Autor: anna makochonik |  Fotografie: izabela rogowska 

Najdłużej na powrót widzów czeka „Kazuko” w reżyse-
rii Laury Sonik. Premiera miała odbyć się w marcu 2020 
roku! Baśń o małej rybce inspirowana kulturą japońską, 
legendami o morskich stworzeniach i „przyjaźni ponadga-

tunkowej” w magicznej scenografii to propozycja dla dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz wszystkich osób zafascynowanych kulturą Da-
lekiego Wschodu. Premiera zaplanowana jest na 13 marca. 

Wcześniej, 6 marca, premierę będzie miała farsa z wątkiem kry-
minalnym „Kochane pieniążki” w reż. Zdzisława Dereweckiego, 
która pierwotnie miała uświetnić Sylwestra 2020 roku. Widzo-
wie doskonale znają twórczość autora farsy, Raya Cooneya  i jego  
„Mayday” (również w reż. Zdzisława Derebeckiego), który od 
dwóch sezonów święci triumfy na scenie BTD. „Kochane pieniąż-
ki” to farsa tak samo śmieszna, grana w równie szalonym tempie, 
z przezabawnymi dialogami i piętrzącymi się komicznymi sytuacja-
mi – czytamy w zapowiedzi. Na scenie pojawią się: Żanetta Grusz-
czyńska-Ogonowska, Małgorzata Wiercioch, Marcin Borchardt, 

Artur Czerwiński, Piotr Krótki, Adam Lisewski, Wojciech Rogowski 
i Jacek Zdrojewski.

Obecnie trwają próby do nowego spektaklu, który będzie gratką 
nie tylko dla miłośników teatru, ale i polskiej muzyki „Kora. Falo-
wanie i spadanie” w reżyserii Aliny Moś-Kerger. Kilka lat temu 
zrealizowała ona dla BTD spektakl „Dziękuję za różę”. – Długo za-
stanawiałam się, jak podejść do formuły spektaklu – mówi o naj-
nowszym. – Wiedziałam od początku, że nie chcę, żeby to był 
spektakl biograficzny, musical czy recital. Najlepiej moją koncepcję 
obrazuje określenie „teatralny teledysk”. Złożą się na niego dyna-
miczny montaż, abstrakcyjne formy ruchowe autorstwa Bartosza 
Bandury i scenografia Natalii Kołodziej. 

Tekst napisał Tomasz Ogonowski, dramaturg BTD. – Opierałem się 
na różnych materiałach: książkach, artykułach, wywiadach – mówi. 
– Oglądałem koncerty, teledyski, program Must Be The Music 
(Kora była jednym z jurorów tego talent show – dop. red), tworząc 
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swój „twórczy śmietnik”, z którego potem wyłoniła się opowieść. 
Jaka? Jak podkreśla autor, nie będzie to pomnik Kory, ale portret 
artystki-człowieka targanej skrajnymi emocjami. – Kora miała nie-
zwykłe, pełne sprzeczności, życie – zaznacza Tomasz Ogonowski. 
– Była buntowniczką, od zawsze szukała transcendencji i miłości, 
miała tragiczne doświadczenia i targały nią różne emocje i siły; to 
był punkt wyjścia dla tekstu. 

Koncepcja przedstawienia Kory doskonale współgra z wizją re-
żyserki: – W jej życiu wydarzyło się wiele rzeczy, o których nie 
wiemy. Musimy je sobie dopowiedzieć, „dowymyslić” i to pozwa-
la tworzyć impresję sceniczną – mówi Alina Moś-Kerger. – Nie 
opowiemy chronologicznie jej biografii, nie będzie to też wyci-
nek z historii muzyki rozrywkowej. Chcemy opowiedzieć o Korze 
nie z perspektywy tabloidu, ale prawdziwego człowieka, który 
doznał traum, potrafił się odnaleźć, by móc zaistnieć na scenie  
i w życiu. Odwołujemy się m.in. do trudnych wątków jej życiorysu 
w szlachetny, teatralny sposób. Kiedy zaczęłam zgłębiać postać 
Kory, złapałam się na tym, jak bardzo jest mi bliska pod wieloma 
względami. Myślę że to wybrzmi w spektaklu. Nie ma w tym ho-
łubienia, ale ogromne zadowolenie z możliwości pracy związanej 
z tą niezwykłą osobowością. 

Spektakl – według zapowiedzi – jest przeznaczony zarówno dla mi-
łośników Kory i jej twórczości, ale i tych, którzy chcą dowiedzieć się 
o niej czegoś więcej. W tytułowej roli zobaczymy Żanettę Grusz-
czyńską-Ogonowską, jako mężczyzn Kory – Marka Jackowskiego 
i Kamila Sipowicza – odpowiednio Artura Czerwińskiego i Wojcie-
cha Kowalskiego. Poza tym aktorki: Dominikę Mrozowską-Grobel-
ną, Adriannę Jendroszek, Beatę Niedzielę, Katarzynę Ulicką-Pydę 
oraz Bernadettę Bursztę. Piosenki Maanamu usłyszymy w aranża-
cjach Macieja Osady-Sobczyńskiego. „Kora. Falowanie i spadanie” 
ma być gotowa na Międzynarodowy Dzień Teatru, 27 marca. 

W repertuarze marcowym pojawią się zagrane zaledwie trzy razy 
„Piosenki Neapolitańskie. Recital” w wykonaniu i reżyserii Żanetty 
Gruszczyńskiej-Ogonowskiej oraz Katarzyny Ulickiej-Pydy. 

W planach artystycznych na ten sezon Bałtycki Teatr Dra-
matyczny ma jeszcze dwie premiery: „Akompaniatora” – „ko-
medię z elementami makabreski, nagłymi zwrotami akcji i mi-
strzowskimi pojedynkami aktorskimi”, będącą trzecią odsłoną 
dwójkowej współpracy Żanetty-Gruszczyńskiej-Ogonowskiej  
i Wojciecha Rogowskiego oraz monodram „Mój boski rozwód” – 
„komedię, która w charakterystyczny dla Brytyjczyków sposób 
miesza ze sobą wzruszenie, zaskoczenie i genialny, choć nieco sar-
kastyczny dowcip” w reżyserii i wykonaniu aktorki. Brzmi obiecu-
jąco. Terminy nie są jeszcze znane. 

Miejmy nadzieję, że w tym roku na afisz powróci monodram Piotra 
Krótkiego „Audiencja IV” z tekstem Bogusława Schaeffera. Autor-
skie dzieło aktora BTD dotychczas pokazane zostało tylko w cza-
sie 11. Koszalińskich Konfrontacji Młodych „m-teatr”, we wrześniu 
2020 roku. Niestety, przeszkodą są obostrzenia obowiązujące 
BTD. Spektakle mogą być grane wyłącznie na Dużej Scenie, a ta 
propozycja jest przeznaczona na mniejszą Scenę na Zapleczu, po-
dobnie jak „Żeby umarło przede mną” w reż. Darii Wiktorii Kopiec. 

Wszystkie spektakle odbywają się na Dużej Scenie, przy połowie 
zapełnionej widowni (widzowie zajmują co drugie miejsce). Obo-
wiązują maseczki oraz dezynfekcja rąk, a także złożenie oświadcze-
nia o dobrym stanie zdrowia. 

Repertuar oraz informacje na stronie: btd.koszalin.pl

BIURO AVON
Hotel Gromada 
(wejście od ul. Kaszubskiej)
Koszalin ul. Zwycięstwa 24b
tel. 605 251 962
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Wystawa prac Grety Grabowskiej zatytułowana „Pustka i światło” zainspirowała artystów 
koszalińskiego Stowarzyszenia Teatr Propozycji Dialog do przygotowania spektaklu, który na 
początku listopada 2020 roku miała okazję obejrzeć zaledwie garstka widzów. Poluzowanie 
ograniczeń pandemicznych pozwoliło 25 lutego br. pokazać go już nieco szerszej grupie widzów. 

Prawdopodobnie nie była to ostatnia odsłona tego wydarzenia. 

Wyjątkowy wieczór 
w Teatrze Propozycji Dialog 

Na wystawę „Pustka i światło” składają się prace Grety Gra-
bowskiej pokazujące te miejsca na Pomorzu Zachodnim, 
gdzie kiedyś stały synagogi i inne obiekty kultu judaistycz-
nego, a po których nie został nawet ślad. A właściwie po-

został, a są nim właśnie pustka i światło w tej pustce – jak to wyjaśnia 
artystka. 

Greta Grabowska wspomina: - Wpadła mi w ręce książka Wojciecha 
Wilczyka zatytułowana „Niewinne oko nie istnieje”. Autor w ciągu kil-
ku lat objechał całą dzisiejszą Polskę, wykonując fotograficzną doku-
mentację pożydowskich budynków, w których znajdowały się kiedyś 
synagogi i inne miejsca modlitwy. Po wojnie, po Zagładzie,  w oczywi-
sty sposób zatraciły one swoje pierwotne przeznaczenie i najczęściej 
również dawny wygląd. To mnie bardzo poruszyło. Miejsca święte sta-
ły się domami mieszkalnymi, magazynami albo sklepami, warsztatami 
samochodowymi. Zwróciłam uwagę na to, że w książce nie ma nic 
z Pomorza. Zadziwiło mnie to. Za pośrednictwem osób prowadzących 
stronę internetową Sztetl.org.pl otrzymałam wskazówki, gdzie należy 
szukać – niejako w uzupełniniu wysiłku Wojciecha Wilczyka - na te-
renie Pomorza. 

Malarka w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i pół-
nocnej Wielkopolsce odnajdowała większość punktów, które chciała 
odnaleźć. Rzecz w tym, że tam nie było już obiektów – nawet ze zmie-
nioną funkcją. Zostały po nich puste przestrzenie. - Oglądałam miejsca 
po cmentarzach i synagogach. Wszystko, włącznie z progami, posadz-
kami, ostatnimi cegłami było stamtąd usunięte. Poczułam ogromną 
pustkę – mówi Greta Grabowska. – Jednak dla mnie te miejsca były 

wypełnione energią. Dostrzegłam światło tych miejsc, bo te puste 
przestrzenie są w większości niewypełnione! Zostało tylko światło! 
Zaczęłam to rysować, a później powstała seria 10 kolaży. 

Wystawa miała otwierać w 2020 roku Festiwal Kultury Żydowskiej 
w Galerii Shalom na krakowskim Kazimierzu. Pandemia pokrzyżowa-
ła te plany. Festiwal został odwołany. Nie wiadomo, czy odbędzie się 
jego kolejna edycja. 

Tymczasem prace Grety Grabowskiej stały się inspiracją dla artystów 
koszalińskiego Stowarzyszenia Teatr Propozycji Dialog. Według sce-
nariusza Magdy Omilianowicz i w reżyserii Jerzego Litwina powstał 
poruszający spektakl. Są podczas niego eksponowane prace malarki, 
scenografię stanowią również slajdy z ikonografią nawiązującą do za-
ginionego świata kultury żydowskiej, aktorzy deklamują poezję do-
braną przez Magdę Omilianowicz, o genezie cyklu „Pustka i światło” 
mówi ze sceny jego autorka. 

Po kilkukrotnym przekładaniu terminu premiery, co miało związek 
z sytuacją sanitarną w Polsce, spektakl został pokazany tylko raz, na 
początku listopada 2020 roku. – Na widowni mogło zasiąść tylko 15 
osób – wspomina Greta Grabowska. 25 lutego br. widzów było już 
znacznie więcej. Jeśli pojawi się zainteresowanie spektaklem, zostanie 
on zaprezentowany ponownie. 

Przedsięwzięcie STP Dialog zyskało patronat Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN. 
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Kanały Polsat Sport Premium dostępne wyłącznie w ofercie telewizji satelitarnej. 
Kontynuacja rozgrywek uzależniona od decyzji organizatora lub organów administracji publicznej, związanych z sytuacją epidemiologiczną.

N A  K A N A Ł A C H  D O S T Ę P N Y C H  W  C A N A L +

SAT ONLINE

OGLĄDAJ JAK CI WYGODNIE

LIGA MISTRZÓW UEFA

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



Te oryginalne buty, o rozmiarze 42, które otrzymał w Koszalinie podczas spotkania na 
rynku w ramach kampanii prezydenckiej, kandydat miał na sobie tylko raz, ostatniego 
dnia kampanii wyborczej. Książkę pod tytułem „Szymon Hołownia. Fabryka jutra” 

z osobistą dedykacją wręczy osobie, która wygrała jego aukcję. 

Koszalińskie buty Szymona Hołowni 
„zarobiły” ponad 10 tysięcy złotych 

Skąd wzięły się żółte buty Szymona Hołowni? Wspomi-
na Justyna Śmidecka – jedna z osób z zaangażowanych 
w kampanię prezydencką kandydata w Koszalinie, obec-
nie liderka powiatu Koszalin Stowarzyszenia Polska 2050 

Zachodniopomorskie: - O tym, że Szymon przyjeżdża do Koszalina 
dowiedziałam się na trzy dni przed jego przyjazdem. Wszystko sta-
nęło na głowie. W czasie trasy w kampanii prezydenckiej Szymona 
Hołowni wiele decyzji było podejmowanych spontanicznie i dlate-
go niemalże do końca nie wiedzieliśmy, co się może zdarzyć, ale 
przecież tak bardzo nam wszystkim zależało na tym, żeby Szymon 
do nas zawitał. Była to pewnego rodzaju nagroda i wyróżnienie 
dla wszystkich zaangażowanych w jego kampanię wolontariuszy 
i ważne wydarzenie, bo w bezpośrednim kontakcie mogliśmy po-
znać naszego kandydata na prezydenta. Zadbaliśmy o wszystkie 
ważne aspekty, które były niezbędne dla bezpiecznego zorgani-
zowania spotkania, ale bardzo zależało mi na tym, żeby spotka-
nie w Koszalinie zapadło w pamięci jemu i innym, którzy w nim 
uczestniczyli. Myślałam, co takiego powinnam zrobić? Pomysł 

wpadł mi do głowy zupełnie przypadkiem i zupełnie niespodzie-
wanie. W czwartek, czyli dzień przed tym ważnym wydarzeniem, 
jak co dzień słuchałam live Szymona. I wtedy usłyszałam jego sło-
wa o tym, że w czasie tej kampanii zdarł już swój głos i niejedną 
parę butów. I pomyślałam, że musimy zrobić coś, żeby mu pomóc 
dobiec do mety. Wiedziałam już wtedy, że z powiatu drawskiego 
przyjadą do Koszalina zapasy miodu z ekologicznej pasieki, którą 
tam prowadzi liderka z Ekipy Szymona. Więc odpowiedź nasunęła 
się sama. Koszalin kupi buty! Na pewno żółte, bo to był, i w za-
sadzie jest, kolor „Szymonowej drużyny”. Później dwa razy jeszcze 
poczuliśmy wyróżnienie dzięki naszym żółtym butom”. To w nich 
Szymon wyszedł na spacer po Warszawie ostatniego dnia kampa-
nii wyborczej i cała Polska mogła go zobaczyć w butach od Ekipy 
z Koszalina. I drugi raz mocniej zabiły nam serca, kiedy zdecydował 
się przekazać podarowany przez nas prezent na tegoroczną aukcję 
na rzecz 29. Finału WOŚP. Właściwie był też trzeci raz, a mianowi-
cie kiedy dowiedzieliśmy się, że wspomniane „żółte buty” udało się 
wylicytować za kwotę 10.099,99 zł. 
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Od 1 do 21 marca br. potrwa nabór projektów do kolejnej edycji Koszalińskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Kwota przeznaczona na realizację KBO 2022 wyniesie 3 420 000 zł.

Koszaliński Budżet Obywatelski  2022 
– rozpoczął się nabór wniosków

Kwota przeznaczona na KBO 2022 wzrosła w stosunku 
do roku ubiegłego znacząco. Na część ogólnomiejską 
przypada 1 300 000 zł, natomiast dla każdego z siedem-
nastu osiedli przeznaczono po 120 000 zł. Pozostałe  

80 000 zł przeznaczone jest na promocję budżetu obywatelskie-
go i jego organizację.

Maksymalna wartość projektów osiedlowych może wynosić  
120 000 zł, a ogólnomiejskich musi zawierać się w granicach od 
40 000 zł do 650 000 zł.

Każdy mieszkaniec Koszalina bez względu na wiek może złożyć 
swój projekt samodzielnie, z grupą znajomych/sąsiadów lub jako 
organizacja pozarządowa. Formularz zgłoszeniowy można dostar-
czyć osobiście w formie papierowej (do siedziby Urzędu Miejskie-
go, ul. Rynek Staromiejski 6-7 w Koszalinie), w formie  papierowej 
drogą pocztową (adres: Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Sta-
romiejski 6-7, 75-007 Koszalin) lub elektronicznej poprzez stronę 
www.budzetobywatelski.koszalin.pl.

Wypełniając formularz, należy pamiętać o głosach poparcia. 
W przypadku projektu osiedlowego należy zdobyć od 1 do 5 pod-
pisów mieszkańców danego Osiedla:

•  w przypadku projektów dotyczących osiedli: Bukowe, Jamno 
Łabusz, Jedliny, Lubiatowo, Raduszka, Unii Europejskiej – 1 osoba 
będąca mieszkańcem danego osiedla; 

• w przypadku projektów dotyczących osiedli: Kotarbińskiego, 
Lechitów, Morskie, Na Skarpie, Nowobramskie, Rokosowo, Śnia-
deckich, Śródmieście, Tysiąclecia, Wańkowicza, Wspólny Dom – 5 
osób będących mieszkańcami danego osiedla, 

• w przypadku projektów ogólnomiejskich – należy zebrać 30 
podpisów mieszkańców Koszalina. 

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w kraju podobnie jak 
w ubiegłym roku można nie załączyć listy z podpisami osób po-
pierających pomysł. Nie spowoduje to odrzucenia projektu. Listę 
będzie można dołączyć w czasie późniejszym.

W trakcie tworzenia projektów będzie możliwość korzystania 
z informacji i wsparcia dostępnych w Urzędzie Miejskim, w szcze-
gólności z: 

• informacji zamieszczonych na stronie internetowej, zawierają-
cych, m.in. opis najczęściej spotykanych wydatków inwestycyj-
nych oraz informacje o własności gruntów należących do Miasta;

• wiedzy pracowników Urzędu oraz pracowników jednostek 
organizacyjnych Urzędu, którzy są dostępni w godzinach pracy 

Urzędu wg ustalonego harmonogramu, udostępnionego na stro-
nie internetowej.

Szczegółowych informacji dotyczących Koszalińskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2022 udzielają:

• Urząd Miejski w Koszalinie: Marta Orzechowska  (tel. 94 348 88 
87, marta.orzechowska@um.koszalin.pl)

• Pracownia Pozarządowa: Łukasz Cieśliński (tel. 609144511 
lcieslinski@pracowniapozarzadowa.pl), Monika Widocka (tel. 889 
079 015)

Informacje i aktualności dot. BO znajdują się na stronie www.bu-
dzetobywatelski.koszalin.pl.

Harmonogram Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022:

• Działania promocyjno – informacyjne – od 1 lutego do 30 li-
stopada br.;

• Składanie projektów – od 1 marca do 21 marca br;

• Ocena złożonych projektów z uwzględnieniem procedury od-
woławczej – od 1 marca do 15 czerwca br;

• Głosowanie osiedlowe potrwa od 1 czerwca do 17 września br., 
a ogólnomiejskie – od 21 września do 12 października br. 

• Ogłoszenie wyników głosowania – od 13 października do 18 
października br;  

• Ewaluacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 – od 
20 października do 30 listopada br.
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KOSZALIN

ul. Zwycięstwa 75
75-900 Koszalin

GALERIA EMKA
ul. Jana Pawła II 20
75-452 Koszalin

SŁUPSK

GALERIA SŁUPSK
ul. Tuwima 32-33
76-200 Słupsk

C. H. JANTAR
ul .Szczecińska 58
76-200 Słupsk
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PRECYZJA 
I PERFEKCJA 

Jedenaście kilometrów długości ma pra-
cujący na czterech kondygnacjach naj-
dłuższy ciąg transportowy zmontowany 
przez ekipę firmy Baron Montagearbeiten. 
Powstał dla klienta z Polski, ale podobnie 
instalacje koszalińscy montażyści tworzą 
w zakładach produkcyjnych i wielkich ma-
gazynach na terenie niemal całej Europy. 
Założona prawie dziewięć lat temu przez 
Iwonę i Przemysława Baronów firma jest 
fenomenem, bo w krótkim czasie na trud-
nym rynku znalazła dla siebie miejsce i sta-
ła się marką systematycznie przyciągającą 

kolejnych klientów.  

Autor: andrzej mielcarek 
 Fotografie: adriana styrenczak;  

archiwum firmy baron montagearbeiten
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Gdyby wielkie współczesne fabryki albo magazyny porów-
nać do ludzkiego ciała, wewnętrzne linie transportowe by-
łyby ich tętnicami i żyłami. Przenoszą części, półprodukty 
i wyroby gotowe na wielkie odległości. Ich sprawność de-
cyduje o efektach pracy skomplikowanych gospodarczych 
tworów, a często również w dużym stopniu o czasie do-
starczenia nam kurierskich przesyłek zamówionych w In-
ternecie. 

KonKretny ślad w europie

Przemysław Baron relacjonuje: – Montaż linii transpor-
towych to nisza, w której doskonale się  odnaleźliśmy. 
Czasami się śmieję, że ta nasza robota to taka „duża 
Ikea”, czyli składanie w całość dobrze opisanych elemen-
tów. Niby proste, a jednak nie każdy potrafi to wyko-
nywać jednakowo dobrze. Przy tym jest to „Ikea” duża 
i ciężka. Jedna z linii, którą wykonywaliśmy dla klienta 
z Polski miała 11 km długości, wiła się po czterech kon-
dygnacjach obiektu, a na dokładkę na każdym piętrze 
miała jeszcze po kilka poziomów. To naprawdę poważna  
„układanka”.

Kluczowa jest precyzja. Kilka milimetrów niedokładności 
na początku montowanej linii transportowej przekłada 
się kilkaset metrów dalej na metr odstępstwa od planu. 
To oczywiście jest niedopuszczalne. Fachowcom z Ba-
ron Montagearbeiten takie błędy się nie zdarzają, a do-
kładność stała się jednym ze znaków rozpoznawczych  
ich pracy. 

Na linie transportowe składają się nie tylko montowane 
w ciągach rolki, ale również taśmy, przerzutki, siłowniki 
elektryczne, elementy sterownicze, bardzo złożona auto-
matyka i elektryka. Ekipy montażowe składają się więc ze 
specjalistów kilku dziedzin technicznych.

Przemysław Baron mówi: – Najczęściej wyposażamy za-
kłady produkcyjne i magazyny. W takiej kolejności. Jeśli 
chodzi o magazyny to są ich dwa główne typy: magazy-
ny wewnętrzne firm oraz magazyny wysyłkowe. Wszyst-
ko w nich jest zautomatyzowane, nawet obrót zużytymi 
opakowaniami. Nikt już ręcznie nie składa kartonów. Suną 
one po liniach, żeby w końcu wylądować w określonym 
miejscu. Czasami mówi się, że automaty zabierają pracę lu-
dziom. To nie tak. Ludzie wciąż są potrzebni, ale ich praca 
staje się w sensie fizycznym lżejsza i ekonomicznie efek-
tywniejsza. 

Baron Montagearbeiten działa na terenie niemal całej Europy. 
Wielka Brytania, Francja, Szwajcaria, Holandia, Belgia, Czechy, 
Węgry, Austria, Niemcy to kraje, w których firma zostawiła po 
sobie konkretny ślad. Wkrótce dołączy Szwecja – kontrakt już 
został podpisany. Panu Przemysławowi marzy się Rosja. 

Zespół

Obecnie firma Baron to pięćdziesięciu, momentami nawet 
sześćdziesięciu, specjalistów, wyjeżdżających na budowy 
w różnych konfiguracjach personalnych: czasami jest to 
kilka, czasami nawet kilkanaście osób. 
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Wszystko zaczęło się od pana Przemysława Barona, 
jego brata Adama, ojca – Bogusława Barona oraz ko-
legów Pawła Frankowskiego i Mateusza Ciacha. Każdy 
z nich miał już jakieś doświadczenie w pracy monter-
skiej na Zachodzie. – Ja sam pracowałem w różnych 
firmach w Niemczech i Holandii, pół roku w Szwajcarii 
– wspomina pan Przemek. – Uczyłem się fachu i języka. 
Kiedy zacząłem już lepiej mówić po niemiecku, pomy-
ślałem, że czas na zmiany, to znaczy na pracę na własny 
rachunek. 

Na początku wspomniana piątka pracowała wspólnie 
fizycznie, dalej poznając niuanse branży. Kolejnym kro-
kiem było stworzenie kilku zespołów, których liderami 
stali się członkowie pierwszej brygady. Pojawiali się ko-
lejni mechanicy, elektrycy, automatycy, spawacze, któ-
rzy uczyli się od swoich szefów. Pan Przemysław mógł 
w tym monecie zająć się koordynacją pracy z koszaliń-
skiego biura albo odwiedzając poszczególne budowy: - 
Kiedy działaliśmy już na czterech czy więcej budowach 
jednocześnie, spraw do załatwienia było dużo. Nie był-
bym w stanie się nimi odpowiednio zająć, dalej osobi-
ście pracując przy montażu. 

Od zarania  firmy jedyną kobietą w jej składzie jest 
Iwona Baron, żona pana Przemysława, która jednooso-
bowo prowadzi biuro. W jej ręku zbiegają się nitki roz-

maitych kontaktów, formalności, rozliczeń, umów. Jak 
jej się udaje podołać takiej masie obowiązków? – Bywa 
ciężko, bo to mnóstwo spraw każdego dnia – mówi pani 
Iwona. – Pomaga to, że jesteśmy w podobnym wieku jak 
większość naszych pracowników. Można powiedzieć, że 
jesteśmy na tym samym etapie życia, więc się dobrze 
rozumiemy. Ja zajmuję się sprawami na miejscu, mąż zaś 
jest stale w ruchu, odwiedzając budowy i naszych kon-
trahentów.  

Ekipy nie mają stałego składu, na każdy wyjazd do-
bierają się na nowo. Przemysław Baron komentuje:  
– To jest zdrowe, bo ludzie którzy spędzili z sobą w jed-
nym miejscu na przykład pół roku, mają prawo do zmia-
ny. Pracują przecież po 8-10 godzin dziennie, później 
w tym samym gronie spotykają się w wynajętym domu 
albo hotelu, jedząc wspólnie kolację a rano znowu spo-
tykając się przy śniadaniu. Wymienność jest – można 
tak powiedzieć – higieniczna. Poza wszystkim pozwala 
to również utrzymać jednolitą kulturę pracy i standard 
jakościowy. 

Pani Iwona dodaje: – Ekipy wyjeżdżają za granicę firmo-
wymi samochodami. Każdy pracownik jest wyposażony 
we własną skrzynkę narzędziową, w elektronarzędzia 
i ubrania robocze, sprzęt ochronny. Zależy nam na kom-
forcie monterów, na tym żeby nie musieli na miejscu 
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zawracać sobie głowy poszukiwaniem czegokolwiek 
z rzeczy potrzebnych do pracy. Tak samo wyjeżdżając, 
mogą być pewni, że miejsce pobytu również będzie na 
odpowiednim poziomie, a nie tylko „dziuplą” do spa-
nia. Wynajmujemy najczęściej domy, żeby stworzyć 
dobre warunki do odpoczynku. Jeśli nie ma takiej 
możliwości, rezerwujemy porządne hotele. Obok wy-
sokich zarobków warunki pracy i pobytu za granicą są 
czynnikiem decydującym o tym, że ludzie chcą u nas 
pracować. 

Warto dodać, że firma pokrywa również koszty spe-
cjalistycznych szkoleń, dających określone uprawnie-
nia. – Mimo postępującej w Europie unifikacji nadal 
w różnych krajach pewne wymagania mogą być róż-
ne – wyjaśnia pani Iwona. – Kiedy polskie certyfikaty 
zawodowe nie są gdzieś uznawane, zapewniamy pra-
cownikom odbycie odpowiednich kursów w zgodzie 
z przepisami określonego kraju, a czasami je sami 
organizujemy. Na przykład kiedy urządzamy szko-
lenie VCA, które można by nazwać czymś w rodzaju 
polskiego BHP, szkoleniowiec przyjeżdża do nas z Ho-
landii. 

Pan Przemysław komentuje: – Zaprzeczamy stereo-
typowi „polnische Gesellschaft”, polskiej gospodar-
ki, bo u nas wszystko jest dopięte na ostatni guzik. 
Kiedy rozpoczynamy pracę w nowym miejscu gdzieś 
w Niemczech, dopóki ktoś z nas się nie odezwie, 
Niemcy myślą że jesteśmy Niemcami. Już się zresztą 
nie mówi „niemiecka precyzja”, teraz mówi się „polska 
precyzja”. 

roZłąKa

Najtrudniejsza dla pracowników Baron Montagearbe-
iten jest rozłąka z rodziną. Czasami są to miesiące nie-
widzenia się z bliskimi. Ekipa jest młoda, większość jej 
członków nie ma jeszcze czterdziestki, więc w domu 
zostają małe dzieci. Najłatwiej na pewno jest tym, 
którzy jeszcze nie założyli rodziny. 

Pan Przemysław podkreśla: – Myślę, że każdy ma 
świadomość, że nie jest to praca na zawsze, że kiedyś 
trzeba będzie powiedzieć „pas” i zakończyć to życie 
w delegacji. Ale każdy musi rozstrzygnąć sam, kiedy 
ten moment przychodzi dla niego. Nie ma co ukry-
wać: pracujemy ciężko, ale zarabiamy odpowiednio 
do tego wysiłku. Mówimy o pensjach zachodnich 
chociaż firma jest polska. Kilka lat takiej pracy po-
zwala rodzinie na uzyskanie dobrego startu życiowe-
go, czyli własnego mieszkania albo nawet domku. Ale 
nie ma nic darmo, koszt emocjonalny jest wysoki. 

W rozmowach z osobami, które najdłużej pracują 
w firmie, zawsze powraca wątek rozłąki. Adam Ba-
ron tak o tym mówi: – Obecnie jest znacznie łatwiej 
niż jeszcze kilka lat temu, kiedy nie było rozbudowa-
nych platform internetowych i darmowego roamingu 
telefonicznego. Wtedy rozmowy kosztowały sporo 
pieniędzy. Obecnie bez kłopotu można za pośrednic-

Adam Baron

Bogusław Baron
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twem Internetu porozmawiać każdego dnia, nawet się 
widząc. Dzięki temu jesteśmy na bieżąco ze wszystkim 
co dzieje się w domu. Ale wiadomo, że to nie to samo, 
co być na miejscu. Tęsknota dokucza, ale musimy się 
przyzwyczaić – i my, i ci, którzy zostają w Koszalinie. 

Kiedy robota odbywa się w niedużej odległości od 
granicy niemieckiej, bliscy odwiedzają członków eki-
py: – Do Berlina z Koszalina jest naprawdę niedaleko, 
więc żona przyjeżdżała na 2-3 dni. Ale jest również 
tak, że kiedy zlecenie dotyczy długiego okresu, a by-
wały kontakty nawet dwuletnie jak dla Lidla w Niem-
czech i Holandii, średnio co trzy tygodnie robimy so-
bie na zmianę tygodniowe przerwy na pobyt w domu. 

Mateusz Ciach kieruje obecnie 12-osobową ekipą 
pracującą w magazynie wielkiej firmy w Łodzi. To 
nie nowy obiekt, ale od nowa wyposażany w linie 
transportowe: - Prawdziwa gmatwanina podajników. 
Bardzo ciekawe zadanie, bo hala jest stosunkowo nie-
duża, a łączna długość transporterów jak dla obiektu 
cztery razy większego – mówi pan Mateusz. – Pracu-
jemy tutaj od września ubiegłego roku i pewnie skoń-
czymy robotę w maju bieżącego. 

To rzadka sytuacja, kiedy montażyści mogą spędzać 
weekendy w domu, bo pracują w Polsce.  Pan Mateusz 
pracował kiedyś w Anglii i Szwajcarii: - Przyzwyczaili-
śmy się do tego z rodziną, choć nie jest łatwo. Ale coś 
za coś. Ta praca pozwala odłożyć pieniądze na miesz-
kanie albo inne ważne potrzeby. 

Kiedy rozmawialiśmy z Pawłem Frankowskim, rów-
nież jednym z pierwszych członków zespołu Baron 
Montagearbieten, akurat kończył on wraz z dwoma 
kolegami zadanie w magazynie Zalando w Holandii. 
Wyjazd był kilkutygodniowy, czyli stosunkowo krótki, 
bo zdarzały mu się znacznie dłuższe: – W Niemczech 
miewaliśmy roboty, kiedy byliśmy w ekipie 8-10 osób 
przez dwa i pół miesiąca albo dłużej w jednym miejscu 
i na dokładkę pracowaliśmy pod presją czasu, bo goni-
ły terminy. Można do takiego trybu pracy przywyknąć 
i obecnie nie wyobrażam sobie stacjonarnej posady. 
Kosztem jest rozłąka z rodziną – żoną i dwójką dzieci. 
Moja żona przyzwyczaiła się, przynajmniej tak mówi 
– śmieje się pan Paweł. – Bywa, że na weekend do 
mnie przyjeżdża. Żartuje ze mnie, że ja wciąż jestem 
na wczasach, bo co rusz w innej, często ciekawej tu-
rystycznie lokalizacji. Rzeczywiście, w czasie wolnym 
poznajemy okolice miejsca, gdzie mieszkamy. Bez 
przesady mogę powiedzieć, że Niemcy znam lepiej niż 
wiele regionów Polski. 

„tatuś” 

Turystyczne wykorzystywanie wolnego czasu za-
szczepił w młodszych członkach zespołu Bogusław 
Baron. Najczęściej bierze na siebie rolę przewodnika: 
– Czasami pokazuję kolegom miejsca, które już kiedyś 
widziałem, czasami muszę się wcześniej „obczytać”. 
Byłoby grzechem nie wykorzystać okazji do poznania 
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kraju, w którym pracujemy. Wyprawa w Alpy, żeby 
w Szwajcarii obejrzeć największy europejski wodo-
spad, zajęłaby pewnie kilka dni i sporo by kosztowa-
ła, a my tymczasem pracowaliśmy o godzinę jazdy 
samochodem od tej atrakcji. Jak tu nie pojechać? 
Tak jak nie pojeździć na nartach, będąc zimą w Au-
strii. To takie poboczne korzyści, ale bardzo sym-
patyczne. Chłopakom to się spodobało. Siedzenie 
wyłącznie w hotelu prowokuje zapijanie tęsknoty, 
obserwujemy to często u innych ekip. My dajemy 
sobie „bonus turystyczny”. Takie zwiedzanie jak 
nasze pozwala przyjrzeć się życiu ludzi na miejscu 
z zupełnie innej perspektywy niż typowemu tury-
ście.

Pan Bogusław nie tylko przez rodzonych synów jest 
nazywany „Tatusiem”: – Wiem, że wszyscy tak na  
mnie mówią – śmieje się. – Odbieram to jako wyraz 
sympatii. Kiedy zaczynaliśmy, pracowałem z syna-
mi Adamem i Przemkiem, potem doszedł Mateusz 
Ciach i on też zaczął tak się do mnie zwracać. Kiedy 
dochodzili kolejni ludzie, to już było normą. Wcale 
mi to nie przeszkadza.

Pan Przemysław zauważa „wychowawczą” rolę swe-
go ojca w firmie: - Ma ogromne doświadczenie ży-
ciowe, które w różnych sytuacjach się przydaje. Jest 
przy tym życzliwy ludziom, więc ma z wszystkimi 
dobry kontakt. Mimo że od wielu jest dwa razy star-
szy, bo ma 62 lata, w pracy dotrzymuje im kroku, 
a oni to doceniają. Dla niego nie ma rzeczy niemoż-
liwych. Zna się na pracy, jak chyba nikt inny. Dosko-
nale odnalazł się w nowym zawodzie. Jest wspar-
ciem dla mnie i dla brata, ale również dla chłopaków, 
z którymi przychodzi mu pracować na budowach. 
Ma  ogromny naturalny autorytet. Kiedy na wyjeź-
dzie ktoś za bardzo idzie w rozrywkowe spędzanie 
czasu, a łatwo się domyślić co to oznacza w męskim 
wydaniu, przemawia chłopakom do rozsądku. 

„Tatuś” kwituje: – Zabawa jest potrzebna, ale musi 
mieć również swoje granice. Ci którzy nie potrafili 
tego zrozumieć, musieli się z nami rozstać. 

Bogusław Baron podkreśla, że rozwój firmy przyno-
si mu dużą satysfakcję: – Przemek może się wyda-
wać ryzykantem, ale to jest ryzyko dobrze wykal-
kulowane. One wie, co robi. Wszystko ma w głowie 
poukładane i umie podejmować decyzje. Dzięki nie-
mu mamy to, co mamy. Byłem dumny, kiedy zaczął 
zarabiać duże pieniądze i ich nie trwonił, ale każdy 
grosz wkładał w rozwój firmy, czyli w sprzęt, po-
trzebne samochody, porządne jednolite stroje dla 
ekipy. Jednocześnie cały czas pozostał sobą, tym 
samym Przemkiem, który podchodzi do każdego 
człowieka z szacunkiem. 

Pan Bogusław docenia również rolę synowej w Ba-
ron Montagearbeiten: – Iwona mu bardzo pomaga. 
To co mi się bardzo u niej podoba, to to, że potrafi 
być twarda wobec kontrahentów. Duże firmy potra-

Mateusz Ciach

Paweł Frankowski
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fią czasami działać z pozycji siły. Ona zaś się nie pod-
daje, obstaje przy swoim, konkretnie stawia sprawy, 
potrafi dopiąć celu. To na pewno budzi respekt i szacu-
nek po drugiej stronie. 

na rynKu 

Liczba 50 czy 60 pracowników może się nie wydawać 
duża, ale jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że mowa 
o usługach wysoko wyspecjalizowanych, zmienia się 
perspektywa. Zaistnieć na niszowym rynku nie jest 
łatwo. Baron Montagearbeiten umie się po nim poru-
szać. Zdobywa kolejne zlecenia, pracując dla potęż-
nych międzynarodowych marek. Cieszy się zaufaniem 
producentów urządzeń, które montuje w fabrykach 
i magazynach. To zaufanie przekłada się z kolei na re-
komendacje: – Pracujemy z trzema najważniejszymi 
producentami linii transportowych w Niemczech, przy 
czym dla jednego z nich jesteśmy jedynym podwyko-
nawcą – mówi Przemysław Baron.

Pani Iwona dodaje: – Zdarzyło nam się odmawiać zle-
ceń, kiedy nie byliśmy pewni, czy podołamy. Budowy, 

które obsługujemy, są coraz większe. Dajemy sobie 
radę z coraz większymi wyzwaniami, ale wciąż podcho-
dzimy do nich z pokorą. Cały czas uczymy się, powięk-
szamy zakres kompetencji, tak jak wciąż szukamy do-
brych specjalistów. Firma mogłaby pewnie liczyć stu lub 
więcej ludzi, ale my na tym etapie nie mielibyśmy pew-
ności, czy bylibyśmy w stanie zorganizować wszystko na 
dotychczasowym poziomie. Dlatego idziemy w rozwoju 
pewnym krokiem, ale bez zbędnego ryzyka. 

Zewnętrzne efekty rozwoju można zobaczyć w Kosza-
linie.  Przy ulicy Austriackiej firma zbudowała swoją 
bazę, a w niej podręczny magazyn, biura i pokoje go-
ścinne. Tam zbierają się zespoły przed wyjazdem do 
pracy gdzieś w Polsce albo za granicą. Na rozległym 
parkingu stoją lśniące czystością busy przeznaczone 
dla wyjeżdżających ekip. 

Kolejny etap rozwoju to plan wybudowania hali o po-
wierzchni 1400 metrów kwadratowych w nowej części 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jak zostanie spożyt-
kowana, państwo Baronowie jeszcze nie chcą mówić: 
– Mamy mnóstwo pomysłów, ale za wcześnie na ich 
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ujawnianie. Na razie mamy przed sobą umowę zakupu, 
akt notarialny i przygotowania do budowy – mówią 
małżonkowie. 

Źródłem suKcesu są ludZie

Kiedy rozmawiamy przy kawie w nowoczesnym biurze 
przy Austriackiej, wielokrotnie powraca jeden wątek: 
atmosfera w zespole i rola współpracowników w suk-
cesie Baron Montagearbeiten: – Nie mamy najmniej-
szych wątpliwości, że ludzie są najważniejsi. Jesteśmy 
im wdzięczni. Nie tylko tym, z którymi startowaliśmy, 
ale wszystkim. Mamy szczęście współpracować z bar-
dzo zgranym zespołem, w którym każdy wnosi jakąś 
wartość do wspólnego wysiłku. Kiedy rozważamy 
jakąś trudną decyzję i mamy wątpliwości, pytamy 
o zdanie naszych najbardziej zaufanych współpracow-
ników. Oni mają kapitalne doświadczenie i czasami 
podpowiadają najlepsze posunięcia – mówi Przemy-
sław Baron. 

Udział członków zespołu w zarządzaniu firmą ma 
konkretne przejawy: – To oni, pracując gdzieś tam 
na budowach, są najlepiej zorientowani co jest rze-
czywiście potrzebne, co na przykład w pierwszej 
kolejności należy dokupić w zakresie wyposażenia. 
Podobnie w przypadku nowych zleceń, pytamy ich 
o zdanie: czy podołamy w określonym czasie, czy nie 
widzą jakichś pułapek – kontynuuje pan Przemek.  
– Choć generalnie obowiązuje u nas zasada, że nie 
ma rzeczy niemożliwych. Z tym, że filtrujemy ją przez 
poczucie odpowiedzialności – śmieje się. - Nie chce-
my podejmować się zadań, co do których mielibyśmy 
jakąkolwiek wątpliwość, czy zdołamy pracę wykonać 
w określonym czasie i najwyższym standardzie. Mó-
wimy o tym jasno naszym partnerom. Jako właściciele 
firmy zdajemy sobie sprawę, że odpowiadamy nie tyl-
ko za nasze położenie, ale również poczucie bezpie-
czeństwa naszych ludzi i ich rodzin. W biznesie łatwo 
przeszarżować. 

Odpowiedzialne podejście, świadomość własnych 
kompetencji i ograniczeń, solidność, precyzja i perfek-
cja w pracy są dla właścicieli Baron Montagearbeiten 
narzędziami do budowania mocnej marki. Od Mateusza 
Ciacha słyszymy: – Dużo satysfakcji przynosi każdemu 
z pracowników znakomita opinia o firmie. Od paru lat, 
kiedy spotkamy się gdzieś na budowie z innymi ekipa-
mi słyszymy: „O, Baron. Podobno jesteście najlepsi”.  
To jest przyjemne i motywujące. 

Iwona Baron
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Z kolei Paweł Frankowski wspomina początki współ-
pracy z Baron Montagearbeiten: – Zawiązała się tak 
silna więź, że traktujemy się nawzajem jak rodzina 
i poza pracą wiele nas łączy. Myślę, że to rzadkie i że 
to jest ogromna wartość.

Kontakty w firmie nie ograniczają się do tych czysto 
zawodowych. Mimo że pracownicy spędzają na bu-
dowach z sobą mnóstwo czasu, znajdują ochotę na 
spotkania towarzyskie, również z udziałem żon czy 
sympatii. 

– Nam pozwala to zrozumieć lepiej sytuację poszcze-
gólnych osób, na przykład to, że ktoś potrzebuje częst-
szego kontaktu z rodziną, więc nie powinien wyjeżdżać 
gdzieś bardzo daleko – mówi Iwona Baron. 

Pan Przemek dodaje: - Kiedy ludzie się dobrze znają, 
przyjaźnią się, potrafią dać sobie nawzajem wsparcie, 
kiedy przychodzą kryzysy. One są nieuniknione, bo 
rozłąka z najbliższymi jest dużym obciążeniem. Ale 
łatwiej je przełamać, mając wokół życzliwe osoby. 

nie tylKo praca

Przemysław Baron żartuje, że pracują z żoną non 
stop, bo o sprawach zawodowych rozmawiają w róż-
nych momentach i wspólnie rozważają decyzje na-
wet przy rodzinnym stole: – Trudno, by było inaczej 
– komentuje pani Iwona. – Jesteśmy w stałym kon-
takcie z ludźmi na budowach. Nikt nie ma pretensji, 
jeśli służbowy telefon przychodzi późnym wieczo-
rem, bo akurat coś ważnego się dzieje. Ale każde 
z nas ma odskocznię w postaci własnych zaintere-
sowań.

Pana Przemka pasjonują sporty motorowe. Powoli 
wciąga w to hobby starszego z synów.

Pani Iwona w swoich zainteresowaniach przekracza 
właśnie granicę między hobby a nowym zawodem. 
Jej pasją jest projektowanie wnętrz: – Szkolę się 
w tej dziedzinie, potrzebuję jeszcze pewności w po-
sługiwaniu się programami graficznymi. Przestało 
mi wystarczać przemeblowywanie własnego domu 
albo doradzanie znajomym. Czy zajmę się wyłącznie 
projektowaniem? Pewnie nie, ale ponieważ je lubię 
i mam z niego satysfakcję, chcę to robić w pełni pro-
fesjonalnie. 

Koszalin ul. Austriacka 45
Tel: +48 518 113 112

www.baron-montage.pl

Przemysław Baron
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Dziewczyna 
z okładki 
znowu na 

prostej

Jeszcze w 2013 roku była bohaterką 
okładki „Prestiżu” i  artykułu „House 
Martin Nieruchomości w drodze do 
perfekcji”. – Kto wie, może za parę 
lat to będzie nie jedna moja agencja 
w  Koszalinie, ale solidna sieć w  ca-
łym kraju! – przekomarzała się wte-
dy z losem. Los nie sprzyjał. Przeżyła 
rozwód, potem upadłość: cofnięcie 
kredytu, syndyk, przepadek mająt-

ku, strata domu. I co teraz?

Autor: marek zagalewski   |  Fotografie: marcin betliński 
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Najpierw nie pracowała, potem pracowała u innych. Pod-
nosiła się spokojnie. Dziś kończy spłacać raty zobowiązań 
i prowadzi nowe przedsięwzięcie – Agnieszka Naskręcka 
Nieruchomości Blisko Morza, ostrożniej niż poprzednio 

i już nie pod małżeńskim nazwiskiem Niechajczyk, lecz panieńskim. 
Uprawia elitarny, morderczy triathlon i jest instruktorką rowerzy-
stów stacjonarnych. Zgodziła się powiedzieć, jak wyszła na prostą.

– Jak pani mieszka?
– W trakcie upadłości przepadł cały mój majątek, także dom, rozli-
czam wszystkie zobowiązania kosztem komfortu życia. Na upadłość 
nałożył się rozwód. Startuję od zera, mieszkam w wynajmowanym 
mieszkaniu; wybrałam takie, na które mnie stać. Ale blisko Dzier-
żęcinki, parku, ścieżek rowerowych i stadionu Bałtyku, więc mogę 
trenować. Sport zawsze mnie wzmacniał.

– Gdy mnie zwolniono z pracy – z dość osobliwym argumentem, że 
dobrze zarabiam – to nawet świadek Jehowy z naszego osiedla za-
czął mnie omijać.
– Sporo ludzi odwróciło się ode mnie. Po ogłoszeniu upadłości przez 
sąd nawet doradzano mi: ty, Agnieszka, powinnaś wyjść z naszej 
branży. Nie uległam, ale powrót do aktywności był trudny, jak po 
kontuzji sportowej.

– wybrała pani uprzednio nazwę House martin, jaskółka – bo to 
ptak związany z domem. pominę, że akurat dla właścicieli nierucho-
mości jest utrapieniem, gdyż zakładając gniazda pod dachem niemi-
łosiernie brudzi ściany. ale czemu nie Jaskółka? we mnie budziłaby 
więcej ufności niż House martin. Żabka, stokrotka robią karierę.
– Chciałam, żeby to był przekaz, decyzję podjęłam po konsultacji 
z firmą pomagającą tworzyć znak. Ale wytłumaczenie faktycznie nie 
było proste. Dziś już tak bym nie nazwała firmy. 

– ale nie to zaważyło na porażce.
– Nie. Przeinwestowałam z kredytem na moje lokale użytkowe – 
siedzibę i sklep z kosmetykami. Bank wypowiedział umowę kredyto-
wą, bo nie zapłaciłam paru rat. Próbowałam sprzedać lokale jeszcze 
przed syndykiem, ale dekoniunktura obniżyła ich wartość. A gdy po-
szło w świat, że coś się u mnie dzieje i chcę na wolnym rynku sprze-
dać, pewien pan powiedział mi wprost: poczekam, aż taniej to kupię 
od syndyka.

– Żyła pani minionym sukcesem czy od razu to w sobie wyłączyła?
– Nie było czasu na łzy. Z dnia na dzień oddałam klucze syndykowi 
i stanęłam pod ścianą. Bolało, ale nie pielęgnowałam w sobie prze-
szłości: Aga, musisz się z tym zmierzyć. Nie katowałam się tym.

– dlaczego teraz się uda?
– Bo wykonałam trzy kroki w tył. Żeby stworzyć coś prostego, mo-
jego, co mnie nie przerośnie. Wtedy wrzuciłam siebie na głęboką 
wodę, bez doświadczenia życiowego, z młodzieńczym, szaleńczym 
optymizmem. Teraz działam wolniej i bez potrzeby tworzenia gigan-
tów, za to skuteczniej. Kroki cieszą mnie bardziej niż skoki. Trochę jak 
w tym moim triathlonie, gdzie mam rozważne plany treningowe, nie 
szarżuję z kolanami i nie spodziewam się natychmiastowych rekor-
dów. Sport rozwinął we mnie cechy cierpliwego wojownika. 

– triathlon jest rzadki. dlaczego akurat on?
– Najpierw byłam nieaktywna – praca, dzieci. A gdy już się uaktyw-
niłam, uprawiałam wszystko, od żeglarstwa do crossfitu ze sztangą, 
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bo nie wiedziałam, w czym najlepiej się czuję. Postanowiłam to 
uporządkować. Pojawił się pan Marcin, trener spinningu [rowery 
stacjonarne], ale właśnie tam poznałam kilku triathlonistów, spró-
bowałam i tak zostało. Prowadzi mnie pan Karol Szor (Kszor Team). 
Z poprzednich aktywności zostawiłam tylko morsowanie.

– ożeż. Jak pani przełamała barierę?
– Najważniejsze było przygotowanie głowy, no i zawsze dobra roz-
grzewka. Najszybciej marzną stopy, więc zakładam buty, wchodzę 
do szyi, ale ręce zanurzam dopiero w ostatnich minutach, bo długo 
siedzę, do 30 minut.

– Jakieś doznania?
– W drugiej minucie następuje odcięcie czucia, a gdy się wychodzi, 
ciało sztywnieje i zaczynają się dreszczodrgawki, mrowienie i po 
30 minutach wraca czucie.

– Hm. może wróćmy do triathlonu. standardowe, olimpijskie dy-
stanse to 1,5 km pływania, 40 km rowerem i 10 km biegu, a naj-

bardziej prestiżowe zawody ironmana to 3,86 km pływania, 180,2 
km rowerem i maraton, czyli 42,195 km biegu. ale jest dużo dy-
stansów, w tym inne dla amatorów. Jakie pani pokonuje na zawo-
dach?
– 1/8 Ironmana: 475 m pływania, 22,5 km rowerem i 5,27 km bie-
gu. Ale w tym roku chcę spróbować 1/4 IM: 970 m wpław, 45 km 
rowerem i 10,5 km biegiem. 

– Kiedy nadchodzi kryzys?
– Każdy ma swój, zwykle gdy zaczyna siadać głowa.

– Jakieś doznania?
– Zwątpienie, skurcze, drganie mięśni, ból. Zwykle najgorszy jest 
ostatni dystans – bieg. Dopiero po kilometrze wchodzę w inną 
strefę tętna. Ale nie stanęłam nigdy. Kibice na trasie podtrzymują 
adrenalinę. Ważne jest odżywianie (banany, żele energetyczne), już 
nauczyłam się jeść. I musiałam nauczyć się pływać w jeziorze – to 
nie to samo, co basen: glony, ryby, kolor wody, sieci i taki ogólny 
niepokój.
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Triathlon, racjonalnie 
uprawiany pod okiem 

fachowca, nauczył mnie 
pokory i spokoju, przedtem się 

szarpałam. To samo stosuję 
dziś w biznesie.

– Z zasad najbardziej urzeka mnie ta, iż „biec można dowolnym 
sposobem – zarówno do przodu, jak i do tyłu”. ciekawi mnie prze-
bieranie się: co się zdejmuje i zakłada między dyscyplinami i czy na 
oczach wszystkich?
– Na oczach, bo jednoczęściowy kostium wciąż zostaje. Na pływanie 
dodatkowo zakłada się piankę na całe ciało, poza tym kask do rowe-
ru, potem zmiana butów z kolarskich na biegowe.  

– a propos rowerów: kolarz szurkowski dostał nagrodę Fair play 
unesco, bo w wyścigu o mistrzostwo polski na prośbę rywala 
Hanusika, któremu zepsuł się rower, zgodził się dać mu swój zapa-
sowy, na którym zresztą Hanusik wygrał. mówię to, bo pani też ma 
na koncie miano przedsiębiorstwa Fair play, jeszcze w czasach po-
przedniej działalności. Za co?
– Pięć razy z rzędu! Co rok startowaliśmy w ogólnopolskim konkur-
sie. Liczyły się jakość obsługi, model pracy, terminowe rozliczenia 
z klientami. Organizatorzy robili badanie, weryfikowali dane, sięgali 
po opinie klientów.

– pani dostrzega tu podobieństwa między sportem a biznesem?
– Fair play jest potrzebne wszędzie. Nie umiem inaczej postępować, 
w żadnej rywalizacji. Wolę odpuścić, niż za wszelką cenę wygrać. 
Współdziałam z konkurencją, wymieniając się ofertami najlepszymi 
dla klienta.

– oprócz szurkowskiego był maradona znany ze strzelania bramek 
ręką, nawet „ręką pana Boga”. takie podobieństwa sportu z branżą 
też występują?
– Nie aż tak spektakularne, ale zdarza się podbieranie ofert i klien-
tów. Ja jestem ostrożna; współpracuję, a nie walczę. Kiedyś byłam 
bardziej waleczna, nieustępliwa i miałam więcej… nieprzyjemności.

– łatwiej przejść od etatu na swoje czy odwrotnie? doświadczyła 
pani obu sytuacji.
– Ja bym to zrównoważyła. Przejście na działalność własną to swo-
boda, niezależność, ale i ryzyko, ciągłe myślenie o kosztach, odpo-
wiedzialność za wszystko, praca dłuższa niż osiem godzin, a potem 
pod telefonem – choć już się nauczyłam asertywności i potrafię 
klientowi powiedzieć, że to czas dla rodziny. A etat to bezpieczeń-
stwo, stałe, pewne dochody. I tu, i tu można mieć satysfakcję, jeśli 
ma się ścieżkę zawodową, która rozwija. Z tym że działalność jest 
postrzegana jako wyższa, choć my nie musimy tak się czuć.  

– Bawiliśmy się w sklep, płaciliśmy listkami jaśminowca. pracowi-
cie narwałem mnóstwo, żeby dużo kupić. wtedy do kolejki weszła 

przede mnie doncia i oznajmiła, że jest w ciąży, a jej pieniądze są 
ważniejsze – miała kilka, ale wielkich z topoli, i kupiła cały sklep. 
czy w handlu potrzebna jest mentalność kupiecka?
– Tak. Pracowitość to za mało. Potrzebne są intuicja, kreatywność 
i czucie rynku, bycie dobrym obserwatorem.

– a bezczelność?
– Ja zważam na etykę, więc nie jadę po bandzie, na dłuższą metę 
nie sprawdza się za dużo kombinacji. Rośnie ryzyko, maleje zaufanie.

– Klienci się wstydzą, gdy ich nie stać na pani propozycje?
– Nie. Zanim je przedstawię, badam nie tylko potrzeby klientów, ale 
ich możliwości, np. kredytowe, i wtedy z nich schodzi powietrze, a ja 
filtruję oferty pod te możliwości. 
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– Jaki sens ma dom jednorodzinny stojący 10 m od dwóch innych 
z obu stron? 
– Ma niską cenę. Widzę to na ulicy Unii Europejskiej w Koszalinie: 
sąsiad na sąsiedzie. Nie ma to większego sensu – działki tak poszat-
kowane jak się dało. Ja wolę przestrzeń. Ale w takim skupisku mimo 
wszystko jest lepiej niż w bloku.

– Jak pani ocenia trwałość okaleczeń polaków po dziesięcioleciach 
prl-u, gdy budowano brzydko, bez przyjaznych otulin, zieleni, a je-
śli, to z niewydarzonymi topolami, które potem wycinano lub kale-
czy się do dziś skrajnymi cięciami i krajobraz jest jeszcze bardziej 
jak po katastrofie? odhumanizowane pudła ze ślepymi kuchniami 
latami stały pośród błot, gliniastych kup, dołów, dech, porzuconego 
zbrojenia, betonowych skorup, starej papy, fruwającego styropianu 

i innego pobudowlanego bałaganu, w którym długo żyli najemcy 
i ich nieznające innego krajobrazu dzieci.
– Te okaleczenia czy zobojętnienia wymagają zmiany pokoleń. Blo-
kowiska z lat 60-80. były własnością abstrakcyjną, mieszkania do-
stawano w przydziale – jako kwaterunkowe, zakładowe, wojskowe, 
a spółdzielczość była pod tym względem fikcją. Nie mogło być wy-
magań, każdy był szczęśliwy, że po 15 czy 20 latach dostawał wy-
śnione M3. Była w ogóle inna kultura: kolejki, kartki, szarość, sier-
miężność, inny świat; budownictwo w to się wpisywało.    

– pracuje pani nad atrakcyjną transakcją miesiąc, lecz do niej nie 
dochodzi. na kogo jest pani wściekła?
– Nie jestem wściekła. Raczej mi smutno, przeżywam, potrzebuję 
dnia, żeby zregenerować głowę. Potem rozkładam to na czynni-
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ki pierwsze, ale nie zrzucam automatycznie powodów na klientów 
czy okoliczności zewnętrzne, czasem dochodzę, że to ja popełniłam 
błąd. Z tym że błąd to jeszcze nie wina. Nie szukam winy, bo nie znaj-
dę poprawy.  

– Zdarzyło się pani odmówić pośrednictwa? na przykład gdy ktoś 
niemający orientacji albo z przemożną potrzebą zdobycia gotówki 
wystawiał nieruchomość za śmieszne pieniądze?
– Odmawiam, gdy widzę, że sprzedający kręci, zataja wady material-
ne lub prawne, na przykład to że jest tylko współwłaścicielem albo 
ktoś jest u niego zameldowany, słowem – jeśli nie do końca mam 
kontrolę nad obsługą. Te kłopoty przeszłyby na nabywcę. Odma-
wiam też, gdy ktoś ma wygórowane oczekiwania. A w przypadkach 
niedoszacowań informuję o wartości. Nawet gdy ktoś mnie przeko-
nuje, że natychmiast potrzebuje 150.000 na operację córki, a nie-
ruchomość warta jest 250.000, nie ułatwię mu sprzedaży, bo zaraz 
urząd skarbowy zacząłby się dopatrywać zaniżenia kwoty i przepły-
wu części pod stołem. 

– Było pani żal kogoś, kto przymuszony pozbywa się domu, w któ-
rym wychował się od dzieciństwa?
– To się zdarza. Na prykład gdy dom robi się za duży dla starszej osoby, 
która została sama. Ale powiem panu więcej: gdy dziadkowie sprzeda-
wali dom, sama musiałam im znaleźć klienta. Babcia płakała, mnie było 
przykro, lecz taka była ich wola. Również rodzicom pomogłam sprze-
dać dom, a za trzecim razem nasz, gdy trafił do masy upadłościowej.

– w handlu nieruchomościami są reklamacje? wprowadzam się 
zimą, a wiosną się okazuje, że sąsiad wznowił nieformalną działal-
ność ślusarską.
– Tak. Dlatego mamy obowiązkowe OC z tytułu szkody klienta. 
Zadaniem pośrednika jest przekazanie wszystkich informacji, ale 
mogą się zdarzyć wady ukryte, o których nie wiedział. Kiedyś mój 
klient kupił działkę, po czym okazało się, że nie może się na niej 
wybudować – dostał odszkodowanie z mojego OC z racji utraty 
wartości.  

– Jak to odszkodowanie? ten człowiek kupił, żeby budować. sko-
ro grunt nie spełnia podstawowej cechy, nabywca powinien od 
ręki uzyskać unieważnienie transakcji. to mi przypomina zapinki 
rowerowe w Kauflandzie przecenione do 5 zł, gdyż nie było do 
nich kluczyków.
– Tylko bardzo wysokie przesłanki mogą unieważnić akt notarialny. 
Mnie się nie zdarzyło.

– Hm. a dostaje pani podziękowania także po czasie? Ktoś po 
roku śle e-mail i dzieli się trwałą radością.
– Najczęściej polega to na tym, że klient poleca mnie innym, a na-
wet mnie uprzedza, że zgłosi się jego znajomy, albo sam wraca. Ale 
większość emocji jest zaraz po transakcji: kwiaty, uściski, czekolad-
ki. No i spotkania przypadkowe – czasem ktoś mnie rozpoznaje, 
jest serdeczny i chwali sobie komfort. To największa satysfakcja, 
gdy dobro wraca. 

Gdybym wstydziła się 
czegoś w tym zawodzie, 

nie rozmawiałabym 
z panem. 
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To ewenement w świecie motoryzacji, dzieło sztuki z napędem na cztery koła. 
Range Rover marki Land Rover wjechał do historii motoryzacji z impetem. Łączy 
w sobie elementy luksusowej limuzyny i samochodu terenowego. Do tego dzięki 
swojemu nieprzeciętnemu wyglądowi jako pierwszy pojazd w historii trafił do 

paryskiego Luwru.

Terenowy elegant

raJd dla KróloweJ

Range Rover zadebiutował w 1970 roku i był europejską odpo-
wiedzią na Jeepa. Okazało się, że nie tylko stanowi konkurencję 
dla amerykańskiej terenówki, ale także dzięki luksusowemu wy-
posażeniu może śmiało stanąć w jednym szeregu z limuzynami. 
Zanim przyjrzymy się jego technicznej stronie warto przytoczyć 
kilka ciekawostek, które świadczą o jego nieprzeciętności, bo-
wiem to auto posiada w swojej biografii kilka niezwykłych osią-
gnięć. Range Rover m.in. przejechał Przesmyk Darien, który po-
noć jest nie do przebycia, dwukrotnie wygrał rajd Paryż-Dakar, 
holował statek kosmiczny SpaceShipTwo firmy Virgin Galactic 
podczas oficjalnej prezentacji, przejechał zrobiony na zamówie-
nie, pięciokilometrowy papierowy most w chińskim Suzhou, a do 
jego wielbicielek należy sama królowa Elżbieta II. Żaden inny po-
jazd nie łączy takiego poziomu luksusu, komfortu i wyrafinowania 
ze zdolnościami terenowymi i osiągami na asfalcie jak on. W su-
biektywnej ocenie – to auto idealne.

dorastanie Z Klasą

Dzięki swojej charakterystycznej sylwetce, czyli opadającej li-
nii dachu, niezakłóconej linii bocznej i stylistycznym akcentom 
w dolnej części nadwozia Land Rover Range Rover jest autem 
rozpoznawalnym na całym świecie. Przez lata, od momentu kiedy 
oficjalnie wyjechał z garażu, przechodził kilka liftingów stając się 
co raz bardziej nowoczesnym pojazdem. 

Pierwsza generacja tego samochodu była skromna. Dostępna 
była 3-drzwiowa wersja a z początkiem lat 80-tych 5-drzwiowa. 
Wyposażenie wewnątrz auta wskazywało, że jest to samochód 
typowo terenowy i w takim celu produkowany. Pod maską naj-
pierw znajdował się 3,5-litrowy silnik V8 o mocy 135 KM, a nie-
długo później pojawiła się mocniejsza, 3,9-litrowa jednostka, rów-
nież V8, o mocy 182 KM. Kilka lat później, kierowca mógł mieć do 
dyspozycji nawet 200 KM z 4,2 litra pojemności.

Autor: aneta dolega  |  Fotografie: bogusz kluz
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Drugi lifting Range Rover przeszedł w latach 90. XX wieku. 
Otrzymaliśmy nieco większe auto, które nie tyko imponowa-
ło zdolnościami do jazdy w terenie, ale także zaczęło być sy-
nonimem prestiżu. Pojazd został wyposażony w elektrycznie 
sterowane pneumatyczne zawieszenie EAS (Electronic Air Su-
spension), które posiadało ciekawą funkcję – gdy auto zawisło 
na podwoziu, system wykrywał to i podnosił zawieszenie, by 
koła znów mogły dotykać podłoża. Pod maską znów zagościło 
V8. Mniejszy, 4-litrowy silnik, rozwijał moc 187 KM, a więk-
szy 4,6-litrowy – 224 KM. Do wyboru była jeszcze jednostka 
wysokoprężna produkcji BMW o pojemności 2,5 litra i mocy  
138 KM.

Trzecia generacja Range Rovera pojawiła się na rynku w 2002 
roku. W tym przypadku zrezygnowano z ramy na rzecz sa-
monośnego nadwozia, przez co samochód przestał być typo-
wą terenówką, a zaczął przypominać SUV-a. W wyposażeniu 
wnętrza zastosowano nowoczesne materiały. Zmianom uległy 
reflektory, przedni zderzak, boczne wloty powietrza i atra-
pa chłodnicy. Pod maską znajdowała się tradycyjnie V8-ka. 
Do dyspozycji mieliśmy diesla o mocy 272 KM i benzyniaka 
o mocy, która dochodziła do 400KM. 

W 2012 roku światło dzienne ujrzała czwarta generacja Ran-
ge Rovera. Z zewnątrz auto niewiele się zmieniło, ale… zostało 
zaprojektowane od podstaw i nie odziedziczyło po swoim po-
przedniku żadnej części. 

Dzięki zastosowaniu aluminium udało się je odchudzić aż o 100 
kg. Niezależnie od wersji wyposażeniowej, nawet w podstawo-
wej, wnętrze Range’a emanuje luksusem.

na salonacH i na BeZdroŻacH

Przyjrzyjmy się flagowemu modelowi Range Rovera, czyli warian-
towi pięciolitrowemu SVAutobiography Dynamic, oczywiście V8. 

Z zewnątrz zmieniło się niewiele. Z dodatkowych elementów po-
jawiły się tylko reflektory Pixel-Laser LED, które jeszcze bardziej 
podkreślają jego atrakcyjność a z wizualnych „smaczków” - alumi-
niowe, podświetlone nakładki na progi z napisem Autobiography.

W środku jest przestronny, wyglądający jak wnętrze limuzyny 
i niezwykle wygodny. Wystarczy spojrzeć, jak się w nim siedzi. 
Przednie siedzenia tak jak i tylne są podgrzewane i wentylowa-
ne, dodatkowo te z przodu mają funkcję masażu „hot stone”. Dwa 
oddzielne tylne siedzenia Executive Class posiadają elektryczną 
regulację oparć, czterokierunkową regulację lędźwiową z pamię-
cią ustawień. Co jeszcze? Wszystkie siedzenia są elektrycznie 
składane a tylną kanapę możemy złożyć za pomocą przycisków 
w bagażniku, poza tym świetnym udogodnieniem są automatycz-
ne progi, które po otwarciu drzwi wysuwają się spod podwozia 
w celu ułatwienia wsiadania i wysiadania z samochodu.

Ten model Range Rovera został wyposażony w szeroką paletę 
najnowszych technologii. Dzięki zastosowaniu przełączników 
dotykowych na kierownicy oraz systemu multimedialnego Touch 
Pro Duo składającego się z dwóch ekranów dotykowych o prze-
kątnej 10 cali auto prezentuje najwyższy poziom zaawansowania 
technologicznego.

Jazda nim jest bezpieczna i przyjemna. System Terrain Response 
2, wchodzący w skład wyposażenia standardowego, pozwala kie-
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rowcy na manualny wybór trybu jazdy odpowiadającego warun-
kom drogowym. System dostosowuje ustawienia silnika, skrzyni 
biegów, mechanizmów różnicowych oraz podwozia. Dzięki syste-
mowi Adaptive Dynamics i pneumatycznemu zawieszeniu, nawet 
długa podróż przestaje być męcząca, a jest wyjątkowo komforto-
wa i relaksująca. System analizuej ruchy pojazdu z minimalną czę-
stotliwością 500 razy na sekundę, od razu reagując na polecenia 
kierowcy lub warunki panujące na drodze. Zapewnia to lepszą 
kontrolę toru jazdy i wychyłów nadwozia.

Za bezpieczną jazdę odpowiada także szereg wspomagających 
ją systemów. Jest wśród nich autonomiczny układ hamowania 
awaryjnego, który może zapobiec kolizji z innymi samochodami 
oraz pieszymi. W przypadku wykrycia zagrożenia kolizją, system 
ostrzega kierowcę o możliwości zderzenia z obiektem znajdują-
cym się przed samochodem, dając mu czas na podjęcie odpowied-
nich działań. Elektroniczna kontrola trakcji (ETC) optymalizuje 
przyczepność i stabilność samochodu, dzięki sterowaniu pręd-

kością obrotową kół. System ETC redukuje moment obrotowy, 
przekazywany do zbyt szybko obracającego się koła, a następnie 
przyhamowuje koło, jeżeli jest to konieczne.

To ekologiczny samochód. Około 50 proc. spożytkowanego na 
budowę Range Rovera aluminium (z aluminium zbudowano nad-
wozie) pochodzi z recyklingu, co prowadzi do znacznych oszczęd-
ności w zakresie zużycia energii oraz zmniejszenia emisji CO2 
w całym cyklu eksploatacji. Aż 85 proc. Zastosowanych mate-
riałów nadaje się do powtórnego wykorzystania/przetworzenia, 
a pod koniec cyklu życia samochód może zostać w 95 proc. pod-
dany recyklingowi.

Podsumowując: Range Rover jest wygodny, bezpieczny, świetnie 
sobie radzi w terenie, nawet w najtrudniejszych  warunkach, ale 
jest także samochodem typowo miejskim i reprezentatywną limu-
zyną. Ponadto to auto, które z wiekiem nabiera charakteru, które 
nie musi nikomu niczego udowadniać.  To klasa sama w sobie. 

Zapraszamy do naszego salonu i serwisu
Ustowo 58, 70-001 Szczecin  |  +48 91 852 34 00  |  salon@british-auto.pl

www.british-auto.jaguar.pl/contact-us  |         / JLRBonkowscy

Moc silnika: 525 KM
Prędkość maksymalna: 225km/h
Przyśpieszenie: 5,4-100km/h[s]
Średnie spalanie: 12,8 l/100km





Volkswagen Koszalin, korzystając z internetowych platform sprzedażowych, 
na bieżąco informuje potencjalnych klientów o tym, jakie samochody ma do 
zaoferowania w danym momencie. To wygodne, bo bez wizyty w salonie można się 
zorientować w ofercie bieżącej i promocyjnej – na przykład dotyczącej wyprzedaży 

rocznikowej. 

Nie musisz wychodzić z domu, 
aby w Koszalinie znaleźć 

wymarzonego Volkswagena

Informacji o dostępności poszczególnych modeli VW można szukać na trzech platformach sprzedażowych.  
Oto ich krótka charakterystyka: 

oFicJalny sKlep internetowy VolKswaGena

Działa on pod adresem: 

www.sklep.volkswagen.pl

Wystarczy w zakładce: ZNAJDŹ DEALERA wpisać miejscowość 
(np. Koszalin) i tak oto pojawiają się wszystkie samochody dostęp-
ne od ręki u wybranego dealera. 

Zastosowanie filtrów pomoże dopasować wyniki wyszukiwania 
do osobistych preferencji klienta. Dzięki temu można określić do-
kładnie wysokość raty miesięcznej, opłatę wstępną, czas trwania 
umowy, a także roczny limit kilometrów. 

Jeśli wybierzemy model najlepszy dla siebie, dodajemy go do ko-
szyka (jak w typowym sklepie internetowym). By zweryfikować 
swoje zamówienie, należy się zarejestrować się lub zalogować. 
Teraz wystarczy zarezerwować auto, wnosząc opłatę rezerwacyj-
ną. Jest to rodzaj zaliczki na poczet przyszłych opłat (np. opłaty 
za ubezpieczenie). 

Warto podkreślić, że nie ma niebezpieczeństwa jakiejkolwiek 
straty w przypadku rezygnacji lub anulowania zamówienia - opła-
ta zostanie zwrócona na konto zamawiającego.

Dodatkową zaletą tego systemu sprzedaży jest bezpośredni kon-
takt ze sprzedawcą z salonu VW Koszalin. 

platForma „samocHody dostępne od ręKi”  

Z tej opcji skorzystamy pod adresem: 

www.cichy-zasada-koszalin.dealer.volkswagen.pl/osobowe/od
-reki/wszystkie

Platforma zawiera ofertę sprzedaży wszystkich dostępnych 
w tym momencie samochodów marki Volkswagen w Polsce. Sze-
reg filtrów pozwala znaleźć wymarzonego Volkswagena bez wy-
chodzenia z domu. Znajdziemy tam nie tylko podstawowe filtry 
takie jak model czy charakterystyka silnika, ale także liczbę miejsc 
czy rodzaj lakieru! 

Minusem tej platformy jest fakt, że owszem znajdziemy spełniają-
cy nasze oczekiwania, ale jest on dostępny na drugim końcu Polski 
i „ściągnięcie” go do salonu zajmie więcej czasu niż zakup modelu 
dostępnego na miejscu - w salonie VW Koszalin. 

Inna rzecz, że oferty nie są aktualizowane non stop, ale co pe-
wien czas, więc istnieje ryzyko, że wirtualnie trafimy na model 
w oczekiwanej konfiguracji, a w rzeczywistości okaże się on już 
zarezerwowany albo sprzedany.

serwis oGłosZeniowy otomoto.pl

Volkswagen Koszalin wystawia auta również pod adresem: 

www.volkswagenkoszalin.otomoto.pl

Jest to ogólnopolski portal, który zawiera najbardziej aktualne 
ogłoszenia samochód dostępnych „na już” w Volkswagen Kosza-
lin. Kilka podstawowych filtrów pozwala na przekrojowe wyszu-
kanie ofert – na przykład od najtańszych do najdroższych. Na-
tychmiastowy kontakt ze sprzedawcami z salonu VW Koszalin 
pozwala na szybką transakcję. Sprzedawcy w każdej chwili udzie-
lą również dodatkowych potrzebnych informacji.  

Grupa Cichy-Zasada Autoryzowany  

Dealer Volkswagen

ul. Gnieźnieńska 24B, Koszalin
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Volkswagen Arteon Shooting Brake
Silnik: 2.0 TDI 150 KM 
Skrzynia biegów: automatyczna DSG
Wersja wyposażenia: R-line
Lakier: srebrny „Pyrit" metalik
CENA: 191 900 zł

Volkswagen Golf
silnik: 1.0 Tsi 110 km
skrzynia biegów: manualna
wersja wyposażenia: life
lakier: biały „Pure” specjalny
CENA: 78 890 zł

Volkswagen Golf Variant
silnik: 2.0 Tdi 115 km
skrzynia biegów: manualna
wersja wyposażenia: business lin
lakier: czarny „deep” perłowy 
CENA: 111 300 zł

Volkswagen Arteon
silnik: 2.0 Tdi 200 km
skrzynia biegów: automatyczna dsg
wersja wyposażenia: life
lakier: biały „Pure” specjalny
CENA: 182 990 zł

Volkswagen Golf
silnik: 1.5 eTsi 150 km
skrzynia biegów: manualna
wersja wyposażenia: style
lakier: czerwony „kings red” metalik
CENA: 114 400 zł

Volkswagen Golf
silnik: 1.5 Tsi 150 km
skrzynia biegów: manualna
wersja wyposażenia: life
lakier: czarny „deep” perłowy
CENA: 103 300 zł
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Volkswagen Passat
silnik: 2.0 Tsi 190 km
skrzynia biegów: automatyczna dsg
wersja wyposażenia: elegance
lakier: srebrny „Pyrit” metalik
CENA: 163 900 zł

Volkswagen T-cross
silnik: 1.5 Tsi 150 km
skrzynia biegów: automatyczna dsg
wersja wyposażenia: style
lakier: biały „Pure” specjalny
CENA: 100 800 zł

Volkswagen Up!
silnik: 1.0 mPi 60 km
skrzynia biegów: manualna
wersja wyposażenia: black style
lakier : niebieski „Teal” uniwersalny / czarny dach
CENA: 53 100 zł

Volkswagen Polo
silnik: 1.0 Tsi 95 km
skrzynia biegów: manualna
wersja wyposażenia: comfortline
lakier: czarny „deep” perłowy
CENA: 67 900 zł

Volkswagen Golf Variant
silnik: 1.0 eTsi 110 km
skrzynia biegów: automatyczna dsg
wersja wyposażenia: life 
lakier: biały „Pure” specjalny
CENA: 101 600 zł

Volkswagen Golf VIII
silnik: 1,5 Tsi 130 km
skrzynia: manualna 
wersja wyposażenia: life
lakier: biały „Pure” specjalny
CENA: 87 100 zł

Volkswagen Polo
silnik: 1.0 Tsi 95 km
skrzynia biegów: manualna
wersja wyposażenia: comfortline
lakier: srebrny „reflex” metalik
CENA: 72 810 zł

Volkswagen Arteon Shooting Brake
silnik: 2.0 Tsi 190 km dsg
skrzynia biegów: automatyczna dsg
wersja wyposażenia: elegance
lakier: czarny „deep” perłowy
CENA: 185 900 zł

Volkswagen Golf VIII
silnik: 1,5 Tsi 130 km
skrzynia: manualna 
wersja wyposażenia: life
lakier: czarny „deep” perłowy
CENA: 88 500 zł
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Toyota Jankowscy Spółka Jawna
ul. Diamentowa 2, 75-736 Koszalin 

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

JANKOWSCY 



Tym razem w naszym cyklu testów konsumenckich samochodów oferowanych 
przez koszalińskiego multidealera Grupę Mojsiuk prezentujemy wrażenia pani 
Arletty Pytlak, która usiadła za kierownicą nowej generacji Citroëna C4. Pani Arletta, 
prowadząca na co dzień agencję pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 
„Arlett Nieruchomości”, jest doświadczonym i wymagającym kierowcą. Spojrzała 
na testowany model z pozycji użytkowniczki auta sportowego, a więc wysoko 
zawiesiła mu poprzeczkę wymagań. Masz dosyć dziur na koszalińskich ulicach?  

Nowy Citroën C4 spowoduje, że znowu polubisz nasze drogi – zapewnia.

NOWY CITROëN C4
komfort w najczystszej postaci

w szPilkacH za kierownicą 

Autor: andrzej mielcarek  |  Fotografie: marcin betliński
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O to relacja pani Arletty: „Nie spotkałam dawno tak 
wygodnego i przyjemnego w jeździe samochodu. 
Droga wydaje się w nim gładka jak stół, a nierównosci 
to ledwie delikatne muśnięcia, wręcz nieodczuwalne. 

Droga staje się równa i gładka, a wygoda i komfort powodują, 
że chce się jechać dalej i dłużej. Tego komfortu pozazdroszczą 
nawet właściciele limuzyn. Nowy Citroën C4 ma według mnie 
intrygującą, dwoistą naturę. Lekko zaokrąglona linia nadwozia 
kojarzy mi się z kobiecą zalotnością,  delikatnością, wręcz seksa-
pilem, a wnętrze jest zdecydowanie „męskie”, konkretne, dające 
poczucie bezpieczeństwa.  Samochód ma spójny wyraz i zwraca 
na siebie uwagę, o czym przekonałam się podczas testu -  na ulicy 
ludzie oglądali się za „moim” C4. Trzeba dobitnie powiedzieć, że 
nowy C4 to prawdopodobnie najbardziej komfortowy samochód 
w klasie kompakt. 

To poza tym bardzo pojemne auto, oferujące komfort przestrzen-
ny i kierowcy, i pasażerom, ale nie kosztem przytłaczającej syl-
wetki, jak to się dzieje w przypadku wielu SUV-ów różnych marek.  
Jeśli dołożymy do tego wyjątkowo wygodne, niemal obejmujące 
kierowcę fotele, dostajemy w sumie samochód, w którym dobrze 
poczuje się zarówno kobieta jak i mężczyzna. W zawieszeniu 
i wygodzie foteli można się zakochać i to dosłownie. Gdy koń-
czyłam test i przesiadłam się na fotele w moim aucie, poczułam 
natychmiast kolosalną różnicę. To przytulne wnętrze Citroëna C4 
mówiło „zostań ze mną”.

Na co dzień używam auta sportowego innej marki, jestem do nie-
go bardzo przywiązana, a najbardziej lubię je za to, że jest bardzo 
dynamiczne. Dlatego nie powinno dziwić, że testując C4 wyjecha-
łam poza miasto, żeby mieć możliwość wypróbowania możliwości 
jego silnika i okazję do skonfrontowania wrażeń z jazdy z moimi 
dotychczasowymi doświadczeniami jako kierowcy. Jeździłam 

CITROëN C4 1.2 PURETECH 130 
dane TecHniczne 

Rodzaj silnika – benzynowy, r3 turbo, 
1199 cm3

Pojemność skokowa – 1995 cm3

Moc maksymalna – 131 km (przy obrotach 
5500/min)
Maksymalny moment obrotowy – 230 nm 
(przy obrotach 1750/min)
Skrzynia biegów – automatyczna 
Przyspieszenie 0-100 km/h – 9,4 s
Prędkość maksymalna – 200 km/h
Średnie zużycie paliwa – 5,1 l/100 km 
(dane producenta) 
Emisja CO2 – 131 g/km
Nadwozie – pięciodrzwiowy, pięciomiejscowy 
hatchback;  długość x szerokość x wysokość 
4354 x 1800 x 1522 mm, rozstaw osi 2667 mm, 
masa własna 1278 kg, pojemność bagażnika 
380/1250 l, pojemność zbiornika paliwa 50 l
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podczas testu egzemplarzem z turbodoładowanym silnikiem o po-
jemności 1,2 litra o mocy 130 koni mechanicznym. Przyspieszenie 
i odczucie zapasu mocy okazało się naprawdę satysfakcjonujące. 
Wiem, że w koszalińskim salonie marki ma być sprzedawana rów-
nież wersja z silnikiem 150-konnym. Ciekawa jestem, na ile owe 
zwiększenie mocy o 20 KM dodaje Citroënowi C4 zwinności. 

Jeśli chodzi o jazdę miejską, to trudno uwolnić się od refleksji, że 
jest to samochód idealny na koszalińskie drogi w ich stanie pozimo-
wym. Zawieszenie pracuje niezwykle miękko, niwelując do mini-
mum skutki jazdy po dziurawym asfalcie. Tutaj – muszę to otwarcie 
przyznać – C4 ma ogromną przewagę nad moim autem, w którym 
zawieszenie jest twarde, przez co nawet małe defekty nawierzchni 
wywołują mocno odczuwalne wstrząsy. Do tego ma spory prze-
świt, a to umożliwia – jak w czasie sesji zdjęciowej – poruszanie się 
poza ubitymi trasami bez żadnej obawy. 

Gdyby to było możliwe, do mojego samochodu przeniosłabym  
z Citroëna C4 co najmniej fotele, zawieszenie i… kierownicę.  
Ma ona tak silne i precyzyjne wspomaganie, że do prowadzenia 
auta wystarczyłby chyba jeden palec. I to damski. 

Kilka zdań warto poświęcić praktycznym rozwiązaniom oferowa-
nym przez wnętrze Citroëna C4. Na przykład pasażer ma do dys-
pozycji dwie szuflady i schowek. Górna szuflada kryje uchwyt na 

tablet, żeby pasażer nie nudził się podczas dłuższej podróży. Dolna 
szuflada może tablet ukryć... A schowek ulokowany poniżej jest 
klasycznie otwierany i odpowiednio pojemny. Dodatkowe miejsca 
do przechowywania ulokowano jeszcze w podłokietniku oraz na 
konsoli środkowej oraz oczywiście w kieszeniach drzwi. Cudnie – 
chciałoby się zakrzyknąć. 

Na mnie duże wrażenie zrobił również wysuwany przezroczysty 
ekranik przed oczyma kierowcy. Wyświetlają się na nim podstawo-
we parametry jazdy. To wygodne, bo nie trzeba szukać wzrokiem 
tych danych (np. aktualnej prędkości) w innym miejscu i można sku-
pić się tylko na prowadzeniu. Oczywiście, jeśli komuś ten element 
nie jest potrzebny, może go zwyczajnie dezaktywować. 

Gdybym miała omówić wszystkie nowoczesne systemy służące bez-
pieczeństwu, musiałabym  o nowym C4 mówić bardzo długo. Proszę 
mi wierzyć – nie brakuje mu niczego, co potrzebne i wygodne.

A gdybym chciała podsumować – każdy powinien doświadczyć 
tego uczucia lotu nad drogą, przy tym kontrola nad pojazdem jest 
wzorowa, cieszy świetne wyciszenie. Poezja jazdy. To pierwszy sa-
mochód od dłuższego czasu, w którym można się naprawdę zako-
chać. Zdaję sobie sprawę z tego, że trudno w to uwierzyć, więc po-
zostaje mi tylko zaprosić Was na jazdę próbna do Citroën Mojsiuk. 
Wrażenia z jazdy są niezapomniane.”

Po szczegóły związane z zaprezentowanym modelem oraz pozostałą paletą oferowanych aut zapraszamy do nowego  
Autoryzowanego Salonu Citroën Mojsiuk Motor 
w Starych Bielicach k/Koszalina, ul. Koszalińska 89  

lub pod nr tel.: 94/710 04 40.
www.dealer.citroen.pl/koszalin-mojsiuk

Szukaj nas na Facebooku: Citroen Mojsiuk Motor

model CITROëN C4 w Programie 
free2moVe lease można już 

użyTkować dysPonując kwoTą od 
549,83 ZŁ neTTo miesięcznie  

(wPłaTa 30%, umowa na 
60 miesięcy, Przebieg roczny 
10 000 km, warTość wykuPu 

27 889,70 zł neTTo).
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Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Mojsiuk Centrum Blacharsko-Lakiernicze, 
Stare Bielice k/Koszalina, ul. Koszalińska 89, tel.:  608 804 909

www.mojsiuk.pl/pl/marka/cbl/
Szukaj nas na facebooku: Centrum Blacharsko-Lakiernicze Mojsiuk

Mojsiuk Centrum Blacharsko-Lakiernicze funkcjonuje na rynku już od  
ponad 40 lat. Z początkiem lutego br. wzbogaciło się o pewien element 

zwiększający komfort obsługi klientów. Jaki? O tym poniżej.

Aktywnie 
dbamy o klientów

Naprawy blacharsko-lakiernicze dotyczą charakterystycznego 
rodzaju uszkodzeń. Wymagają one przed rozpoczęciem napra-
wy dokładnych oględzin, pomiarów i wykonania dokumentacji 
zdjęciowej. Wykonanie takich oględzin wymaga czasu i dobre-
go oświetlenia, aby doradca serwisowy wychwycił wszystkie 
nierówności i uszkodzenia powłoki lakierniczej lub struktu-
ry nadwozia lub podwozia. Niejednokrotnie w tym procesie 
uczestniczy klient, który przekazuje doradcy opis sytuacyjny 
zdarzenia – jest to również element przygotowania dokumen-
tacji naprawczej.

Aktualnie przy Mojsiuk Centrum Blacharsko-Lakierniczym 
w Starych Bielicach k/Koszalina powstało specjalne pomiesz-
czenie umożliwiające przeprowadzenie tych wszystkich czyn-
ności w komfortowych warunkach. „Aktywne przyjęcie” – bo 

taka nazwę to pomieszczenie nosi, jest na tyle przestronne, że 
swobodnie mieści nawet największych rozmiarów samochód 
osobowy, dając możliwość jego oględzin z każdej strony. Zamon-
towane w pomieszczeniu oświetlenie kierunkowe w technice 
ledowej, zapewnia doskonałe oświetlenie samochodu z każdej 
strony. Teraz doradca może pracować z klientem bez względu 
na porę dnia ale też i porę roku czy panująca na zewnątrz aurę.

Dodatkowo w pomieszczeniu znalazło się miejsce na sporządze-
nie potrzebnych notatek czy złożenie podpisów.

Pomieszczenie jest zaopatrzone w podnoszone wrota z obu 
stron, co wpisuje się w innowacyjny, organizacyjno-techniczny 
system napraw w Centrum, w którym naprawiane samochody 
przesuwają się cały czas do przodu jak na taśmie produkcyjnej. 
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Kiedy Dariusz Rabka kupował na potrzeby Car Center działkę inwestycyjną przy ulicy 
Szczecińskiej 68a w Koszalinie, jego firma zajmowała się głównie handlem używanymi 
autami oraz pośrednictwem ubezpieczeniowym i kredytowym, a później również 
wynajmem samochodów. On jednak już wtedy wiedział, że za kilka lat stanie w tym miejscu 
obiekt, który zapewni klientom usługi motoryzacyjne w zakresie od A do Z, czyli również 

kompleksową obsługę diagnostyczną i naprawczą samochodów wszystkich marek. 

CAR CENTER 
„wszystko, czego potrzebuje Twój samochód” 

Autor: andrzej mielcarek  |  Fotografie: marcin betliński
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- czy uruchomienie podstawowej stacji kontroli pojazdów oraz 
warsztatu oznacza zmianę profilu działalności firmy?

Dariusz Rabka: - Nie, nadal głównym źródłem dochodów jest po-
średniczenie w sprzedaży samochodów pokontraktowych. Są to 
najczęściej auta roczne i dwuletnie, czyli objęte nadal gwarancją 
producenta – rzadziej starsze, góra pięcioletnie. Kupujemy je od 
firm leasingowych i od banków, mając gwarancję, że są bezwypad-
kowe i że miały dotychczas jednego użytkownika.

- skąd taka pewność?

- Auta podczas eksploatacji jeżdżą z lokalizacją GPS i nie ma możli-
wości, by użytkownik coś „pokombinował” albo zataił istotne zda-
rzenie. Zresztą my dokładnie wszystko sprawdzamy. W przypadku 
samochodów leasingowanych przeglądy okresowe i ewentualne 
naprawy są precyzyjnie udokumentowane, bo odbywają się w au-
toryzowanych stacjach obsługi, które wszystko odnotowują w sys-
temie komputerowym.

- oferują państwo również auta nowe…

- … i to w konkurencyjnych cenach w stosunku do salonów de-
alerskich. Jak to możliwe? Procentują lata współpracy z dealerami 
i uzyskane u nich szczególne warunki zakupu. Możemy zapropono-

wać atrakcyjne ceny, bo dzielimy się z klientem uzyskanym w sieci 
dealerskiej rabatem. Kupują u nas nie tylko mieszkańcy Koszali-
na czy szerzej – Pomorza, ale również mieszkańcy odleglejszych 
miast, na przykład Krakowa.

- Klient może zamówić auto o określonej konfiguracji, czy takie 
które mają państwo akurat na stanie?

- Zapewniamy możliwość dowolnego skonfigurowania samochodu 
w zgodzie z osobistymi preferencjami. Na takiej zasadzie pośred-
niczymy w sprzedaży marek, które nie mają w Koszalinie swoich 
stałych przedstawicielstw, jak na przykład BMW.

- Kiedy rozmawialiśmy parę lat temu, pan miał wizję centrum 
samochodowego z prawdziwego zdarzenia? Jest takie, jak pan 
sobie zamierzył?

- Jak najbardziej. Wszystko było dokładnie przemyślane. Na liczącej 
3200 metrów kwadratowych działce powstał obiekt o powierzchni 
użytkowej 500 metrów. Mamy w nim biura, działa w nim podsta-
wowa stacja kontroli pojazdów, serwis samochodowy autoryzowa-
ny w sieci Boscha, myjnia ręczna.

- przynależność do sieci „serwis Bosch” uchodzi za rękojmię wy-
sokiego poziomu usług.
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-  I nią rzeczywiście jest. Działamy jako serwis wielomarkowy od 
jesieni ubiegłego roku, ale formalnie pod szyldem Boscha od po-
łowy stycznia roku bieżącego. Kierowcy wiedzą co to jest „Serwis 
Bosch”. To praktycznie największa w Europie sieć standaryzowa-
nych serwisów samochodowych.

- co oznacza standaryzacja w przypadku tej sieci?

- Chodzi o jakość obsługi i usług jak w warsztatach autoryzowane-
go dealera danej marki: od przyjęcia samochodu, poprzez protokół 
oględzin, wstępną kalkulację kosztów i naprawę. Czasami kierowcy 
mają obawę przed korzystaniem z usług warsztatów sieciowych, 
bo spodziewają się wyższych kosztów. Nic bardziej błędnego. 
U nas klient przed naprawą zna jej koszt. Do kalkulacji używamy 
specjalistycznego programu komputerowego, który wyznacza wy-
standaryzowany czas potrzebny na określone czynności, a więc 
nie ma możliwości dowolnej wyceny. W zwykłych warsztatach 
bywa z tym różnie. Znam to z własnego doświadczenia: u jedne-
go mechanika wymiana oleju kosztuje 80 zł a u innego już 150 zł. 
Klient zdaje się więc na łut szczęścia.

- oferują państwo nadal pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń 
i finansowania zakupu samochodu?

- Oczywiście. Car Center – sama nazwa o tym mówi – to sprzedaż, 
wynajem samochodów, multi agencja ubezpieczeniowa, doradz-
two leasingowe i kredytowe. Wszystko można załatwić na miejscu, 
kompleksowo. Taki był od początku mój zamysł. Po zakupie auta 
u nas, można potem przyjechać na badanie techniczne, na prze-
glądy serwisowe, wymianę olejów i innych płynów, rozrządów, na 
sprawdzenie klimatyzacji. Jednym słowem: centrum samochodo-
we, gdzie wszystko załatwi się od razu.

- taka obsługa kompleksowa może budować przywiązanie klien-
ta do państwa.

- Zależy nam na tym. Zresztą z wieloma klientami znamy się od lat 
i mamy relacje niemal koleżeńskie. Oni wiedzą, że zawsze mogą do 
nas zadzwonić, a my nie odmówimy wsparcia. Nawet ci klienci, któ-
ry kupili u nas samochód a potem wyjechali, mają z nami kontakt 
przynajmniej raz w roku, kiedy trzeba przedłużyć ubezpieczenie. 
Spotykaliśmy się z wieloma wyrazami sympatii podczas budowy 
i gratulacjami po jej ukończeniu. Istnieje więc grono ludzi z nami 
związanych.  

- państwo jako stacja kontroli i serwis nie startują od zera. Kon-
takty i relacje z klientami teraz procentują.

- Jak najbardziej. Nasi długoletni klienci,  którzy kupowali od nas 
samochody, teraz zgłaszają się do warsztatu i polecają nas swo-
im znajomym. To najlepszy rodzaj promocji, bo bardzo wiarygod-
ny i skuteczny. Rozmawiamy 11 lutego, a kalendarz pokazuje, że 
mamy zapewnioną pracę już na półtora tygodnia do przodu.

- nie bez znaczenia jest pewnie również lokalizacja?

- Położenie przy drodze krajowej to dobra lokalizacja, ale z pewno-
ścią liczy się również to, u nas jest wygodnie i bezpiecznie: łatwy 
dojazd, duży parking, ogrodzony teren.

- nastąpił też chyba skokowy wzrost zatrudnienia…

- Tak, wcześniej było nas kilku, bo biuro mieściło się w małym pa-
wiloniku.  Od samego początku pracuje ze mną mój brat, Janusz.  
To mój najbliższy współpracownik. Obecnie jest nas dziewięciu.
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- Jak pan skompletował ekipę mechaników?

- Wszyscy mnie straszyli, że będzie problem z mechanikami. Nie 
było. Na nasze ogłoszenie odpowiedzieli tacy, którzy już gdzieś 
pracowali. Ja początkowo myślałem, że rozstrzygająca będzie kwe-
stia wynagrodzenia. Okazało się, że nie tylko. Kiedy pokazałem 
kandydatom obiekt i warunki pracy, to żartobliwie mówili, że mogą 
zaczynać od jutra. Zbudowaliśmy kompetentny zespół i działamy. 
Budując obiekt robiłem wszystko tak, jakbym robił to dla siebie. 
Tworzyłem warunki, w jakich ja sam chciałbym pracować. Mury są 
silikatowe, wszystko w kafelkach, pod którymi działa ogrzewanie 
podłogowe. Nawet zimą można pracować w krótkim rękawku. Jest 
porządne zaplecze socjalne, szatnia, prysznice. Pracownicy to do-
ceniają.

Dariusz Rabka samochodami 
interesował się od zawsze. 

z motoryzacją związany przez pasję 
i wykształcenie: jest inżynierem 
budowy i eksploatacji pojazdów 
samochodowych. jego zasada 

biznesowa to ciężka praca 
i budowa firmy małymi krokami, ale 
z żelazną konsekwencją. Podkreśla 
nieocenioną pomoc swego brata 

janusza, który jest jego najbliższym 
współpracownikiem od samego 

początku istnienia car center. 

CAR CENTER
koszalin ul. szczecińska 68a

www.car-center.com.pl
tel. 508 187 888,  513 067 815

dariusz rabka i janusz rabka
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Pacjenci Gabinetu Bogurscy, którzy wiedzieli o planach budowy jego nowej 
siedziby przy ulicy Śniadeckich w Koszalinie, czekali na nią chyba z nie mniejszym 
zaciekawieniem niż sami właściciele placówki i jej zespół. Od grudnia ubiegłego 
roku wszystko już wiadomo. Powstał przestronny obiekt o prawie tysiącu metrów 
kwadratowych powierzchni, wyposażony od podstaw w sprzęt najnowszej generacji, 
będący przykładem architektury wysokiej próby, ale również oryginalny w sposobie 

urządzenia wnętrz. 

GABINET BOGURSCY 
– nowa klinika z niespodzianką

Autor: andrzej mielcarek  |  Fotografie: alla boroń/Prototypownia
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K linikę zaprojektowała koszalińska pracownia Warzecha 
Studio, czyli architekci Justyna i Bartosz Warzechowie, 
a wykonało Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER. 
Budynek ma dwie kondygnacje nadziemne i jedną pod-

ziemną. Swoją prostą bryłą doskonale wpisuje się w otoczenie 
osiedla mieszkaniowego zbudowanego z wielkiej płyty. Ale jed-
nocześnie wyróżnia się na jego tle dzięki wielkim powierzchniom 
przeszkleń, elewacji pokrytej jasną płytką klinkierową oraz do-
skonale wyważonym proporcjom elementów architektonicznych. 

Duże powierzchnie przeszklone zwracają uwagę przechodniów. 
Szyby w niektórych aluminiowych oknach - wykonanych przez 
koszalińską firmę PUF - ważą ponad pół tony. Szczególnie impo-
nująco prezentuje się szklany fronton, zwłaszcza gdy już zapadnie 
zmierzch, a wewnątrz palą się światła. Doskonale widoczny jest 
wówczas ogromny żyrandol oraz złożona z żywych roślin zielona 
ściana na prawo od wejścia. 
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Budynek ma powierzchnię użytkową 976 m kw. Kondygnacja 
podziemna przeznaczona jest na pomieszczenia techniczne, so-
cjalne, pracownię rentgenowską (w tym tomograf) i archiwum. Na 
parterze znajdują się: gabinety stomatologiczne, gabinet higieni-
zacji, sala narkoz i sedacji, biuro Moniki Bogurskiej (współwła-
ścicielki placówki), biuro menedżera placówki i dwie rejestracje. 
Piętro to pracownia protetyczna, gabinety lekarskie, sala konfe-
rencyjna, gabinet chirurgii, gabinet kosmetologii i medycyny este-
tycznej oraz niewielka część prywatna dra Marcina Bogurskiego. 
Na posesji znajdzie się 13 miejsc postojowych, w tym również dla 
osób niepełnosprawnych. 

Cały budynek jest klimatyzowany i wentylowany - w ciągu go-
dziny w każdym pomieszczeniu trzy razy wymieniane jest całe 
powietrze. Zainstalowane na dachu ogniwa fotowoltaiczne sprzę-
gnięte z pompami ciepła zapewniają obiektowi niemal samowy-
starczalność energetyczną. 
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Monika i Marcin Bogurscy
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Z punktu widzenia zespołu Gabinetu Bogurscy podstawowa 
zmiana w stosunku do poprzedniej siedziby to zdecydowanie wię-
cej miejsca do dyspozycji i zdecydowanie więcej światła dzienne-
go wpadającego do wnętrza, czyli wyższy komfort pracy. Gabine-
ty lekarskie i inne pomieszczenia medyczne siłą rzeczy urządzone 
są w sposób wyznaczony ich funkcją – jasne i sterylne. 

Inaczej jest z przestrzenią, w której poruszają się pacjenci przed 
wizytą w gabinecie. Imponujące wrażenie robi część recepcyjna. 
Wysoka jest ona na 10 metrów, co pozwoliło zawiesić w jej cen-
trum  spektakularny (wspomniany wcześniej) żyrandol. Składa się 
on z ośmiu świecących i błyszczących kręgów, w których zasto-
sowano 1000 kryształów. Nie jest on jedynym źródłem światła 
w pomieszczeniu, to oczywiste. Jednak przez swoją wielkość, for-
mę i wykorzystanie migotliwych kryształków stał się dominują-

cym elementem tego wnętrza. Żyrandol wykonała na zamówienie 
renomowana firma Castrolighting.

Z kolei wysoka na 9,5 metra zielona ściana, która również od razu 
przyciąga uwagę gości, powstała za sprawą firmy Green System 
z Poznania. Składa się na nią 1220 doniczek z żywymi roślinami. 
Podlewane są one automatycznie dzięki specjalnemu systemowi 
raz w tygodniu przez pół godziny. Odbywa się to we wczesnych 
godzinach porannych, żeby od 8.00 - kiedy klinika zaczyna pracę 
– nic nie zakłócało spokoju oczekujących pacjentów. Pozostałe 
ściany recepcji wyłożone są charakterystycznymi panelami, które 
dostarczyła koszalińska firma EMC Projekt. 

Jak podkreśla Monika Bogurska, nieocenioną pomoc w zaplano-
waniu i wykonaniu wystroju kliniki znalazła u Marzeny Makuszak, 
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prowadzącej w Koszalinie firmę Inez-Christian Home Marzena 
Makuszak. Dzięki między innymi płynącym z jej strony inspira-
cjom każdy zakątek obiektu jest dopracowany pod względem 
estetycznym do perfekcji, wyposażony w rzeczy piękne i orygi-
nalne, a całość uzyskała spójny charakter. Wszystkie meble nie-
medyczne i elementy dekoracyjne dostarczyła właśnie firma Ine-
z-Christian Marzena Makuszak. 

Warto podkreślić, że sprzęt medyczny zainstalowany w klinice 
został zakupiony na jej potrzeby od podstaw. Zapewnia on pa-
cjentom ponadstandardowy poziom bezpieczeństwa, ponieważ 
system sterylizacyjny spełnia wymogi stawiane jednostkom 
szpitalnym. Zresztą od zawsze pod względem technicznym i po-
ziomu kompetencji stomatologów Gabinet Bogurscy należał do 
czołówki tego typu placówek nie tylko na Pomorzu, ale również 
w kraju. Dr Marcin Bogurski, który po studiach i kilku latach pracy 
dydaktycznej w gdańskiej Akademii Medycznej (obecnie Gdański 
Uniwersytet Medyczny) rozpoczął w roku 2000 prywatną prak-
tykę stomatologiczną w Koszalinie, jest nie tylko znakomitym sto-
matologiem-implantologiem, ale również ekspertem szkolącym 
w tej dziedzinie innych lekarzy. Sam również nadal podnosi swe 
kwalifikacje – obecnie przez studia na kierunku „Master esthetic 
of dentistry” odbywane w Goethe-Institut Frankfurt am Main.  

Obecnie klinika, której zespół liczy już około 30 osób, zapew-
nia pacjentom kompleksową opiekę stomatologiczną, włącznie 

z zabiegami chirurgicznymi. Ofertę rozszerza również o zabiegi 
kosmetologiczne i medycyny estetycznej. Dysponuje nie tylko 
najnowocześniejszym zapleczem diagnostycznym, ale od kilku lat 
również własnym laboratorium i pracownią protetyczną. Hasło 
„Stomatologia XXI wieku” ma w tym przypadku pełne pokrycie 
w rzeczywistości. 

Od 1 marca br. do zespołu dołączył dr Mateusz Michalski, do-
świadczony stomatolog dziecięcy. Stąd wśród pomieszczeń wy-
mieniliśmy salę sadacji (uspokojenia). To tam, gdy zajdzie taka po-
trzeba, mali pacjenci będą przygotowywani do zajęcia miejsca na 
fotelu dentystycznym.

Kiedy pytamy panią Monikę Bogurską, czy zespół kliniki przywykł 
już do nowego miejsca, z uśmiechem odpowiada: - Nie wiem jak 
mogło nas tu nie być wcześniej! 

Jednocześnie dodaje: - Od strony zachodniej w naszym obiekcie 
przewidziane jest miejsce na lokal gastronomiczny z tarasem. Od 
połowy marca ruszamy z pracami nad jego uruchomieniem. Bę-
dzie to jedyny w Polsce lokal zaprojektowany i w pełni wyposażo-
ny przez holenderską firmę Riviera Maison. Wybraliśmy dla niego 
nazwę „Ważka”. Mamy ambicję stworzyć lunch bar na miarę du-
żych aglomeracji - z przyjaznym klimatem, smacznym jedzeniem 
i pysznymi wypiekami. Reszta to na razie niespodzianka – kwituje 
Monika Bogurska. 

GABINET BOGURSCY
Koszalin, ulica Śniadeckich 27a 

rejestracja: 94 710 62 22, 602 458 597
rejestracja@bogurscy.pl

www.gabinetbogurscy.pl
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Lista odłożonych w  czasie skutków choroby covidowej jest długa. Wielu 
ozdrowieńców skarży się między innymi na zespół objawów znany jako brain 
fog albo mgła umysłowa. Może przytrafić się on każdemu, z  różnych powodów, 
w różnych momentach życia. Zazwyczaj po jakimś czasie mija, bez leczenia, jednak 
może powracać, a nawet pojawiać regularnie. Jak sobie radzić z mgłą umysłową?

Gdy mając 35 lat, nagle nie możesz 
sobie przypomnieć imion kolegów z liceum…

T ak zwane zamglenie umysłu jest związane z zaburze-
niem regulacji neuroprzekaźników w mózgu i układzie 
nerwowym. Najistotniejsze znaczenie ma tutaj poziom 
dopaminy, acetylocholiny, serotoniny i kwasu gamma 

aminomasłowego (GABA).

Ciągły podwyższony poziom dopaminy odpowiadający za pobu-
dzenie, a wynikający z życia w stresie, nadmiernej eksploatacji 
organizmu, nadmiaru stymulantów (np. kofeiny) będzie powodo-
wał jednoczesne obniżenie poziomu serotoniny.

Z drugiej strony nasilają się stany zapalne. Stan zapalny dotyczy 
całego organizmu i z czasem może przerodzić się w chorobę au-
toimmunologiczną, atakującą własne tkanki i narządy. Przewle-
kły stan zapalny powoduje, że organizm sam znajduje sobie wro-
ga, a może to być własny narząd, gruczoł czy tkanka. Prowadzić 
to może chociażby do chorób tarczycy, takich jak jej niedoczyn-
ność czy choroba Hashimoto. A uszkodzona, nieprawidłowo 
pracująca tarczyca będzie nasilać efekty brain fog kilkukrotnie!

Innym istotnym czynnikiem powstania zamglenia umysłu okazu-
je się niski poziom acetylocholiny. Ten kluczowy neuroprzekaź-

nik pełni wiele ważnych funkcji w organizmie: odpowiada za pa-
mięć, uwagę, bierze udział w procesie odpoczynku i regeneracji 
oraz pracy mięśni.

Niski poziom acetylocholiny ma wpływ na rozwój choroby Al-
zheimera. Na poziom acetylocholiny zasadniczy wpływ ma ilość 
choliny i fosfatydylocholiny w diecie. Niedobory tych składni-
ków występują stosunkowo często m.in. z powodu zalecenia 
ograniczenia ilości cholesterolu w diecie (produkty zawiera-
jące cholesterol są też często bogate w cholinę np. żółtko jaja  
kurzego).

Dodatkowo połowa populacji ludzkiej, ze względu na uwarunko-
wania genetyczne, może mieć większe zapotrzebowanie na cho-
linę. Aby zaspokoić zapotrzebowanie na ten składnik, dziennie 
należałoby zjeść przynajmniej 3 jajka.

Innymi produktami bogatymi w cholinę są tilapia czy łosoś, lecz 
pół kilo dziennie wydaje się ilością zdecydowanie za dużą, a tyle 
trzeba by ich zjeść, aby dostarczyć organizmowi jej odpowied-
nią dawkę. Inne produkty bogate w cholinę to wątroba zwierząt, 
ryby, drób, orzechy, szpinak czy soja.

Autor: jakub różycki
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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 sanitarno-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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Typowe objawy brain fog to: problemy z koncentracją, kłopoty 
ze skupieniem uwagi, zmęczenie, chwilowe problemy z pamię-
cią, brak motywacji do podejmowania działań a nawet migrena.

prZycZyny

Być może zabrzmi to dziwnie w czasach dostatku, ale podstawo-
wą przyczyną opisywanego zespołu jest niedożywienie mózgu. 
Nie chodzi tutaj o głód w tradycyjnym znaczeniu. Mózg jest nie-
dożywiony, gdy nasza dieta to wysoko przetworzone produkty, 
które są łatwe i szybkie w przygotowaniu, jednak pozbawione 
substancji kluczowych do sprawnego funkcjonowania mózgu.

Brain fog powoduje również odwodnienie organizmu. Mózg 
w blisko 80 proc. składa się z wody i konsekwencje odwodnie-
nia w pierwszej kolejności dotykają właśnie ten organ. Wysoka 
temperatura, będąca jednym z objawów COVID-u, doprowadza 
organizm na skraj odwodnienia, dlatego w tej chorobie, jak i in-
nych przebiegających z gorączką, szczególnie ważne jest poda-
wanie choremu odpowiedniej ilości płynów. 

Do zaćmienia mózgowego może doprowadzić słaba kondycja 
fizyczna. Nadwaga, otyłość, brak ruchu sprawiają, że organizm 
nie funkcjonuje sprawnie. Ma to negatywny wpływ również na 
zdrowie mentalne. To samo dotyczy niedoboru snu. Już nieprze-
spanie jednej nocy powoduje, że spadają zdolności umysłowe 
człowieka. Regularne niedosypianie może powodować w mózgu 
trwałe zmiany. Podobnie działa zresztą nadmiar informacji, czyli 
podstawowych stymulatorów aktywności umysłowej. To zabija 
inteligencję i myślenie kreatywne.

JaK soBie radZić?

Najprościej: odwrócić listę przyczyn. 

Tak więc prawidłowo się odżywiaj, zadbaj o dobrą i wartościo-
wą dietę, bogatą w niezbędne minerały oraz witaminy, szcze-
gólnie witaminy z grupy B, które mają wpływ na pamięć, uwagę 
czy skupienie poprzez stymulację neuroprzekaźników. Wyrzuć 
z diety produkty smażone i bogate w cukry proste. 

Zadbaj o swoje ciało poprzez wysiłek fizyczny. Już nawet nie-
wielka aktywność, trwająca kilka minut, ale powtarzana co-
dziennie rano w domu da odpowiedni sygnał do budowania od-
porności. Sylwetka się ujędrni, a ty poczujesz się lepiej. 

Wysypiaj się. Zadbaj o to, aby sen był długi i kojący. Pozbądź się 
z sypialni źródeł światła czy dźwięku. Najlepsza temperatura do 
spania to 18-20 stopni Celsjusza. Zwróć uwagę, czy dieta dostar-
cza wystarczającą ilość magnezu, który wspomaga zdrowy sen

Pomyśl o medytacji rozumianej jako uspokojenie oddechu, wy-
ciszenie. Skup się przez 10 minut dziennie tylko na oddechu i na 
niczym innym. Takie praktyki mają potwierdzone naukowo po-
zytywne działanie.

Stosuj się do tych zasad, jednak zmiany wprowadzaj stopniowo. 
Co tydzień, co dwa tygodnie dodaj kolejny punkt. Na pewno 
z czasem poczujesz się lepiej. Uregulujesz gospodarkę hormo-
nalną, a im dłużej będziesz korzystać z tej wiedzy, tym lepiej bę-
dziesz się czuł i funkcjonował na co dzień.

Jeśli jednak – mimo zmiany stylu życia – objawy nie mijają, warto 
skonsultować się z lekarzem. On, po szczegółowych badaniach, 
oceni, czy nie są potrzebne radykalniejsze metody walki z mgłą 
umysłową, czyli włączenie odpowiednich leków. 



Odczuwasz wybudzające ze snu mrowienie dłoni lub ból nadgarstka, łokcia albo 
barku? Uciążliwy ból i brak czucia w kilku palcach w dzień nie dają wykonywać 
precyzyjnych czynności w pracy? Mogą być to objawy zespołu cieśni nadgarstka 

lub zespołu kanału łokciowego.

MROWIENIE I BóL RąK
kiedy powinno niepokoić

O bjawy obu chorób wynikają z ucisku, jaki wywierają 
sąsiadujące tkanki na nerwy w kanale łokcia lub nad-
garstka. Początkowo chorzy czują mrowienie i drę-
twienie rąk przede wszystkim w nocy, może pojawiać 

się również ból, który wybudza ze snu. 

W miarę postępu choroby wybudzenia stają się coraz częstsze, 
a ból zaczyna pojawia się również w czasie codziennych czynno-
ści podczas dnia. Jak rozpoznaje się zespół cieśni nadgarstka czy 
zespół kanału łokciowego? W jaki sposób schorzenia są leczone?

Gdy dosKwiera nadGarsteK…

Zespół cieśni nadgarstka dotyka osoby wykonujące powtarzal-
ne czynności. Kojarzono go z pracą w fabryce przy taśmie pro-

dukcyjnej czy układaniu cegieł, coraz częściej pojawia się jednak 
u osób piszących przez wiele godzin na komputerze, zwłaszcza 
u kobiet. Nienaturalne pozycje dla dłoni i te same ruchy wykony-
wane przez większość dnia sprzyjają występowaniu stanów za-
palnych i obrzęków w obrębie kanału nadgarstka.

Kanał ten zbudowany jest w ten sposób, że jest od dołu i boków 
otoczony przez kości, zaś od góry zamyka go więzadło poprzecz-
ne nadgarstka. We wnętrzu kanału schowane są ścięgna mięśni 
zginających palce oraz nerw pośrodkowy. 

Gdy w kanale robi się zbyt ciasno, na przykład na skutek obrzę-
ku i przerostu pochewek otaczających ścięgna lub przerostu 
więzadła poprzecznego, dochodzi do uciskania tętnic odży-
wiających nerw pośrodkowy. Niedokrwienie powoduje z kolei 

Autor: agnieszka mielcarek
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zmiany degeneracyjne komórek nerwowych i nieprawidło-
wości w odczuwaniu bodźców, czyli obserwowane przez cho-
rego mrowienie, brak czucia w palcach (najczęściej w kciuku, 
wskazującym i środkowym) lub ból. Po ustaniu ucisku, czyli po 
wyleczeniu stanu zapalnego lub obrzęku w kanale, nerw po-
środkowy wraca do prawidłowej pracy.   

…luB łoKieć

Zespół kanału łokciowego występuje częściej u mężczyzn niż 
u kobiet i objawia się drętwieniem, mrowieniem lub rwaniem 
ręki, a także zaburzeniami odczuwania temperatury, zwłaszcza 
przy zginaniu łokcia. Mogą pojawić się również zaburzenia czucia 
w małym i serdecznym palcu oraz po wewnętrznej stronie prze-
dramienia. 

Objawy wynikają z przewlekłego podrażnienia lub ucisku ner-
wu łokciowego, który może być wynikiem urazu, choroby sta-
wów, zaburzeń krążenia w okolicy łokcia, guzów, na przykład 
tłuszczaków. Zespołowi kanału łokciowego sprzyjają także cu-
krzyca, alkoholizm, niedobory witamin czy stosowanie niektó-
rych leków. Podobnie jak w zespole cieśni nadgarstka zaburze-
nia czucia pojawiają się najpierw w nocy, a w miarę postępów 
choroby utrudniają codzienne życie i wykonywanie precyzyj-
nych czynności. 

diaGnoZa

W przypadku obu zespołów diagnoza stawiana jest przez leka-
rza na podstawie wywiadu z pacjentem oraz testów oceniają-
cych sprawność dłoni. 

Dla potwierdzenia zespołu kanału łokciowego wykonuje się 
między innymi test Fromenta (chory nie jest w stanie zgiąć pła-
sko kciuka), test cyrkla (niemożliwe zgięcie kciuka z małym pal-
cem) czy test Luthy’ego (pacjent nie potrafi utrzymać butelki, 
chwytając ją między kciukiem a palcem wskazującym). 

Zespół cieśni nadgarstka potwierdzany jest po wykonaniu te-
stu Phalena (ułożenie przedramienia pionowo w powietrzu tak, 
żeby w stawie nadgarstkowym doszło do maksymalnego zgię-
cia – chory po 60 sekundach takiego ułożenia odczuwa drę-
twienie lub brak czucia). 

Oprócz tego lekarz może wykonać elektromiografię (EMG), 
czyli badanie szybkości przewodnictwa nerwu, prześwietlenie 
rentgenowskie lub badanie ultrasonograficzne (USG). 

lecZenie

Oba zespoły leczone są najpierw farmakologicznie oraz przy 
pomocy fizjoterapii. Boląca ręka jest krótkotrwale unierucha-
miana w ortezie, podawane są leki z grupy NLPZ. Możliwe jest 
też leczenie sterydami wstrzykiwanymi bezpośrednio w kanał 
łokcia lub nadgarstka. Sterydy nie tylko niwelują stan zapalny, 
ale również niszczą tkanki, których przerost powodował ból. 

Gdy zabiegi te nie przynoszą efektu, lekarz może zdecydować 
o skierowaniu chorego na operację, w czasie której usuwana 
jest przyczyna ucisku. Zabieg wykonywany jest w znieczule-
niu miejscowym lub pacjent usypiany jest na kilka minut przy 
pomocy zastrzyku. Rana goi się około dwóch tygodni, jednak 
powrót do pracy biurowej następuje najczęściej po czterech
-sześciu tygodniach, zaś do pracy fizycznej po około dwóch 
miesiącach.  



Wiosna sprzyja przemianom. Także tym związanym z naszym 
ciałem. Czujemy  przypływ energii i mamy większa motywacje 
do pracy nad ładniejszą sylwetką i zdrowiem.

Jak mądrze przygotować 
metamorfozę swojej 
sylwetki
Autor: joanna biernacka, kosmetolog bioestetyczny, 
właścicielka instytutu Pięknego ciała

Jak rozsądnie przygotować się do tej zmiany aby szybko i skutecznie 
osiągnąć zamierzone rezultaty?

KroK 1 – diaGnoZa

Zastanów się co i gdzie chcesz zmienić. Stań przed lustrem a najle-
piej poproś kogoś o zrobienie zdjęcia. Obiektywnie spójrz na swoją 
sylwetkę. Oceń, które obszary są najważniejsze z punktu widzenia 
proporcji ciała. W jakiej kondycji jest skóra – jaka jest w dotyku, jaki 
ma koloryt? Czy nogi mają tendencje do obrzęków? Czy widzisz zmia-
ny cellulitowe? Czy są miejsca szczególnie „oporne”, gdzie wyjątkowo 
szybko gromadzi się tkanka tłuszczowa? Odpowiedzi na te pytania po-
zwolą na oszacowanie wymaganych działań i nakreślenie planu.

KroK 2 – plan

Diagnoza potrzeb już wykonana, więc pora na sporządzenie planu 
działania. Koniecznie zapisz swoje postanowienia. Wiele osób planuje 
w głowie i później dziwi się, że nic w ich życiu się nie zmienia na lepsze! 
Jeśli zależy ci aby ta wiosna była pełna pozytywnych zmian - weź ka-
lendarz i zapisz swoje cele zgodnie z poniższymi zasadami:

- Upewnij się, czy twój cel można łatwo zmierzyć. Po czym poznasz, że 
osiągnęłaś sukces? Koniecznie to zapisz!

- Zastanów się czy masz wystarczające zasoby do realizacji swoich 
celów. Czy będziesz potrzebować profesjonalnego wsparcia? Jak znaj-
dziesz czas na planowane zabiegi , aktywność fizyczną czy zdrowe 
odżywianie?

- Wyznacz kamienie milowe, które ułatwią kontrolę postępów. Zapisz 
dokładnie kiedy i jak będziesz sprawdzać na jakim jesteś etapie.

- Jakie napotkasz przeszkody w trakcie realizacji swoich celów? Ko-
niecznie zapisz już dziś jak sobie z nimi poradzisz!

KroK 3 – wdroŻenie

Wiesz już co konkretnie chcesz zmienić. Masz zapisany plan działania. 
Pora na jego wdrożenie.

W pracy nad sylwetką ważne jest kompleksowe podejście. Zmiana 
musi dotyczyć zarówno odżywiania jak i aktywności fizycznej. A jeśli 
zależy Ci na szybkich rezultatach, to ważne będą także profesjonalne 
zabiegi modelujące ciało. 

Pierwszym krokiem zawsze powinno być nawodnienie organizmu. 
Bez picia odpowiedniej ilości wody po prostu się nie uda. 

Aby schudnąć – trzeba jeść. Ważne jest rozkręcenie matabolizmu. 
Najprostsze działania to uregulowanie pór posiłków i niepodjadanie 
pomiędzy, całkowita eliminacja słodyczy i fast food, odpowiednie 
proporcje na talerzu i nocna przerwa na trawienie i oczyszczanie or-
ganizmu. 

Aktywność fizyczna dobrana do aktualnej kondycji organizmu, to 
krok w kierunku spalania nadmiaru tkanki tłuszczowej i detoksykacji. 
Nie bardzo wiesz jak i co ćwiczyć? To żaden problem! Na you tube 
jest masa świetnych i bezpłatnych treningów do wykonania w domu. 
Możesz wybierać do woli i po prostu ćwiczyć. A jeśli nie masz siły na 
ćwiczenia – idź na dynamiczny spacer. 

KroK 4 – taJna Broń!

Od wielu lat mamy dostęp do wspaniałych technologii zabiegowych, 
które wspierają kobiety w realizacji marzeń o pięknym i zdrowym cie-
le. Jeśli zależy ci na szybkiej i skutecznej metamorfozie, to wsparcie 
doświadczonego kosmetologa będzie idealnym rozwiązaniem. Pod-
czas konsultacji  jesteśmy w stanie dobrać takie zabiegi, które w połą-
czeniu z intensywnymi działaniami w domu – przyniosą spektakularne 
rezultaty. 

Jeśli celem jest drobna korekta, wysmuklenie ciała i pojędrnienie tka-
nek, to Endermologia LPG będzie idealna. Seria zabiegów przyspieszy 
odnowę biologiczną ciała, detoksykację, zredukuje obrzęki, wysmukli 
sylwetkę. 

Brzuch i boczki potrzebują redukcji obwodu?  Cavi Lipo DEX sku-
tecznie niszczy komórki tłuszczowe i modeluje ciało, dzięki lipolizie 
ultradźwiękowej! Jest to bezpieczny i bezbolesny sposób na trwałą 
redukcję nadmiaru tkanki tłuszczowej w najbardziej opornych miej-
scach. 

Szukasz sposobu na cellulit? Kiedy uda czy pośladki wymagają pilnych 
działań, bo po zimie zostały wspomnienia w postaci widocznego cel-
lulitu, to Karboksyterapia będzie najlepszym rozwiązaniem. Nie jest 
to najprzyjemniejszy zabieg ale moc jego działania jest niesamowita. 
Medyczny dwutlenek węgla, odpowiednio podany przez doświadczo-
nego kosmetologa jest gwarancją przemiany. Po serii karboksyterapii 
nie poznasz swojego ciała. Zmniejszy się cellulit i obwód ciała. Dodat-
kowo odmłodzi się i ujędrni skóra. Po prostu kompleksowa przemiana.

Pamiętaj, że prawdziwa metamorfoza, która odmieni sylwetkę i po-
prawi zdrowie całego ciała, wymaga kompleksowych działań. Drobne 
zmiany ale w wielu obszarach spowodują, że szybko zobaczysz pierw-
sze rezultaty. Jeśli potrzebujesz profesjonalnego wsparcia, to specja-
listki od urody czekają na ciebie w Instytucie Pięknego Ciała w Kosza-
linie. Zapraszamy.
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CZY TOBIE TAKŻE ZALEŻY NA...
...PIĘKNEJ, ZDROWEJ I MŁODEJ TWARZY...

...PROPORCJONALNEJ SYLWETCE 
BEZ ODSTAJĄCYCH BOCZKÓW I CELLULITU?

Sprawdź co mogą dla Ciebie zrobić 
specjalistki od Pięknego Ciała!

Piękna i zdrowa cera o każdej porze dnia?

Jędrny, płaski brzuch?

Smukłe uda bez cellulitu?

Z nami to możliwe! Stosujemy tylko sprawdzone 
i bezpieczne aparaty zabiegowe oraz wyjątkowe 
kosmetyki!

Dzięki super skutecznym zabiegom z użyciem 
najnowszych technologii będziesz mieć brzuch 
jak nowy!

Żaden cellulit nie oprze się działaniu naszych 
aparatów. Twoja determinacja i nasze 
doświadczenie zredukują każdy cellulit!

Jeśli Twoja twarz lub ciało potrzebują ODNOWY 
zadzwoń i umów swoją wizytę.

tel. 661 12 99 92
Koszalin, ul. Modrzejewskiej 13

www.piekne-cialo.pl



Monika Całkiewicz jako prokurator przez lata badała motywy sprawców zabójstw 
i analizowała sposoby ich działania. W rozmowie z Robertem Ziębińskim odsłania 
kulisy spraw kryminalnych, które wstrząsnęły Polską XXI wieku. Spraw, o których 
słyszał każdy, ale i tych nieujawnianych przez lata. Krok po kroku analizuje przebieg 
zbrodni, pokazuje metody pracy organów ścigania i  wyłapuje momenty, kiedy 

śledztwo mogło przybrać zupełnie inny obrót.

Zbrodnie ostatnich lat 

Jak zmieniły się metody pracy policji i prokuratury na prze-
strzeni lat? Ile dzieli stalkera od wyrafinowanego mordercy? 
Jak duży wpływ na przebieg śledztwa mają media? I czy za-

bójca naprawdę jest w stanie zatuszować wszystkie ślady? „Kro-
niki zbrodni” to nie tylko historie kryminalne, ale również dowód 
na to, że zło drzemiące w człowieku jest bliżej, niż nam się wydaje.

Robert Ziębiński pisze we wstępie: Pracując nad tą książką, wie-
le razy chwytałem się za głowę, myśląc: „Przecież nikt normalny 
tak nie zrobi”. A potem szybko wracałem na ziemię. Zrobi. W czy-
imś świecie to właśnie norma. Tu nie ma miejsca na rozważanie, 
czy coś jest prawdziwe, czy nie. To fakty. To się zdarzyło. To jest 
prawdziwe życie. A to, że takiego życia nie akceptujemy, nie rozu-
miemy, nic nie zmieni i w magiczny sposób nie sprawi, że przesta-
nie ono istnieć. Żądamy logiki, bo wydaje nam się, że wtedy lepiej 
zrozumiemy motywację tych złych, ale w gruncie rzeczy logiki 
w tym nie ma i nie będzie. Będzie za to element ludzki, a on naj-
częściej zawodzi. Wiecie, co jest najbardziej nielogiczne? My szu-
kamy logiki, chociaż dochodzimy do tego, że często nie ma logiki 
w działaniu przestępcy, ale podświadomie szukamy dalej w takim 
sytuacjach jakiegoś sensu.

Co kilka lat do publicznego dyskursu powraca temat, czy fascy-
nacja zbrodnią jest moralnie wątpliwa. Czy powinniśmy czytać 
te wszystkie kryminały, oglądać filmy dokumentalne o zbrod-
niach i interesować się życiorysami seryjnych morderców? Wiele 
osób sięga po literaturę true crime, kryminały oparte na faktach 
czy też nimi inspirowane nie tylko dlatego, żeby oswoić lęk, ale 
w ogromnej mierze dla zaspokojenia ciekawości. Co za tym idzie 
– do przekraczania granic. W sieci można znaleźć dyskusje o tym, 
jak to przesuwają się granice i właśnie kryminały, thrillery i litera-
tura true crime pławią się w okrucieństwie i szukają taniej sensa-
cji. Nie wierzcie w te stwierdzenia, ponieważ to cykliczny temat, 
który pojawia się średnio co dziesięć lat. Eskalacja okrucieństwa 
to efekt ciekawości. A każde pokolenie ciekawe jest tego samego: 
jak człowiek radzi sobie w sytuacji ekstremalnej? Do czego jest 
zdolny? Gdzie przebiega granica człowieczeństwa? Co odróżnia 
nas od zwierząt? Kiedy przestajemy być ludźmi?

Monika Całkiewicz była prokuratorem, obecnie jest radcą praw-
nym i profesorem w Akademii Leona Koźmińskiego w Warsza-
wie. Ekspertka w dziedzinie kryminalistyki oraz postępowania 
karnego.

Robert Ziębiński – dziennikarz, pisarz. W latach 2017–2019 re-
daktor naczelny „Playboya”, wcześniej publikował w tygodnikach 
opinii. W 2019 roku ukazała się jego książka poświęcona twór-
czości Stephena Kinga „Stephen King. Instrukcja obsługi”. Autor 
powieści sensacyjnych, kryminałów, horrorów oraz kontrower-
syjnej książki o branży pornograficznej „Porno. Jak oni to robią?”

Monika Całkiewicz, Robert Ziębiński 
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Kroniki zbrodni. 
Wydawnictwo ZNAK. 

Premiera 24 lutego br. 

PRACOWNIA USG 
- DOPPLER
- JAMA BRZUSZNA
- TARCZYCA
- SZYJA
- WĘZŁY CHŁONNE
- PŁUCA
- DOŁY PODKOLANOWE

ECHO SERCA 
HOLTER EKG
HOLTER CIŚNIENIOWY
TESTY SKÓRNE I PŁATKOWE
SPIROMETRIA

PEDIATRA PULMONOLOG Grażyna Stanisławska
PEDIATRA ALERGOLOG Aleksandra Nogalska
CHIRURG DZIECIĘCY Jerzy Niesłuchowski
INTERNISTA PULMONOLOG Lidia Sławińska
KARDIOLOG Agata Pawelska-Buczeń
KARDIOLOG Karolina Zakutyńska-Kowalczyk
KARDIOLOG Krzysztof Jarząbek

NEUROCHIRURG Michał Tarnowski
ORTOPEDA Piotr Kaczkowski
ORTOPEDA Krzysztof Buczeń
ORTOPEDA DZIECIĘCY Joanna Kraśny
NEUROLOG Adriana Ziemiańska-Gadomska
LARYNGOLOG Edward Bauer
LEKARZ REHABILITACJI MEDYCZNEJ Dorota Hornung

Stan-Med Rejestracja: 94 347 74 61, 602 776 267, Koszalin ul. Staszica 8a, www.stanmed.pl

GABINETY 
SPECJALISTYCZNE

RADIOLOG Aleksander Kaczmarek
RADIOLOG Hubert Sekular
RADIOLOG Katarzyna Stanisławska
RADIOLOG Bartłomiej Rękawiecki
RADIOLOG Kinga Kubiak
RADIOLOG Magdalena Śliwa

Zapraszamy na konsultacje - 27 marca 2021 r.
ORTOPEDY DZIECIĘCEGO - lek. med. Joanny Kraśny

Specjalisty ortopedii i traumatologii narządów ruchu u dzieci.
Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym 

Szpitalu Klinicznym im. W. Degi w Poznaniu

RADIOLOGA - Dr n. med. Katarzyny Stanisławskiej
Konsultacje z zakresu neuroradiologii zabiegowej,

w szczególności: tętniaki mózgu i naczyniaki mózgu.
Katedra Radiologii Ogólnej i Zabiegowej

Katedra Neurochirurgii i Neurotraumatologii
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Wkrótce otwieramy
     gabinet masażu
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KTO CZYTA, NIE BŁąDZI
nowości wydawnictwa znak 

Joe Biden: 
„spełniając obietnice”

Kristen J. Sollée: „Polowanie na wiedźmy. 
kronika kobiet niepodporządkowanych”

Asbjørn Jaklin: „bitwa o narwik. 
62 dni desperackiej walki” 

Marek Kęskrawiec: „bashobora. człowiek, 
który wskrzesza zmarłych” 

To książka, która pozwala zobaczyć 
Joe Bidena nie tylko jako polityka, ale 
również jako człowieka, przed któ-
rym – jako nowym prezydentem USA 
- stoją trudne zadania: walka z pande-
mią, podziałami w kraju i globalnym 
kryzysem gospodarczym. W niezwy-
kle osobistej książce Joe Biden zdra-
dza tajemnice zaciekłych kampanii 
i politycznej rywalizacji. Pisze rów-
nież o najtrudniejszych osobistych 
doświadczeniach. Wraca wspomnie-
niami do traumatycznych momentów 

swojego życia: do tragicznego wypadku samochodowego, 
w którym stracił żonę i roczną córeczkę oraz opisuje swoją 
walkę o życie po zdiagnozowaniu u niego dwóch tętniaków 
mózgu. „Spełniając obietnice” to opowieść o walce wytraw-
nego gracza w niełatwym świecie polityki, ale i wrażliwego 
człowieka zmagającego się z losem. Biden przeplata swoje 
polityczne i osobiste wspomnienia refleksjami na temat Ame-
ryki, która zmieniała się na jego oczach przez prawie siedem 
dekad.

Swoisty przewodnik po historii polo-
wań na czarownice w Europie i Stanach 
Zjednoczonych. Autorka opowiada, jak 
przez wieki nękano zielarki, akuszerki, 
szeptuchy, oskarżając je o czary, i jak 
po pokazowych procesach prowa-
dzono je na stosy. Opisy torturowa-
nia wiedźm wymyślnymi narzędziami, 
takimi jak maski z krucyfiksem, dyby 
wstydu, koła do łamania kości, dziś 
przyprawiają o dreszcze. Jednak mię-
dzy XV a XVII wiekiem praktyki te były 

powszechne i często poddawano im kobiety, które nie chciały ulec 
męskiej dominacji. Kristen J. Sollée bada historię wiedźm, opisuje 
czarne msze odprawiane z użyciem krwi niewinnych, sabaty i prak-
tyki czarownic, tłumaczy źródła mrocznych obrzędów. To kronika 
prześladowań kobiet świadomych i niezależnych, na które za nie-
posłuszeństwo czekały gilotyna, stos lub kamień u szyi i głęboka 
woda. W dobie dyskusji nad rolą kobiety, gdy do głosu dochodzą 
konserwatywni populiści, którzy chcą rozdawać karty, by zabrać 
kobietom to, o co walczyły przez lata, warto przypomnieć sobie, do 
czego prowadził strach przed siłą płynącą z wiedzy, kobiecą seksu-
alnością i mocą „siostrzanej solidarności”.

Kolejna w znanej serii monografii 
historycznych pozycja poświęcona 
ważnej kampanii II wojny świato-
wej. Bitwa o Narwik była pierwszą 
i niespodziewaną klęską Niemców. 
Książka Asbjørna Jaklina opowiada 
historię kampanii norweskiej w cał-
kiem nowy sposób. Świadectwa 
odnalezione w dziennikach, listach, 
relacjach świadków i wojskowych 
raportach, wspomnienia zwykłych 
ludzi, prostych żołnierzy i ich dowód-

ców odtwarzają wojenne zmagania na dalekiej, surowej północy 
dzień po dniu. Ukazują też mroczne strony wojny, o których nie 
zawsze chcemy pamiętać. Autor daje czytelnikowi możliwość po-
znania historii frontu północnego z perspektywy norweskiego 
dziennikarza. Polacy walczący pod Narwikiem zapamiętali słowa 
gen. Władysława Sikorskiego: „Spotyka was wielki zaszczyt. Wy, 
Brygada Podhalańska, będziecie pierwszą wielką jednostką naszej 
nowej armii polskiej, która pójdzie bić Niemców!”. Podhalańczycy 
nie zawiedli -  wraz z sojusznikami udowodnili że Hitlera moż-
na pokonać. Walczyli wściekle i - jak wynika z relacji zawartych 
w książce - nie zawsze czysto.

„Źródło choroby? Diabeł. Homosek-
sualizm? Wielki grzech. Tabletki an-
tykoncepcyjne? Mogą być zatrute, 
a święcona sól zdejmie urok. Ojciec 
Bash tak widzi świat. Wierzą mu ty-
siące polskich katolików. Chcą, by 
uzdrawiał, wskrzeszał z martwych, 
czynił cuda na ich oczach. Zgubieni 
przez skostniały parafialny Kościół, 
tęskniący za emocjami, przeżywa-
niem wiary i wspólnotą. Zapełniają 
stadiony, a Bash jest ich powierni-
kiem. To świetny reportaż o nich 

i nieznanym obliczu polskiego katolicyzmu.” Tak recenzuje tę 
książkę Paweł Reszka. Trudno się z nim nie zgodzić: mamy do 
czynienia z fenomenem. Ile ten fenomen ma wspólnego z nauką 
Chrystusa a ile z szamanizmem – na to pytanie trzeba samemu 
sobie odpowiedzieć po lekturze. Autor pomaga przeprowadzić 
tę ocenę, przytaczając m.in. wypowiedzi zdystansowanych wo-
bec afrykańskiego kapłana polskich jezuitów oraz lekarzy, którzy 
komentują jego rzekome sukcesy w dziedzinie cudownego uzdra-
wiania a nawet wskrzeszania zmarłych. 
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KOSZALIN

ul. Zwycięstwa 75
75-900 Koszalin

GALERIA EMKA
ul. Jana Pawła II 20

75-452 Koszalin

SŁUPSK

GALERIA SŁUPSK
ul. Tuwima 32-33

76-200 Słupsk

C. H. JANTAR
ul .Szczecińska 58

76-200 Słupsk



GALERIA 
jednego 
auTora

Wojciech 
Szwej

Zwiedził kilkadziesiąt krajów. Przywiózł z nich niezliczoną masę zdjęć i tyle samo barwnych 
anegdot. Podróż to zmiana, nowość, a fotografia zbliża mnie do ludzi – przekonuje Wojciech Szwej, 
znakomity koszaliński fotografik. Do czasu pandemii zazwyczaj „zimował” w ciepłych krajach, 
takich jak słoneczna Dominikana. Jak sam mówi, zatoczył w fotografii koło. Jest absolwentem 
koszalińskiego „Plastyka”, a obecnie nauczycielem fotografii w tej szkole. Nie może się doczekać 
końca izolacji społecznej i spotkania z uczniami twarzą w twarz na zajęciach praktycznych. A my 
proponujemy Państwu spotkanie z jego fotografiami, których większą liczbę można obejrzeć na 

naszej stronie internetowej Prestizkoszalin.pl.
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DOTACJE DO 85% NA STWORZENIE NOWEGO PRODUKTU
WIELKA SZANSA DLA FIRM Z KOSZALINA

Nawet 30 procent społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia 
w mobilności i percepcji, dlatego innowacyjny produkt ma zaspokoić ich potrzeby. 

Głównym celem konkursu jest wsparcie fi rm w opracowaniu projektu wzorniczego, 
dzięki któremu powstanie nowy lub znacząco ulepszony produkt. Chodzi też 

o upowszechnienie wśród przedsiębiorców modelu tworzenia wartości dodanej 
ich produktów przez wdrażanie autorskich wzorów i współpracę z profesjonalnymi 

projektantami

JEŻELI JESTEŚCIE PAŃSTWO PRODUCENTEM:

- mebli
- okien i drzwi
- oświetlenia
- odzieży
- maszyn,
- innych konstrukcji
- lub innych produktów,
a dodatkowo potrzebujecie wsparcia w zakresie profesjo-
nalnego projektowania, bardzo serdecznie zapraszamy 
do współpracy.

DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORSTW – DOSTEPNOŚĆ PLUS

Aktualny konkurs dotyczy wdrożeniu produktów, które mu-
szą odpowiadać na potrzeby osób o szczególnych potrzebach, 
w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej spraw-
ności:
• osób na wózkach inwalidzkich, 
• poruszających się o kulach, 
• ograniczonej możliwości poruszania się; 
• osób niewidomych i słabo widzących; 
• osób głuchych i słabo słyszących; 
• osób głuchoniewidomych; 
• osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektual-
nymi; 
• osób starszych i osłabionych chorobami; 
• kobiet w ciąży; 
• osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi; 
• osób mających trudności w komunikowaniu się z otocze-
niem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówione-
go); 
• osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci); 
• osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem.

To Koszalińska fi rma doradcza specjalizująca się w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla fi rm z sektora MSP.
Nasi klienci otrzymują kompleksową obsługę pozyskania dofi nansowania unijnego od momentu ustalenia koncepcji 
projektu inwestycyjnego pod kątem kryteriów danego programu unijnego, poprzez przygotowanie dokumentacji 
aplikacyjnej wraz z niezbędnymi załącznikami, aż do momentu pozyskania i rozliczenia dofi nansowania z UE. Nasze usługi 
charakteryzuje duży profesjonalizm, indywidualne podejście do klienta i wysoka skuteczność działania, przy jednoczesnym 
zachowaniu przystępnych cen. Poprzez nasze usługi dążymy do umocnienia pozycji naszego klienta na rynku.

Zapraszamy do współpracy!

Prior Consulting Sp. z o.o.  |  ul. Wojska Polskiego 24-26  |  75-712 Koszalin  |  biuro@priorconsulting.pl  |  www.priorconsulting.pl

tel. 518 975 511

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE?

1. Na usługi dotyczące profesjonalnego procesu wzorni-
czego, w tym:
• usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego
• usługi przygotowania strategii opracowania nowego pro-
jektu wzorniczego
• usługi prototypowania i testów, z wyłączeniem zakupu 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych służących 
zbudowaniu prototypu oraz jego przetestowania)
• usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulep-
szonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które 
mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze 
zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak 
usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze 
lub reklama

2. Na realizację inwestycji, w tym:
•zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub 
ulepszonego produktu
• zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu 
nowego lub ulepszonego produktu
Ile można otrzymać?
Można otrzymać maksymalnie 1 125 000 zł.
Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 1 500 
000 zł.

Konkurs podzielono na następujące rundy:
• I runda: od 24.11.2020 r. do 28.02.2021 r.;
• II runda: od 01.03.2021 r. do 31.05.2021 r.;
• III runda: od 01.06.2021 r. do 28.07.2021 r.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY REALIZOWANE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI:

• Zaprojektowanie barki śródlądowej dostosowanej do osób niepełnosprawnych o niskim zanurzeniu
• Opracowanie projektu wzorniczego nowego produktu -domu na wodzie przystosowanego dla osób niepełnosprawnych
• Opracowanie kolekcji obuwia dla kobiet niepełnosprawnych i/lub o specjalnych potrzebach.
• Wdrożenie do oferty fi rmy DEMPRO trzech znacząco udoskonalonych linii odzieży dedykowanych dla kobiet w ciąży i kobiet 
karmiących
• Opracowanie nowego projektu wzorniczego dla usługi tworzenia i udostępniania e-booków w formacie odpowiednim dla osób 
z niepełnosprawnościami



Archiwum Państwowe w Koszalinie świętuje w 2021 roku jubileusz 60-lecia istnienia. 
W szczególnych okolicznościach związanych z pandemią obejdzie go skromnie. 
Prezenty urodzinowe – książkę i wystawę – przygotowuje nie dla siebie, a dla miasta 
i mieszkańców; będą gotowe w czerwcu. Przez ostatnie lata skutecznie udało mu 
się zerwać z wizerunkiem instytucji hermetycznej i niedostępnej oraz udowodnić, że 
w magazynach znajduje się 100 ton (dosłownie!) historii gotowej do odkrycia, a co 

najważniejsze – zainteresować nią nie tylko profesjonalnych badaczy.  

Trzy kilometry historii
Autor: anna makochonik  |  Fotografie: izabela rogowska

Z asób Archiwum Państwowego w Koszalinie (dalej: 
AP) mierzy 2,8 km akt. Mniej więcej tyle, ile odle-
głość między koszalińskim dworcem PKP a ulicą Pił-
sudskiego. Gdy dołożyć do tego zasoby oddziałów 

zamiejscowych w Słupsku i w Szczecinku sięgałyby Rokoso-
wa (5 km). O czym mówią archiwa? O mieście i regionie: jego 
historii, rozwoju, gospodarce, polityce, architekturze, organi-
zacjach, instytucjach, relacjach społecznych, kulturze i mnó-
stwie innych wątków ukrytych między kartami dokumentów. 
Tę makroskalę da się przełożyć na skalę mikro, a więc cho-
ciażby rozplątywanie korzeni drzew genealogicznych, co cie-
szy się zresztą dużym zainteresowaniem.

posZuKiwacZe Historii

Rocznie Archiwum przeprowadza ok. 500 kwerend, czyli po-
szukiwań informacji w materiałach archiwalnych, zarówno dla 
osób prywatnych, jak i instytucji. Samodzielnie badania mogą 
prowadzić użytkownicy w czytelni akt. Rocznie  korzysta 
z niej około 250 osób. Warto wspomnieć, że do lat 60. ubie-
głego wieku z zasobów archiwalnych mogli korzystać jedynie 
naukowcy i urzędnicy. Obecnie może to robić każdy, a dostęp 
do materiałów jest nieograniczony,  o ile nie występują ogra-
niczenia dostępu do materiałów archiwalnych regulowane 
przepisami prawa.

siedziba główna archiwum Państwowego w koszalinie przy ul. marii skłodowskiej-curie 2 w koszalinie. 
wystawa zewnętrzna „niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów” 

Katarzyna Królczyk, dyrektor A
P w
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– Największa grupa to genealodzy z całej Polski i nie tylko; 
wielu badaczy pochodzi z Niemiec – mówi Joanna Woźniak, 
starsza archiwistka z oddziału udostępniania AP. – Są to za-
równo osoby zajmujące się tą tematyką profesjonalnie, na 
zlecenie, jak i amatorzy. Druga grupa to naukowcy, zwłaszcza 
z ośrodków akademickich, kształcących historyków i archiwi-
stów – głównie badają kwestie pomorzoznawcze. Przychodzi 
do nas też sporo osób po prostu zainteresowanych miastem. 
Chcą na przykład dowiedzieć się czegoś na temat budynku, 
w którym mieszkają czy pracują. Niekoniecznie wiedzą, jak 
z archiwaliów korzystać, dlatego prowadzimy różnego rodzaju 
zajęcia i warsztaty edukacyjne. Mamy też stałych użytkow-
ników, lokalnych i nie tylko, zgłębiających specyficzne wątki 
i tematy, wyszukujących z akt naprawdę niezwykłe historie 
albo prowadzących na własny użytek badania dotyczące hi-
storii systemów totalitarnych, działalności dawnych urzędów, 
a nawet motoryzacji czy architektury.

Ta aktywność jest efektem polityki otwartości, którą od wie-
lu lat prowadzi koszalińskie archiwum, a dziś również cała 
sieć archiwalna w Polsce z inicjatywy dr. Pawła Pietrzyka, 
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Ma ona od-
czarować funkcję, jaką instytucja pełni, i obalić mity, którymi 
jest obarczona. Mimo zmian i działań edukacyjnych, wciąż 
bywa postrzegana jako niedostępna dla laików, wymagająca 
specjalistycznej wiedzy i operowania narzędziami do analizy 
historycznej, kojarzy się z przechowalnią akt pracowniczych, 
a w najbardziej ponurych i przerysowanych wyobrażeniach 
ciemną piwnicą, gdzie zgarbieni okularnicy zdmuchują kurz ze 
starych ksiąg i przekładają papiery z teczki do teczki.

– Muszę przyznać, że złości mnie stereotypowe postrzega-
nie archiwów – przyznaje z uśmiechem Katarzyna Królczyk, 
dyrektor AP w Koszalinie. – Jesteśmy zaprzeczeniem tego 
wyobrażenia i każdy, kto do nas trafia, szybko się o tym prze-
konuje. Ogromną wagę przywiązujemy do pokazywania pu-
blicznie naszej pracy właśnie po to, by zachęcić do odwiedzin 
każdą osobę, której bliska jest historia. Nie chodzi wyłącznie 
o udostępnianie akt, ale też zainteresowanie tym, jak trafiły 
do naszej placówki, skąd się wzięły oraz jakim procesom są 
poddawane zanim trafią do użytkownika.

ZwiąZKi Z Kulturą

Otwartość archiwum ma też wymiar zewnętrzny. Jego ema-
nacją są rozliczne wydarzenia i inicjatywy będące jednocze-
śnie zachętą do poznania i polubienia instytucji, prezentacją 
zasobu oraz formą komunikacji z miastem i mieszkańcami. 
Organizowane są samodzielnie lub we współpracy z innymi 
placówkami, konferencje, szkolenia, warsztaty, zajęcia eduka-
cyjne, wystawy, a także działalność wydawnicza.

Ubiegły rok był dla Archiwum także pod tym względem trud-
ny. – Musieliśmy nauczyć się funkcjonowania w zupełnie no-
wej rzeczywistości i przeorganizować naszą pracę – mówi dy-
rektor AP. – Trudno nam było ograniczyć dużą aktywność, do 
której jesteśmy od wielu lat przyzwyczajeni. Skoro konieczne 
było zamknięcie drzwi dla użytkowników, przenieśliśmy pew-
ne działania do Internetu, jak choćby prezentacje naszych 
wydawnictw. Na szczęście planujemy je z dużym wyprzedze-
niem, więc musieliśmy jedynie dostosować się do możliwości 
ich realizacji w ograniczonym zakresie.

(od lewej) bogusława deryło, ryszard niebieszczański, anna 
janczewska - oddział i nadzoru archiwalnego i gromadzenia zasobu

wojciech cichecki z oddziału iii - ewidencji, informacji, 
udostępniania i popularyzacji  oraz justyna larwińska, kierownik 
działu administracyjno-gospodarczego, kadrowa
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Najnowsze publikacje AP to „Koszalińska tradycja. 50 lat 
z rozśpiewaną Polonią” autorstwa Izabeli Nowak, „Archiwa 
Pomorza Środkowego w stulecie archiwów państwowych” 
oraz „Wojewódzki Komitet Obywatelski Solidarność w Kosza-
linie w 1989 roku” przygotowane ze szczecińskim oddziałem 
IPN (promocja odbędzie się w tym roku). Najbardziej presti-
żowym wydawnictwem pozostaje imponująca kronika Wen-
dlanda, dokumentująca historię Koszalina od czasów lokacji, 
wydana w 2006 roku pod redakcją ówczesnej dyrektor archi-
wum Joanny Chojeckiej.

W ostatnich latach książek pojawiło się kilkanaście, w tym fanta-
stycznie wydane „Plany miast w zasobie Archiwum Państwowego 

w Koszalinie”, „Inwentarz zespołu Akta miasta Koszalina 1555-
1945”, „200 twarzy Koszalina. Fasady koszalińskich budynków” 
czy „Zygmunt Wujek. Artysta nietypowy”. Opracował je graficz-
nie Mariusz Król, koszaliński artysta, grafik, a przy okazji pasjonat 
historii. Jest on również autorem jubileuszowego logo archiwum.

Choć nominalnie domeną archiwum jest historia, coraz czę-
ściej postrzega się je jako placówkę kulturalną. I słusznie. – 
Podlegamy pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, więc samo umocowanie sytuuje nas wśród instytucji 
związanych z tą dziedziną – przypomina Katarzyna Królczyk. 
– Wykorzystujemy narzędzia kulturalne do prezentacji dzia-
łań i zasobów, mamy w zasobach mnóstwo fantastycznych 

oddział iV - digitalizacji i zabezpieczania zasobu, (od lewej) grzegorz „Tymek” andryszak - kierownik oddziału, 
małgorzata korczak, katarzyna górzyńska

oddział i - nadzoru archiwalnego i gromadzenia 
zasobu, (od lewej) marcin ozga - kierownik oddziału, 
ryszard niebieszczański, krzysztof joda

justyna larwińska, kierownik działu 
administracyjno-gospodarczego, kadrowa oraz 
beata grzebielucha z działu finansowo-księgowego
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materiałów dokumentujących działalności instytucji kultu-
ralnych, między innymi Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, 
Filharmonii Koszalińskiej czy Koszalińskie Towarzystwo Spo-
łeczno-Kulturalne, które przy różnych okazjach odkrywamy. 
Wydana przez nas ostatnio książka autorstwa pani Izabeli 
Nowak o tradycji polonijnej powstała w oparciu o nasz zasób, 
w tym fotografie Krzysztofa Sokołowa. Dzięki wieloletniej 
współpracy z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Gra-
nicznej w Koszalinie prowadzimy zajęcia dla funkcjonariuszy 
z całego kraju w zakresie prawnego zabezpieczenia materia-
łów archiwalnych i ich wywozu za granicę RP.

arcHiwista, cZyli Kto?

Łącznie z oddziałami zamiejscowymi w Słupsku i w Szczecin-
ku w archiwum pracują 34 osoby; w Koszalinie 22. Nie wszy-
scy są z wykształcenia archiwistami czy historykami, jest za 
to na przykład bibliotekarz czy biolog. Katarzyna Królczyk 
(absolwentka prawa administracyjnego) podkreśla, że zespół 
nie jest duży, ale wszechstronny. – Wszelkie pomysły i inicja-
tywy wymagają zaangażowania wielu osób, ale na co dzień 
też musimy być systemem – nie ma dobrego udostępniania 
bez opracowania, ani opracowania bez gromadzenia – mówi. 
– Nic nie działa w oderwaniu od siebie. Wydarzenia, które 
organizujemy dają też możliwość prezentacji i dostrzeżenia 
naszej pracy w różnych obszarach, a to daje archiwistom dużo 
satysfakcji.  

Nabory do Archiwum są rzadkie i wysoko zawieszają po-
przeczkę, bo to zajęcie równie ciekawe, co wymagające. Ar-
chiwista ciągle musi się dokształcać, być na bieżąco z przepi-
sami prawa, mieć też zawodową intuicję. – Nasza praca opiera 
się o szereg uregulowań, a dokumentacji jest ogrom – mówi 
dyrektor AP. – Musimy uwzględniać kryteria wartościowania, 
wybrać z materiałów, na przykład danej instytucji, to, co jest 
najciekawsze, esencję którą warto wieczyście zachować. Tak 
tworzymy historię, to duża odpowiedzialność.  

JuBileusZ sKromny i Kulturalny

Wszystko wskazuje na to, że w 2021 roku, podobnie jak 
w 2020 roku, rytm działalności instytucji publicznych będą 
wyznaczać ograniczenia i obostrzenia. Na ten nieprzewidy-
walny czas przypada piękny jubileusz sześćdziesięciolecia 
rozpoczęcia działalności przez Archiwum Państwowe w Ko-
szalinie. 

Dla porządku należy dodać, że zostało ono powołane do życia 
2 lutego 1953 roku, ale z powodu braku odpowiedniego loka-
lu rozpoczęło działalność dopiero 1 lutego 1961 roku. Pierw-
szą siedzibą AP był budynek przy dzisiejszej ulicy Kardynała 
Wyszyńskiego 16. Po przekazaniu tego obiektu do dyspozycji 
biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w 1974 r. Archi-
wum zostało przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej 
nr 1 przy ul. Zwycięstwa 117. W tym samym czasie pozyskało 
również piwnicę i parter w budynku przy ul. Marii Skłodow-
skiej-Curie 2.  Od 1988 r. obiekt ten został w całości oddany 
do dyspozycji Archiwum Państwowego w Koszalinie i stał się 
jego główną siedzibą.  W latach 2003-2006 został przebudo-
wany i zmodernizowany.  Ponadto  w 1991 r. archiwum otrzy-
mało w trwały zarząd budynek przy ul. Wojska Polskiego 4, 
w którym znajduje się magazyn akt pracowniczych.

Skoro moment specjalny, to i świętowanie nietypowe. – Ze 
względu na okoliczności, nie zorganizujemy tradycyjnej wiel-
kiej uroczystości, ale będziemy jubileusz świętować przez 
cały rok – uśmiecha się Katarzyna Królczyk, dyrektor archi-
wum. – Włączymy w obchody wszystkie tegoroczne wyda-
rzenia.

W planie są dwa główne przedsięwzięcia. Pierwsze to publika-
cja „Nieznane twarze Koszalina. Miejsca, których już nie ma”. 
Na jej łamach prezentowane będą nieistniejące już koszaliń-
skie budynki i obiekty sprzed 1945 roku. Za materiały ikono-
graficzne posłużą archiwalia z zasobów AP, karty pocztowe 
udostępnione przez Zbigniewa Wojtkiewicza, kolekcjonera, 

dział finansowo-księgowy, 
(od lewej) anna kruk - kierownik działu, beata grzebielucha
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który wielokrotnie przekazywał dary do AP oraz materiały 
udostępnione przez koszalińską delegaturę Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie i Muzeum w Ko-
szalinie. – Pomysł jest podobny, jak w przypadku naszego 
wcześniejszego wydawnictwa „200 twarzy Koszalina. Fasa-
dy koszalińskich budynków” – mówi Katarzyna Królczyk. – 
Obok ilustracji historycznych pojawią się zdjęcia współcze-
sne, a więc czytelnicy będą mogli porównać, co dziś znajduje 
się w tych samych lokalizacjach. Poprzedni album cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem, myślę, że ten również będzie 
gratką dla miłośników historii i naszego miasta.

Dopełnieniem wydawnictwa ma być wystawa plenerowa, 
która stanie na placu przed ratuszem. W ramach ekspozycji 
zostaną pokazane materiały archiwalne związane z Kosza-
linem. – Pierwsza część będzie korespondować z książką, 
a więc prezentować powstałe przed 1945 rokiem a dziś już  
nieistniejące budynki i obiekty. Kustoszem będzie nasza ar-
chiwistka, Dorota Cywińska – opowiada Katarzyna Królczyk. 
– Drugą część, ukazującą Koszalin po 1945 roku, przygotu-
je dr Kaper Pencarski. Pokażemy, jak w czasie zmieniały się 
różne charakterystyczne obiekty, wykorzystując najstarsze 
i najnowsze dokumenty, które mamy w zasobie. Zarówno 
wydanie książki, jak i otwarcie wystawy planowane jest na 
czerwiec.

proJeKty, pomysły, plany

W jubileuszowym roku koszalińskie AP, podobnie jak pozo-
stałe archiwa, kontynuuje ogólnopolskie projekty „Archiwum 
Pandemii A.D. 2020” oraz „Archiwa Rodzinne Niepodległej” 
(od 2019 roku). Efektem lokalnej promocji projektu jest 
współpraca z „Głosem Koszalińskim”, w wyniku której do ar-
chiwum trafiły zdjęcia cyfrowe przedstawiające np. opusto-
szałe ulice miast, komunikaty o zamknięciu instytucji i firm 
ze względu na zagrożenie sanitarne. Ostatnio archiwum po-
zyskało niezwykłe materiały również od osób prywatnych.

Efektem drugiego projektu jest wystawa „Niepodległa. Histo-
rie z rodzinnych archiwów”, która od października 2020 roku 
prezentowana jest na murze okalającym siedzibę archiwum. 
Składają się na nią materiały z jedenastu archiwów rodzin-
nych przekazanych do zasobu AP przez mieszkańców regio-
nu. W ramach wystawy można zapoznać się z dokumentami, 
zdjęciami i artefaktami, których historia dotyczy zarówno ich 
właścicieli, jak i polskiego czynu niepodległościowego. Eks-
pozycji towarzyszy katalog wystawy, a w planie są warsztaty 
konserwatorskie oraz prowadzenia archiwów rodzinnych.  – 
W okresie jesiennym planujemy wydanie publikacji związa-
nej z projektem – zapowiada Katarzyna Królczyk.  

Darczyńcy są dla AP niezwykle cenni. Archiwiści docierają 
do nich dzięki organizowanym przez archiwum wydarze-
niom, uczestnictwu w imprezach organizowanych przez 
różne instytucje, a także poprzez wypracowane przez lata 
kontakty. – Przekazanie pamiątek nie jest łatwe – podkreśla 
Katarzyna Królczyk. – Mówimy o rzeczach osobistych, ma-
jących wartość sentymentalną. Dla nas to cenne archiwalia, 
dla darczyńców wycinki z życia, wspomnienia, z którymi są 
emocjonalnie związani. W zamian za oryginalne materiały, 
przygotowujemy skany i kopie wysokiej jakości. Przekazy-
wane do archiwum materiały to  m.in.  zdjęcia, pisma, doku-
menty, zdarzają się też artefakty (od niedawna archiwa mogą 
przyjmować muzealia).

Kolejny projekt AP wdroży niebawem, jako jedno z pięciu ar-
chiwów państwowych zostało zakwalifikowane do programu 
rządowego „Procedury bez barier”, którego celem jest otwar-
cie instytucji na osoby z niepełnosprawnościami. – Szczegó-
ły nie są nam jeszcze znane, ale jesteśmy podekscytowani, 
bo inicjatywa pozwoli nam dotrzeć do kolejnej, ważnej i licz-
nej grupy społecznej – podkreśla Katarzyna Królczyk.

oddział iii - ewidencji, informacji, udostępniania i popularyzacji 
materiałów archiwalnych, (od lewej) dorota cywińska, joanna 
woźniak, anna zbroszczyk - kierownik oddziału

oddział ii - opracowania materiałów archiwalnych, 
(od lewej) robert borucki, kacper Pencarski, 
ryszard marczyk - kierownik oddziału

I   S P O Ł E C Z E Ń S T W O   I

I   8 2   I



ŻycZenia na siódmą deKadę

– Chciałabym, żebyśmy zrealizowali rozbudowę i moderniza-
cję naszej siedziby, o które zabiegamy już od wielu lat – mówi 
Katarzyna Królczyk. – Mamy już pozwolenie na budowę, cze-
kamy na dofinansowanie. Nasz zasób systematycznie się po-
większa, a rezerwy magazynowe kurczą. Musimy przyjąć ma-
teriały, których przekazanie wymagane jest ustawowo. Mimo 
digitalizowania zbiorów, ich oryginały musimy zachować. Nie 
ma mowy o nieodpowiednim przechowywaniu akt – należy je 
zabezpieczyć zgodnie ze ściśle określonymi normami. Dzię-
ki inwestycji zmieni się funkcjonalność starych pomieszczeń 
i uda się zabezpieczyć przestrzeń dla dokumentów na około 
trzydzieści lat.

Inwestycja zakłada dobudowanie do prawego skrzydła budyn-
ku głównego nowej części (na obszarze obecnego parkingu). 
Znajdą się w niej magazyny, duża czytelnia akt, sala konfe-
rencyjna i przestrzeń wystawowa. Ma być nowoczesna, prze-
szklona, półkolista i nawiązywać estetycznie do bryły głównej, 
z którą zespoli ją łącznik. – Zakładamy, że zakończymy przebu-
dowę w ciągu dwóch lat – mówi Katarzyna Królczyk.

W jakim momencie jest Archiwum w 60. roku działalności? – 
Bardzo dobrym – przekonuje dyrektor AP. – Chciałabym, że-
byśmy byli postrzegani jako instytucja potrzebna, przyjazna, 
ciekawa, wszechstronna, ale przede wszystkim profesjonal-
na. Zachęcam do uczestnictwa w naszych projektach, ale też 
współpracy poza nimi. Wszyscy możemy tworzyć archiwum 
i mieć wpływ na to, co kiedyś będzie bezcennym źródłem wie-
dzy o mieście i o nas samych.

Zasób Archiwum Państwowego w Koszalinie tworzą akta 
niemieckojęzyczne z lat 1510 –1945 oraz akta polskie z lat 1945 
– 2020. Największym zespołem archiwalnym jest Komitet 
Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Ko-
szalinie, który liczy 24045 jednostek archiwalnych co stanowi 
147 metrów bieżących akt. Wśród akt wytworzonych przed 
1945 rokiem, największym zespołem jest Rejencja Koszaliń-
ska, która liczy wprawdzie mniej, bo 15406 jednostek, ale zaj-
muje ponad 327 metrów bieżących na półkach. Dużym za-
interesowaniem użytkowników cieszy się zespół Akta miasta 
Koszalina, który został w całości zdigitalizowany i dostępny 
jest na stronie internetowej  www.koszalin.ap.gov.pl/zasoby
-on-line/. Tam można zapoznać się również z takimi zespo-
łami jak: Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Koszali-
nie, Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Kołobrzegu, 
z księgami metrykalnymi parafii ewangelickich przechowy-
wanymi w zespole Sąd Obwodowy w Koszalinie, a także z ak-
tami byłych niemieckich urzędów stanu cywilnego. Do 2021 
roku w archiwum zabezpieczono 1562776 stron materiałów 
archiwalnych.

Ponadto udostępnienie w Internecie opisów i skanów mate-
riałów archiwalnych z archiwów państwowych i innych insty-
tucji odbywa się poprzez serwis Szukaj w Archiwach https://
www.szukajwarchiwach.gov.pl/, dzięki któremu można ko-
rzystać z wielu zbiorów bez wychodzenia z domu. Dostęp do 
niego jest całkowicie otwarty – nie wymaga logowania i jest 
bezpłatny.

Szczegóły: www.koszalin.ap.gov.pl

wizualizacja przebudowy siedziby aP w koszalinie
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HISTORIA 
jednego PrzedmioTu

Choć jego masa to niecałe 50 g, waga historyczna jest zdecydowanie większa. 
Posrebrzanym nożem do ryb przeszło osiemdziesiąt lat temu posługiwała się kadra 
stacjonującego w Kołobrzegu, niemieckiego 4. pułku piechoty. To właśnie między 
innymi w tamtejszym kasynie oficerskim toczyły się dysputy o podboju Polski, Francji 

czy wielkiej wyprawie przeciwko ZSRR.

Pamiątka z kantyny 
kołobrzeskiego pułku Wehrmachtu

Autor: łukasz gładysiak 

Przedmiot, o którym chcielibyśmy opowiedzieć tym, razem 
trafił na Pomorze zawiłą drogą przez Wielkopolskę, gdzie 
wraz z mieszaniną różnych sztućców, na popularnej, poznań-

skiej giełdzie w tzw. Starej Rzeźni zakupili go w 2017 r. członkowie 
sianowskiego Stowarzyszenia Historycznego Pochodnia. Można po-
wiedzieć, że w ten sposób powrócił w miejsce, dla którego pierwot-
nie był przeznaczony. 

Mierzący nieco ponad 20 cm, posrebrzany nóż do ryb z pozoru ni-
czym nie różni się od tysięcy podobnych sztućców, niezwykle po-
pularnych nie tylko w domowych zastawach okresu dwudziestolecia 
międzywojennego. 

Egzemplarz, który trafił w nasze ręce to jednak historyczna cieka-
wostka. Wyprodukowała go znana w świecie co najmniej od po-
łowy XVIII w. fabryka noży Johanna Abrahama Henckelsa – jedna 

z najstarszych tego rodzaju w Europie (jej produkty do dziś uchodzą 
za wyroby klasy premium). Jednakże to nie zdecydowanie rozpo-
znawalna sygnatura w postaci bliźniąt, czy pochodzenie z Solingen 
czyni przedmiot wyjątkowym. W dolnej części wygrawerowany zo-
stał monogram: „IR 4”. Oznacza on, że nóż używany był w kasynie 
oficerskim (miejsce to sugeruje sposób wykonania zabytku) Infante-
rie Regiment 4, czyli 4. pułku piechoty. Jednostkę tę sformowano 
w Kołobrzegu i stąd właśnie wyruszyła na fronty II wojny światowej.

reGiment KolBerG

Kołobrzeg niemal od zawsze był miastem o charakterze wojsko-
wym. Przez kilka stuleci funkcjonowała tutaj jedna z najważniejszych 
w pruskim systemie obronnym twierdz. Nawet po jej likwidacji, w la-
tach siedemdziesiątych XIX wieku, na miejscu utrzymywany był gar-
nizon o dużej wartości bojowej.

srebrzony nóż do ryb z zastawy kasynowej niemieckiego 4. pułku piechoty, który dał początek niniejszej historii 
(zbiory stowarzyszenie Historycznego Pochodnia).
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Remilitaryzacja nastąpiła wraz z dojściem do władzy w Niem-
czech Adolfa Hitlera. W 1935 r. ostatecznie, przy całkowitej 
bierności opinii międzynarodowej, odrzucił on obostrzenia nało-
żone na kraj po konferencji w Wersalu i wprost rozpoczął marsz 
ku nowej wojnie. 

Jednym z elementów odbudowy potęgi militarnej Niemiec stało 
się tworzenie we wszystkich okręgach wojskowych nowocze-
snych oddziałów. Nie inaczej sytuacja przedstawiała się w ów-
czesnej Prowincji Pomorskiej (II Okręg Wojskowy). Niedługo po 
przywróceniu w III Rzeszy powszechnej służby wojskowej w na-
szym regionie rozpoczęło się formowanie 32. Dywizji Piechoty, 
której sztab ulokowany został w Koszalinie.

W składzie nowego zgrupowania znalazł się między innymi In-
fanterie Regiment „Kolberg”, któremu ostatecznie przyporząd-
kowano numer 4. Powołano go do życia nieco wcześniej niż 
wspomnianą dywizję, opierając się o II batalion oraz pododdzia-
ły zapasowe stacjonującego nad ujściem Parsęty pułku piechoty 
Reichswehry. Zgrupowanie, którego pierwszym dowódcą mia-
nowano pułkownika Fritza Buechsa z Neuruppin, dziedziczyło 
wprost tradycję słynnego, pomorskiego Infanterie Regiment 54 
armii cesarskiej.

Miejscem stacjonowania jednostki stał się wzniesiony na począt-
ku XX wieku potężny kompleks koszarowy przy ówczesnej Stetti-
ner Strasse – współcześnie ul. Jedności Narodowej. Ze względu 
na barwę wykorzystanej do jego budowy cegły ośrodek zaczęto 
nazywać „Czerwonymi Koszarami”. Część kompanii rozlokowano 
ponadto w Trzebiatowie, a batalion zapasowy – w Dobiegniewie.

pułK na woJnie

32. Dywizja Piechoty wraz ze wszystkimi swymi pododdziałami 
liniowymi uczestniczyła w niemieckiej agresji przeciwko Polsce 
od pierwszych jej godzin. Stanowiła element 4. Armii pod ko-
mendą feldmarszałka Guenthera von Kluge. Krótko przed ata-
kiem, dowodzony w tym czasie przez pułkownika Bernharda von 
Claer, Infanterie Regiment 4 skoncentrowany został w okolicach 
Debrzna. Stamtąd, 1 września 1939 r. uderzył on w kierunku 
„Korytarza Pomorskiego”.

Pierwszą krew kołobrzescy żołnierze Wehrmachtu przelali trze-
ciego dnia kampanii niedaleko zlokalizowanego w granicach 
dzisiejszego powiatu aleksandrowskiego Zbrachlina. Z terenów 
województwa kujawsko-pomorskiego jednostka ruszyła w stro-
nę Modlina i Warszawy, włączając się w oblężenie stolicy Rzecz-
pospolitej. Po kapitulacji Wojska Polskiego przez kilkanaście ty-
godni pełniła służbę okupacyjną, po czym, w glorii zwycięzców, 
jej żołnierze powrócili do Kołobrzegu.

Kolejną okazją do sprawdzenia 4. pułku piechoty w boju stała się 
kampania francuska, w której wziął udział od połowy maja 1940 r. 
Po podboju III Republiki żołnierze rozpoczęli intensywne szkole-
nia związane z planowaną jeszcze w tamtym roku Operacją „Lew 
Morski”, czyli inwazją Wehrmachtu na Wielką Brytanię. Klęska 
Luftwaffe w powietrznej bitwie o Anglię ocaliła Wyspy i przekre-
śliła desantowe plany Adolfa Hitera. Odtąd jego uwagę skupiać 
zaczął niegdysiejszy sojusznik – Związek Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich.

22 czerwca 1941 r., pierwszego dnia największej ofensywy mi-
litarnej w dziejach – Operacji „Barbarossa”, żołnierze Infanterie 
Regiment Kolberg ruszyli do „antybolszewickiej krucjaty”, jak 

mawiano wówczas w Niemczech, z punktu zbornego niedale-
ko uzdrowiska Gołdap na Mazurach. Podczas działań na froncie 
wschodnim kołobrzeski 4. pułk piechoty (od 1943 r. noszący 
nazwę 4. pułk grenadierów) brał udział w zdobywaniu przez 18. 
Armię generała Georga von Kuechlera krajów bałtyckich, a na-
stępnie – w ciężkich walkach w okrążeniu pod Demiańskiem. 

W latach 1942-1943 żołnierze z kołobrzeskich „Czerwonych Ko-
szar” ze zmiennym szczęściem toczyli boje między innymi pod 
Starą Rusą, Połockiem oraz Newlem, wycofując się ostatecznie 
na tereny Kurlandii. Na początku 1945 r. powrócili na Pomorze 
i zostali włączeni w struktury XVIII Korpusu Górskiego generała 
Friedricha von Hochbaum, walcząc na przykład pod Nakłem i Ja-
strowiem, gdzie ich przeciwnikiem byli Polacy. Kolejnym punktem 
na szlaku bojowym jednostki stało się Trójmiasto, a ostatecznie 
– Hel, skąd część jego żołnierzy, drogą morską, ewakuowano na 
zachód. 

śladem pułKu w KołoBrZeGu

Podczas dwutygodniowej, krwawej bitwy o Kołobrzeg, stoczonej 
w marcu 1945 r. „Czerwone Koszary” stanowiły jeden z kluczo-
wych punktów niemieckiego oporu przeciwko najpierw Armii 
Czerwonej, a ostatecznie – 1. Armii Wojska Polskiego. Mimo 
zniszczenia znacznej części zabudowy miejskiej, kompleks przy 
ul. Jedności Narodowej oraz kasyno oficerskie mieszczące się po 
sąsiedzku, przy dzisiejszej ul. podporucznika Edmunda Łopuskie-
go (do marca 1945 r. – Louisenstrasse) przetrwały. 

Dziś izby, w których przed wybuchem oraz w trakcie II wojny 
światowej zamieszkiwali żołnierze Infanterie Regiment 4, zmie-
niono na cywilne mieszkania oraz obiekty usługowe. Na placu 
apelowym, który osiemdziesiąt lat temu rozbrzmiewał miarowym 
stukotem podkutych butów, znajduje się miejsce dziecięcych spo-
tkań oraz zewnętrzny park fitness. Niedaleko funkcjonuje popu-
larny market. Wszystko to sprawia, że ponad stuletnie mury mili-
tarnego kompleksu dawnej Stettiner Strasse, w ciszy przyglądają 
się rozwojowi polskiego Kołobrzegu.

adolf Hitler obserwuje oblężenie warszawy w otoczeniu oficerów 
whermachtu, wrzesień 1939 r. kołobrzeski, 4. pułk piechoty 
aktywnie uczestniczył w walkach o polską stolicę (bundesarchiv-
militaerarchiv freiburg).
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Pomysł na tę inwestycję zrodził się z potrzeby stworzenia miejsca do wypoczynku i do inwestowania, 
z szacunku do natury i ekologicznego stylu życia. Umiejętnie wkomponowana w naturalne 
otoczenie bryła obiektu nie zaburza estetyki wybrzeża i daje ciekawy efekt architektoniczny. Oferuje 
butikowe apartamenty z dużymi tarasami, w Sianożętach, jednej z ostatnich nad polskim Bałtykiem 
miejscowości niepoddanej presji tłumu turystów. Zapewnia komfort wypoczynku nie tylko latem, 

ale również podczas wypadów weekendowych. 

GEA ECO-APARTMENTS 

Katarzyna Rudzka-Kęsik, której pomysłem jest GEA ECO-APART-
MENTS i która realizuje tę inwestycję w Sianożętach, mówi: - Od 
3-4 lat na rynku wyraźnie zaznacza się trend dokonywania zakupu 
apartamentów w mniejszych miejscowościach nadmorskich z uwagi 
na potrzebę kameralności i ucieczki od tzw. miejskiej dżungli. Woli-
my wypoczywać w eleganckich kameralnych obiektach, w których 
możemy czuć się jak w domu a nie jak w hotelu. Pandemia pogłębiła 
tę tendencję. Nawet gdy duże aparthotele były już otwarte, to jed-
nak wypoczywający najchętniej wybierali mniejsze obiekty i mniejsze 
miejscowości. Dla właścicieli i dla wynajmujących to pewność korzy-

stania z apartamentu w każdym momencie, niezależnie od pande-
micznych obostrzeń i rządowych restrykcji.

Tylko 200 m od morza

Nad Bałtykiem jest coraz mniej obiektów, które z jednej strony leżą 
bardzo blisko morza a z drugiej są na tyle oddalone od linii brzegowej 
by zachować naturalny widok polskiego wybrzeża. Od początku było 
wiadomo, że inwestycja GEA będzie spełniać te oczekiwania, pozy-
tywnie wyróżniając się na tle innych obiektów. Jej atutem są duże 

kameralnie, ekologicznie, 
z dala od zgiełku i tłumów
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tarasy, zastosowanie ekologicznych rozwiązań i przede wszystkim zna-
komita lokalizacja - tylko 200 metrów od morza! 

Apartamenty GEA to idealna propozycja dla szukających kameralności, 
pewnego rodzaju intymności, w stylu butikowym. I to co dla klientów 
jest ważne, to piękno samej architektury, dbałość o każdy szczegół i cie-
pły klimat wnętrz. - Tak właśnie powstał mój poprzedni projekt dewe-
loperski w Grzybowie, nadmorskiej, urokliwej miejscowości położonej 
blisko Kołobrzegu – mówi Katarzyna Rudzka-Kęsik - tworzyłam go 
wspólnie z moją przyjaciółką-wspólniczką.

Ekologia się opłaca

Nowej inwestycji deweloperskiej w Sianożętach towarzyszą te same 
przekonania, ale wzbogacone o zasadę: być Eko - Postawiłam sobie za 
cel, że właśnie na Pomorzu Środkowym stworzę pierwszą komercyjną 
inwestycję apartamentową, która będzie produkowała energię ze słoń-
ca a cały projekt inwestycyjny będzie powstawał przy restrykcyjnych 
normach unijnych, które weszły w życie w 2021 roku. Zastosowałam 
instalację fotowoltaiczną na 300 metrach kwadratowych dachu. Dzięki 
zaplanowanym rozwiązaniom technologicznym i technicznym, takim 
jak: ściany o niskiej przenikalności ciepła na poziomie 0,20 W /m.kw, 
okna 3-szybowe o niskiej przenikalności na poziomie 0,70 W/ m.kw 
czy zbiorniki wody deszczowej z przeznaczeniem do podlewania zieleni 
wokół inwestycji apartamentowej - powstanie jeden z pierwszych na 
Pomorzu Zachodnim obiekt wpisującą się w rosnący, światowy trend 
ochrony środowiska. Dodatkowo, oznacza to znacząco niższe koszty 

katarzyna rudzka-kęsik w biznesie dewelo-
perskim działa od czterech lat. wcześniej pra-
cowała w korporacji, w której przez ponad 12 
lat zarządzała jedną ze spółek holdingu ener-
getycznego. w trakcie kariery biznesowej 
była m.in. nominowana i nagrodzona w ogól-
nopolskim konkursie „100 kobiet biznesu”, 
zdobywając w nim ósme miejsce. - w energe-
tyce głównie kierowałam dużymi zespołami 
męskimi i przejście do „męskiego” biznesu, 
jakim jest branża deweloperska, nie stanowi-
ło dla mnie problemu – komentuje pani ka-
tarzyna rudzka-kęsik. - dzięki analizie rynku  
i intuicji biznesowej w 2017 roku dostrzegłam 
duży potencjał projektów deweloperskich  
w strefie nadmorskiej. okazały się one odporne 
na problemy, które przyniosła pandemia i sta-
ły się dla wielu Polaków pierwszym wyborem  
w inwestowaniu oszczędności.
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eksploatacji lokali apartamentowych dla jej właścicieli. Zamontowa-
nie urządzenia do indywidualnego sterowania ciepłem pozwoli wła-
ścicielom zdalnie zarządzać temperaturą powietrza w pomieszczeniu. 
W przypadku ogrzewania szacuje się koszty o około 25% niższe niż 
w tradycyjnym obiekcie, a w przypadki energii elektrycznej około 
20% niższe. 

W GEA ECO-APARTMENTS nie ma basenu, bazy Wellness & Spa.  
- To również była świadoma decyzja – wyjaśnia pani Katarzyna Rudz-
ka-Kęsik. - W efekcie właściciele ponosić będą niskie opłaty za utrzy-
manie apartamentu. Jest natomiast siłownia i w odległości trzech mi-
nut spacerem najdłuższa, najpiękniejsza ścieżka rowerowa (w obiekcie 
jest oczywiście pomieszczenie do przechowywania rowerów). Goście, 
jeśli będą mieli takie życzenie, mogą korzystać z infrastruktury dużych 
resortów, których w promieniu dwóch kilometrów jest sporo. W na-
szym przypadku najbliżej, bo zaledwie 20 metrów, jest do Imperiall 
Resort & MediSpa, z którym nawiązałam stałą współpracę. 

Duże tarasy

W obiekcie Gea Eco-Apartments większość apartamentów posiada 
tarasy – wszystkie są duże, o powierzchni 20 metrów kwadratowych 
a nawet większe do 71 m. kw. Zapewniają one dodatkową powierzch-
nię do wypoczynku. Z powodzeniem mieszczą się na nich meble ta-
rasowe, parasole i leżaki idealne do relaksu i miłego spędzania czasu.

Pomocne udogodnienia

Deweloper zapewnia kupującym profesjonalną pomoc w wykoń-
czeniu, wyposażeniu i wynajmie zakupionych apartamentów. Apar-
tamenty oferowane są w standardzie deweloperskim, jednak każdy 
lokal może być wykończony i wyposażony zgodnie z oczekiwaniami 
klienta i z przygotowanymi aranżacjami lub wg indywidualnie opraco-
wanego projektu. Deweloper współpracuje z firmą zajmującą się wy-
kończaniem i wyposażaniem apartamentu w standardzie premium. 

gea eco-apartments to elegancki, kameralny obiekt położony 
zaledwie 200 m od morza. oferuje 60 komfortowych 
apartamentów o powierzchni od 35 do 81 m kw. (w tym dwa 
typu Penthause, dwupoziomowe, trzypokojowe, z tarasami 
o powierzchni 68 i 37 m kw. oraz osiem apartamentów 
dwupoziomowych, trzypokojowych z widokiem na morze). 
Piękne tarasy przynależne do każdego apartamentu mają 
powierzchnię od 13 do 71 m kw.

do dyspozycji mieszkańców będzie internet ze światłowodu, 
stacja ładowania samochodów elektrycznych, rowerownia  
i kameralna siłownia. Termin oddania do użytku: kwiecień/maj 
2022 roku. 

GEA ECO-APARTMENTS
ul. Wschodnia 2, 78-111 Sianożęty
kontakt: Katarzyna Rudzka-Kęsik

tel. +48 661 967 800
kontakt@gea-ecoapartments.pl

www.gea-ecoapartments.pl
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KOSZALIN

ul. Zwycięstwa 75
75-900 Koszalin

GALERIA EMKA
ul. Jana Pawła II 20
75-452 Koszalin

SŁUPSK

GALERIA SŁUPSK
ul. Tuwima 32-33
76-200 Słupsk

C. H. JANTAR
ul .Szczecińska 58
76-200 Słupsk



Dziesięć lat na rynku: pierwszy poważny jubileusz i  dobry moment na podsumowania. Stabilna 
pozycja, sukcesywny rozwój, doświadczenie i  zaufanie klientów – to znakomity bilans, zwłaszcza 
w  kapryśnej branży nieruchomości. Właścicielkę biura Gama Nieruchomości, zafascynowała od 
razu – Monika Kujawa do dziś się w niej spełnia. Siedziba firmy od początku mieściła się w tym 
samym miejscu, a działalność jest w pewnym sensie kontynuacją rodzinnej tradycji, która była i jest 

dla Gamy ważnym elementem rozwoju.

biuro nieruchomości gama monika kujawa

Jak branża nieruchomości pojawiła się w pani życiu?
Studiowałam ekonomię w Poznaniu. Po powrocie do Koszalina nie 
miałam pomysłu na zawodowe zajęcie. Kolega męża szukał pra-
cownika do biura nieruchomości, postanowiłam spróbować. Już po 
miesiącu wiedziałam, że to coś, co chciałabym robić. Poszłam na 
studia podyplomowe, żeby oprócz praktyki, pogłębić wiedzę teo-
retyczną. Po uzyskaniu licencji i dwóch latach pracy w biurze nie-
ruchomości, postanowiłam, że otworzę własne. Było to 1 lutego 
2011 roku.

co się pani spodobało w tej pracy?
Ten zawód – pośrednika nieruchomości – współgra z moim cha-
rakterem. Nie lubię nudy, a praca w nieruchomościach codziennie 
przynosi coś nowego. Czasem przy biurku, czasem w terenie. Różni 
klienci, zajęcia, spotkania. Zajmuję się też marketingiem w firmie.

początki były trudne? Jak pani to wspomina?
Nie było łatwo, ale czułam się pewnie, bo miałam specjalistyczną 
wiedzę i praktykę. Poza tym wierzę w siebie, więc uważałam, że to 

krok w dobrym kierunku. Poczucie bezpieczeństwa wynikało też 
ze współpracy z tatą, który w tym czasie przebranżowił się z usług 
hydraulicznych na deweloperskie i miał rozeznanie w branży nie-
ruchomości, oraz z moim mężem, który prowadzi firmę budowlaną 
Malbud I. Zresztą od zawsze to środowisko było dla mnie znajome, 
więc łatwiej było mi nawiązywać kontakty zawodowe. Z perspek-
tywy myślę, że to był bardzo dobry start.

skąd nazwa firmy?
Firma mojego taty nazywała się Kamo. Powstała ze złożenia dwóch 
sylab imion dzieci, czyli Monika i Kasia. Chciałam zgodnie z tradycją 
stworzyć nazwę z imion moich dzieci. Córka ma na imię Gabrysia, 
imię kolejnego miało zaczynać się na „Ma”. Koncepcja co do imienia 
się zmieniła, ale Gama została.

nadal wspieracie się rodzinnie w prowadzeniu firm?
Z mężem współpracujemy na bieżąco – on buduje, ja zajmuję się 
sprzedażą. Mój tata prawie od 4 lat nie żyje. Dawał mi mnóstwo 
wsparcia. Po jego odejściu musiałam stać się jeszcze bardziej samo-

Pośrednik z mocnym fundamentem
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dzielna, udowodnić sobie i innym, że Gama będzie się niezmiennie 
dobrze i prężnie rozwijać.

Jaki miała pani pomysł na prowadzenie firmy?
Przede wszystkim chciałam, żeby to była firma rodzinna, bo oprócz 
taty i męża, również szwagier, teść i dziadek prowadzą lub prowa-
dzili firmy budowlane. Chciałam połączyć mój biznes, z działalno-
ścią męża. To jedna z rzeczy, które wyróżnia nas na rynku. Klienci 
z pomocą mojego biura mogę przejść przez cały proces inwestycyj-
ny dotyczący budowy domu, a także remontu, adaptacji, moderni-
zacji oraz wykończenia pod klucz.

co to znaczy?
Klient zgłasza się do nas, a my pomagamy mu znaleźć działkę, 
zdobyć pozwolenie na budowę czy na użytkowanie budynku – 
możemy bezpośrednio zająć się załatwianiem tej dokumentacji –, 
wskazujemy zaufanych i sprawdzonych geodetów czy projektan-
tów. Potem zaczyna się sama budowa i tzw. wykończeniówka – te 
usługi może wykonać również firma męża. Jesteśmy jedynym biu-
rem, które oferuje taką kompleksową usługę i prowadzenie klienta 
przez wszystkie procedury. Oczywiście w ofercie firmy są wszelkie 
inne usługi związane z nieruchomościami: kupujemy, sprzedajemy 
i wynajmujemy domy, mieszkania, działki i lokale użytkowe w Ko-
szalinie i okolicach.

czy w historii firmy były jakieś punkty zwrotne, małe lub większe 
rewolucje?
Nie, firma rozwijała się sukcesywnie i stabilnie. Obawy mia-
łam jedynie, gdy w 2014 roku ukazała się ustawa deregulacyj-
na, pozwalająca, by każdy mógł zostać pośrednikiem nierucho-
mości, niezależnie czy ma kwalifikacje, wykształcenie i wiedzę.  
Przewidywałam, że otworzy się dużo biur, a zatem zwiększy się 
konkurencja, i tak już spora w Koszalinie. Tak się stało, ale moje do-
świadczenie i pozycja na rynku nie została zachwiana nawet w tym 
niebezpiecznym momencie.

a trwający kryzys związany z pandemią?
Póki co, nie odczuliśmy zmian, a pandemia nie spowodowała za-
stoju czy spowolnienia w naszej działalności. Klientów kupujących 
i sprzedających jest wielu. Na to składają się obniżone stopy pro-
centowe, a więc niższe koszty rat kredytów hipotecznych, nisko 
oprocentowane są lokaty, więc klienci szukają inwestycji, a nieru-
chomości są pod tym względem doskonałym wyborem, i w koń-
cu – chęć zakupu działki, własnego kawałka ziemi wolnego od re-
strykcji. Dało się tę tendencję zauważyć w ubiegłym roku. Osoby 
zwlekające z zakupem działki czy budową domu decydowały się 
na to szybciej. Wiele kupowało działki pod inwestycje – domki let-
niskowe czy agroturystykę, która w tych czasach stała się bardzo 
popularna.

po dziesięciu latach prowadzenia firmy – co oznacza dla pani sło-
wo sukces?
Dziesięć lat to dużo, ale minęło bardzo szybko. Szczerze mówiąc, 
nigdy nie zastanawiałam się, czy mogłoby być lepiej czy gorzej, 
po prostu robiłam swoje. Pracy miałam zawsze dużo, klientów 
też. Złapałam bezpieczny bufor, który pozwala mi świetnie funk-
cjonować w różnych okolicznościach. Za sukces uznaję przede 
wszystkim umiejętność realizacji własnych celów i marzeń.  
To dla mnie również niezależność, odwaga, stabilizacja życiowa 
i zawodowa oraz dobrze wychowane dzieci. Reasumując, myślę że 
osiągnęłam swój mały sukces, a o wielkim będziemy rozmawiać za 
10 lat (uśmiech).

Biuro nieruchomości Gama monika Kujawa
75-708 Koszalin, ul. 4-go Marca 23h
tel./fax 94 346 55 02, 510 691 269
pn. – pt. w godzinach od 9:00 do 17:00 www.gama-nieruchomosci.pl
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F acebook ma stety niestety duży wpływ na nasze życie 
i podejmowane decyzje (nie tylko te zakupowe). Czas roz-
prawić się z mitami i półprawdami powstałymi wokół tego 
portalu.

półprawda: FaceBooK nas podsłucHuJe i cZyta na-
sZe wiadomości.

Z pewnością nie raz zdarzyło Ci się zobaczyć reklamę jakiegoś pro-
duktu chwilę po tym jak o nim pisałeś/pisałaś. Cóż, to nie przypa-
dek. Facebook czyta nasze wiadomości. Ale nie po to, by wiedzieć 
o nas wszystko, a po to, aby wyszukiwać tak zwane słowa klu-
czowe. Jeśli w ostatnim czasie pisałeś z kolegą za pośrednictwem 
Messengera na temat nowego, dajmy na to, Samsunga, nie zdziw 
się, jeśli w najbliższym czasie zobaczysz kilka reklam tego konkret-
nego modelu. Ponadto, wiele sklepów internetowych ma wgrane-
go Pixela Facebooka, który sprawia, że Facebook pamięta Twoją 
aktywność na tej konkretnej stronie, co skutkuje późniejszym wy-
świetlaniem się reklam i komunikatów z odwiedzonej uprzednio 
witryny. Algorytmy Facebooka to szczwane lisy i czy chcesz, czy 
nie, reklamy prędzej czy później Cię dopadną.

Co do samego podsłuchiwania...to już sprawka Google. A dokład-
niej, Asystenta Google. Jak już wspomniałam, ludzie są leniwi, 
dlatego tak chętnie korzystają z ułatwienia jakim jest wyszukiwa-
nie głosowe. Żeby móc coś wyszukać głosowo, musimy wyrazić 
zgodę na włączenie mikrofonu. Innymi słowy, sami pozwalamy 
na podsłuchiwanie. Google tak jak i Facebook, wyszukuje słowa 
kluczowe, dlatego też zdarza się, i to często, że widujemy reklamy 
na temat rzeczy, które wyszukiwaliśmy za pomocą Asystenta Go-
ogle w wyszukiwarce. Wszystko to brzmi niepokojąco, ale nie ma 
się o co martwić. Polityka prywatności Facebooka i Google chroni 
użytkowników, dlatego też nie ma mowy o czytaniu prywatnych 
wiadomości użytkowników w celu innym niż targetowanie reklam.

mit: reKlamy na FaceBooKu nie sprZedaJą.

Akapit wyżej mówi sam za siebie. Reklamy na Facebooku działają. 
I śmiem twierdzić, że działają znacznie lepiej niż klasyczne formy 
reklamy. A dlaczego? Reklamy na Facebooku są targetowane do 
konkretnych osób, które wyrażają zainteresowanie danym tema-
tem. A dokładniej, do konkretnych grup osób. Reklamy te wyświe-
tlane są czasem po kilka albo nawet kilkanaście razy dziennie. Re-

Facebook. Niby tylko portal społecznościowy, a tak naprawdę dla niektórych to prawdziwe 
okno na świat. Znajdziesz tam informacje z kraju, a także z życia swoich znajomych. 
Znajdziesz na nim usługi i produkty. Znajdziesz na nim filmy i muzykę. Znajdziesz odpowiedzi 
na nurtujące Cię pytania. Facebook to ogólnodostępne, szybkie i łatwe źródło informacji. 
Nic w tym dziwnego, że uzależnia, wszak społeczeństwo jest leniwe poznawczo i lubi mieć 

informacje podstawione pod nos. I to szybko. 

Półprawdy i mity na temat 
Facebooka
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klama na Facebooku jest interaktywna, dzięki czemu od razu po 
jej zobaczeniu można dokonać zakupu. To właśnie ta dostępność 
i możliwość natychmiastowej reakcji sprawia, że reklamy na Face-
booku sprzedają naprawdę ogromne ilości produktów różnej maści.

mit: im więceJ postów opuBliKuJesZ, tym lepieJ

Nie, nie i jeszcze raz nie. Ilość nigdy nie równa się jakości. W żadnej 
sferze życia. Nikt nie lubi być bombardowany postami. Lepiej jest 
postawić na jakościowe, poprawnie napisane, ciekawe komunikaty 
z profesjonalnymi, estetycznymi zdjęciami aniżeli na kilka publikacji 
dziennie. W dodatku słabej jakości. W przypadku częstotliwości 
publikowanych postów duże znaczenie ma też działalność, jaką 
prowadzisz. Jeśli zarządzasz sklepem i często wprowadzasz nowo-
ści do asortymentu, spotęgowane postowanie jest jak najbardziej 
wskazane. Wówczas warto dodatkowo wspomóc się relacjami na 
Facebooku, aby jak największa liczba odbiorców mogła dostrzec 
publikację. Jeśli prowadzisz sezonową restaurację, nie ma potrzeby, 
żeby publikować posty codziennie. Zintensyfikuj działania marke-
tingowe w sezonie, poza sezonem postaraj się raz w tygodniu przy-
pomnieć o sobie użytkownikom.

mit: marKetinG na FaceBooKu to nie Jest prawdZiwy 
marKetinG.

Wielu ludzi kojarzy marketing z reklamami w telewizji, prasie bądź 
z wiszącymi billboardami. Badania wykazują, że coraz więcej osób 
rezygnuje z oglądania telewizji i czytania prasy na rzecz telewizji in-
ternetowej czy prasy w formie elektronicznej. Rezygnujemy z kla-
sycznych form rozrywki i pozyskiwania informacji na rzecz portali 
internetowych. Właśnie dlatego Facebook, jako wspomniane okno 
na świat i forma przekazu publicznego, spełnia funkcje telewizji 
i prasy. Agencje marketingowe stawiają teraz głównie na media 
społecznościowe. Dzięki Facebookowi treści docierają do kon-
kretnych grup odbiorców, którzy zainteresowani są tematem. Na 
Facebooku nie ma mowy o ograniczeniach demograficznych, gdyż 
przy odpowiednim ustawieniu reklam, treści mogą wyświetlać się 
pożądanej grupie internautów w całej Polsce. W reklamę na Face-
booku można kliknąć i od razu dokonać zakupu. Billboard zobaczą 
tylko te osoby, które będą przejeżdżać bądź przechodzić przez to 
jedno, konkretne miejsce. Nie masz też pewności przy przechodnie 
i kierowcy w ogóle zwrócą uwagę na billboard (nie wspominając już 
o tym, czy chociaż część wspomnianych przechodniów i kierow-
ców znajduje się w grupie docelowej). Billboardy są świetne, ale 
w przypadku rozbudowanych kampanii marketingowych (o ogrom-
nych, ogromnych budżetach) czy kampanii społecznych. W innym 
wypadku lepiej przeznaczyć budżet na reklamy na Facebooku. 
Będą znacznie bardziej efektywne niż jakakolwiek forma inbound 
marketingu.

mit: edytowanie postów po puBliKacJi ZmnieJsZa Za-
sięG posta.

Nieprawda. To jest po prostu nieprawda. Edytowanie postów po 
publikacji w żaden sposób nie wpływa na zasięgi. Koniec kropka.

mit: trZymaJ się JedneJ GodZiny puBliKacJi (ewentu-
alnie: puBliKuJ wtedy, Kiedy masZ naJwięKsZą aKtyw-
ność na stronie)

Nie. W statystykach Facebooka, w sekcji godzin aktywności użyt-
kowników, na samej górze możesz dostrzec informacje, iż podane 
wskaźniki są zgodne z czasem pacyficznym. Podkreślam, pacy-

ficznym. Czas pacyficzny obowiązuje w Kanadzie i kilku stanach 
w Stanach Zjednoczonych. Wniosek? Zawsze sprawdzaj statystyki 
dwa razy. Jeżeli chcesz dogłębnie przeanalizować ruch na stronie 
o danej godzinie, weź pod uwagę różnicę w czasie, która wynosi 
9 godzin (kiedy w Los Angeles jest 6.00, w Polsce właśnie wybija 
godzina 15.00). A jeśli zależy Ci na osiągnięciu maksymalnie wy-
sokich wynikach zasięgu organicznego, przeprowadź eksperyment. 
Eksperyment, który polegałby na publikowaniu postów na Facebo-
oku o różnych godzinach. Porannych, popołudniowych i wieczor-
nych. Po miesiącu sprawdź statystykę ruchu na stronie i porównaj 
ją do tej z ubiegłego miesiąca. Jeżeli zauważyłeś znaczącą zmianę 
w ruchu na stronie, postaraj się zaplanować publikację w godzinach 
szczytu (pamiętając o różnicy czasu!).

mit: neGatywne reaKcJe oBcinaJą ZasięG puBliKacJi.

Facebook ma wzbudzać przede wszystkim emocje. Silne emocje. 
Również te negatywne. Mimo to, reakcja znana jako “WRR” pod 
postem w żaden sposób nie zaburza zasięgu posta (ma taką samą 
“wartość” jak serduszko). Przy pojedynczych przypadkach ne-
gatywnych reakcji na post nie warto zaprzątać sobie nimi głowy. 
Gorzej, jeśli tych reakcji jest wiele. Bardzo wiele. Wówczas możesz 
mieć do czynienia z kryzysem w mediach społecznościowych albo 
właśnie poruszyłeś bardzo emocjonujący temat.

Profesjonalna obsługa Facebooka nie należy do najłatwiejszych 
zadań. Pamiętaj, aby trzymać się kilku prostych zasad, korzystać 
z zaufanych źródeł informacji i co równie ważne
- weryfikować informacje. Weryfikować, sprawdzać. I jeszcze raz 
- weryfikować i sprawdzać. W internecie można znaleźć mnóstwo 
fake newsów i nieścisłości związanych z prowadzeniem Facebooka 
(i nie tylko), które zamiast pomóc, szkodzą. To oczywiste, że gdy 
wkradnie się błąd w opublikowanym poście lepiej jest go poprawić, 
aniżeli puszczać w świat daleki i szeroki. No bo przecież post z błę-
dem ortograficznym nie wzbudzi zaufania, czyż nie? Mam nadzieję, 
że udało mi się obalić mity związane z marketingiem na Facebooku. 
Teraz już wiecie czego nie robić ani czym się nie kierować planując 
działania marketingowe na Facebooku.
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Powstały w  roku 2010 Związek Przedsiębiorców i  Pracodawców jest szybko rozwijającą się i  bardzo 
aktywną organizacją polskich przedsiębiorców. Zrzesza ponad 52 tysiące firm, 16 organizacji regionalnych 
i 21 organizacji branżowych. Skupia biznes każdej wielkości i branży – korporacje, firmy rodzinne i mikro 
przedsiębiorców. Posiada stałe przedstawicielstwo w Brukseli oraz własny think tank Warsaw  Enteprise 
Institute, zajmujący się kluczowymi obszarami otoczenia biznesowego. W marcu 2021 r. mijają cztery 

lata od inauguracji organizacji w woj. zachodniopomorskim.

Mały jubileusz Zachodniopomorskiego 
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

W ciągu czterech lat istnienia Zachodniopomorski Związek Przed-
siębiorców i Pracodawców przekonał do siebie wiele firm i organi-
zacji biznesowych, na których rzecz działa regionalnie i na poziomie 
krajowym. Reprezentuje interesy  zachodniopomorskich przedsię-
biorców m.in. w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych 
i Średnich Firm, Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego przy 
Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie. Organizacja  ma również 
swoich reprezentantów w Powiatowych Radach Rynku Pracy i wielu 
innych instytucjach kształtujących gospodarkę i rynek. Współpracu-
je z organizacjami okołobiznesowymi z kraju i ze świata, m.in. nale-
ży do European Enterprise Alliance, której celem jest czuwanie nad 
kwestiami legislacyjnymi i finansowymi na szczeblu UE.

Od początku istnienia  ZZPP realizował swoje cele statutowe po-
przez różne działania, w tym  m.in. przez pomoc przedsiębiorcom 
– szczególnie podczas trwającej pandemii, cykle webinarów i stacjo-
narnych szkoleń, dyżury eksperckie. Debaty, seminaria, konferencje 
i spotkania z ekspertami oraz przedstawicielami władz rządowych/
samorządowych dawały przedsiębiorcom możliwość wyrażenia ich 
poglądów na ważne dla nich sprawy. Inicjatywa pod nazwą „Dobra 
Firma” - konkurs ZPP oraz partnerstwo w regionalnych konkursach 
i plebiscytach (m.in. "Firma na Start" , „Równa Firma”, „Laur Made in 
Koszalin", „Nasze Dobre z Pomorza", "Koszaliński Denar - Nagroda 
Gospodarcza, „Najlepszy sklep i Usługa” i in.) to z kolei formy doce-
nienia osiągnięć lokalnego biznesu i ludzi, którzy go tworzą.

KonKurs doBra Firma

Związek  Przedsiębiorców i Pracodawców organizuje projekt „Do-
bra Firma”, który  realizowany jest w ramach działań wspierają-
cych przedsiębiorczość i promujących najefektywniej działające 
firmy w regionach. Patronami projektu Dobra Firma są: Polski 
Fundusz Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
i Agencja Rozwoju Przemysłu, a patronaty honorowe nad wyda-
rzeniami objęli prezydenci miast, marszałkowie i wojewodowie.
Gala „Dobra Firma” Pomorza Zachodniego odbyła się w listopa-
dzie 2020 r. i wyjątkowo z uwagi na pandemię prowadzona była 
on-line. Nagrodzone i wyróżnione zostało  blisko 50 firm w ka-
tegoriach: Najlepszy Inwestor,  Najlepszy Innowator, Najbardziej 
Efektywna Firma oraz Najbardziej Efektywny Pracodawca.

dlacZeGo warto ZrZesZać się w ZacHodniopomor-
sKim Zpp?

ZPP to organizacja ekspercka zatrudniająca najlepszych spe-
cjalistów w najważniejszych dziedzinach gospodarczych i spo-
łecznych (ekonomia, infrastruktura, ochrona zdrowia, edukacja, 
energetyka, rolnictwo i żywność), oraz ekspertów branżowych 
(telekomunikacja, gospodarka odpadami i ochrona środowiska, 
zamówienia publiczne, technologie morskie, motoryzacja, trans-
port, rynek badań i psychologii konsumenckiej, obrona terytorial-
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na, sektor farmaceutyczny, prawo UE, imigracyjne, gospodarcze, 
ubezpieczenia).

Członkowie ZZPP mogą w pełni korzystać ze wszystkich zaso-
bów ogólnopolskiej organizacji o zasięgu europejskim, posiadają-
cej dział prawno-legislacyjny, oddziały w całym kraju, przedsta-
wicielstwo i biuro w Brukseli, które włącza się aktywnie w prace 
na rzecz tworzenia prawa gospodarczego w instytucjach Unii 
Europejskiej.

W  ramach  członkostwa przedsiębiorcy uzyskują rozmaite ko-
rzyści. Do najważniejszych należą interwencje w przypadku 
nieuzasadnionych represji ze strony organów rządowych i samo-
rządowych, konsultacje i pomoc prawna, doradztwo w szeroko 
pojętym spektrum biznesu. Swoją wartość mają również spotka-
nia networkingowe, szkolenia, debaty, specjalne oferty, zniżki i ra-
baty w programie dobry.biz, promocja firm członkowskich.

portal doBry.BiZ 

Wśród korzyści wynikających z członkostwa na uwagę zasługuje 
innowacyjna platforma pomocy i współpracy dobry.biz. Serwis 
umożliwia rozwijanie współpracy i budowanie kultury lojalności 
zarówno między członkami jak i organizacją. Daje korzyści firmom 
i ich pracownikom poprzez tworzenie zakupowych społeczności. 
Dobry.biz to również ogromna baza wiedzy, w której można sko-
rzystać m.in. z bezpłatnych porad prawnych on-line, doradztwa 
finansowego, dotacji i funduszy EU, wzorów umów i pism, a tak-
że organizacji wydarzeń, warsztatów, szkoleń, Q&A z ekspertami 
i wiele innych.

nasZe plany

Dynamiczny rozwój Zachodniopomorskiego ZPP wskazał po-
trzebę rozbudowy wewnątrz organizacji, a oprócz siedziby w Ko-
szalinie, organizacja ma także przedstawicielstwo w Szczecinie. 
Powiększył się także skład zarządu, który obecnie stanowią spe-
cjalizujący się w różnych dziedzinach branżowych doświadczeni 
przedsiębiorcy. 

Związek realizuje obecnie 30 projektów dla przedsiębiorców, 
a w planach są kolejne zarówno te o  zasięgu krajowym, jak i re-
gionalne w woj. zachodniopomorskim. Głównym celem ZPP jest 
dążenie do poprawy warunków prowadzenia działalności gospo-
darczej, dlatego Związek pracuje nad kampaniami promującymi 
upraszczanie prawa i obniżanie podatków, a także przygotowuje 
propozycje zmian, które trafiają do instytucji rządowych. Lokalnie 
wspiera rozwój zachodniopomorskich firm stawiając na różno-
rodne formy działań zarówno w dostarczaniu wiedzy i informa-
cji, promowanie zrzeszonych przedsiębiorstw, jak i integrowanie 
społeczności biznesu.

ZARZąD ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZPP 

Robert Bodendorf – prezes Zachod-
niopomorskiego ZPP. Przedsiębiorca 
i pracodawca od wielu lat działający na 
rzecz regionalnego biznesu. Zaan-
gażowany w działalność filantropi-
jną (obecnie prezydent Rotary Club 
Koszalin). 

Robert Lewandowski – wiceprezes  
Zachodniopomorskiego ZPP. Przed-
siębiorca i pracodawca od prawie 30 
lat.  Z ramienia Związku  Przedsiębi-
orców i  Pracodawców pełni funk-
cję przedstawiciela i wiceprzewod-
niczącego w Wojewódzkiej Radzie 
Dialogu Społecznego, jest członkiem 
Rady Biznesu w  WSB Szczecin.

Diana Sinkiewicz – wiceprezes  
Zachodniopomorskiego ZPP. Przed-
siębiorca i pracodawca, członkini 
Konwentu Wydziału Nauk Ekonom-
icznych Politechniki Koszalińskiej. 
Z ramienia ZZPP pracuje w zespołach 
branżowych w Radzie Przedsiębi-
orców przy Rzeczniku MŚP.

Katarzyna Kujawska -  wiceprezes  
Zachodniopomorskiego ZPP. Radca 
prawny, wspiera przedsiębiorców 
i stowarzyszenia poprzez doradztwo 
i działania prawne, publikuje artykuły 
o tematyce prawa upadłościowego, 
gospodarczego, cywilnego i rodzin-
nego, współpracuje z działem prawa 
i legislacji ZPP.

Piotr Jasieniecki – wiceprezes Zachod-
niopomorskiego ZPP. Przedsiębiorca 
i pracodawca z ponad 20 – letnim 
stażem w branży IT, wspierający i promu-
jący regionalny patriotyzm gospodarczy. 
Zaangażowany w działalność Sto-
warzyszenia SPARK, organizującego wy-
darzenia  z dziedziny IT, a także coroczną 
konferencję naukową TEDxKoszalin.

zachodniopomorski zPP zaprasza wszystkich przedsiębiorców 
z woj. zachodniopomorskiego do dołączenia w szeregi członków. 

warto podkreślić, że tylko dzięki zrzeszaniu się w takich organizac-
jach jak zPP można liczyć na poprawę warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej w naszym kraju.

Dołącz do nas na: www.zzpp.net.pl
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Jedni rozpoczynają budowę, inni wykańczają apartamenty gotowe pod klucz, jeszcze inni 
finalizują transakcje kupna gruntów, by za chwilę ruszyć z pracami. Darłowo to łakomy 

kąsek dla inwestorów. Miasto zmienia się z każdym dniem.

Boom inwestycyjny w Darłowie

A by jak najlepiej zobrazować zmiany zapraszamy na 
szybką podróż nad Darłowem z pomocą drona. Z lotu 
ptaka najłatwiej dostrzec wszystkie zmiany. 

Zaczynamy od strony zachodniej, gdzie tuż obok wejścia do 
portu i  pierwszego istniejącego już apartamentowca belgij-
skiego developera POC Partners widać potężny plac budowy. 
Tutaj powstaje apartamentowiec o nazwie Vista Mar, który bę-
dzie środkowym obiektem kompleksu docelowo składającego 
się z trzech budynków. Prace przebiegają zgodnie z planem, 
a nawet z jego lekkim wyprzedzeniem. Obecnie trwa betono-
wanie parkingu podziemnego, a inwestor podkreśla, że w re-

zydencji znajdzie się 105 lokali mieszkaniowych o metrażu od 
25 do 88 metrów kwadratowych. Zaprojektowano ja tak, aby 
można było nie tylko cieszyć się nadmorskim widokiem, ale 
przede wszystkim komfortowo mieszkać. 

Zgodnie z zapowiedziami w budynku powstanie basen, sauny, 
spa, klub malucha oraz studio fitness, kawiarnia z piekarnią 
i sale konferencyjno-bankietowe z widokiem na morze. Warto 
przypomnieć, że zespół Marina Royale powstaje na nabrzeżu 
awanportu, czyli najdalej ku morzu wysuniętej części darłow-
skiego portu. Niespotykana lokalizacja, unikalna w skali kraju. 
A dla mieszkańców gwarancja, że w przyszłości nic nie zakłóci 
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widoku z okna i zawsze będzie można cieszyć wzrok ciągnącą 
się po horyzont przestrzenią morza. Rezydencja Vista Mar bę-
dzie stała przy ogólnodostępnej promenadzie.

Kontynuujemy nasz lot w kierunku wschodnim, przelatujemy 
nad kanałem portowym, apartamentowcem Kropla Bałtyku 
obok latarni morskiej. Wkrótce w tym miejscu rozpocznie się 
budowa obiektu, który znajdzie się około 20 metrów od morza. 

Dalej lecimy nad dobrze wszystkim znanym hotelem Apollo zlo-
kalizowanym na samej plaży. Warto w tym miejscu zaznaczyć, 
że miasto zmienia plan zagospodarowania przestrzennego, któ-
ry umożliwi rozbudowę tego charakterystycznego obiektu.

Kolejne działki między ulicą Słowiańską a plażą wschodnią 
mają już swoich właścicieli, rozpoczęcie prac to więc kwestia 

czasu. Miasto szacuje, że na tym odcinku o długości około 700 
metrów powstanie docelowo kilkanaście luksusowych aparta-
mentowców w większości z pełnym widokiem na morze.

Na końcu tego obszaru, na wysokości hotelu Jan, już teraz 
powstają trzy zupełnie nowe obiekty. Nautic Park (inwestor: 
Proxin Investment) to siedmiokondygnacyjny budynek tuż 
przy samej plaży. Inwestycja oferuje wykończone „pod klucz” 
apartamenty dwu- i trzypokojowe, do których przypisany jest 
ogródek, balkon lub taras (do 28 m kw.). Całość dopełni stre-
fa relaksu (sauna fińska oraz łaźnia parowa), strefa fitness, ze-
wnętrzny basen, wygodne lobby oraz podziemna hala garażo-
wa i boksy rowerowe. 

Również siedem kondygnacji ma oddany już do użytku apar-
thotel Natural Baltic (inwestor: Aton Prestige). 

marina royale i powstajacy budynek Vista mar

kropla baltyku przy latarni morskiej

Hotel apollo
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Solaris (inwestor: EuroNieruchomości) to z kolei ośmiokondy-
gnacyjny apartamentowiec z opasającymi go z każdej strony 
balkonami i z szerokimi i przestronnymi oknami, mieszczący 102 
lokale. Został tak zaprojektowany, aby od trzeciej kondygnacji 
właściciele wielu apartamentów mogli spoglądać na Bałtyk.

Dalej w kierunku wschodnim znajdują się tereny tak zwanej 
„Patelni”, dobrze znane miłośnikom odbywających się tutaj do 
niedawna zlotów pojazdów wojskowych. Tylko pozornie nic tu-
taj się nie dzieje. W rzeczywistości część działek znajdujących 
się na wzgórzu już znalazła już swoich prywatnych nabywców. 
Rozpościera się stąd przepiękny widok na morze. W przyszło-
ści ma powstać tutaj między innymi największy w tej części 
wybrzeża pięciogwiazdkowy hotel. Dosłownie kilka dni temu 
miasto rozstrzygnęło kolejny przetarg na dwie działki znajdują-
ce się w obrębie tego wzgórza. 

Warto w tym miejscu dodać, że „Patelnia” to nie tylko tereny 
pod zabudowę turystyczną. W planach jest również miejsce na 
publiczny bulwar widokowy. Każdy będzie mógł z tego miejsca 
cieszyć oko przepięknym widokiem na Bałtyk. Docelowo ma być 
to swego rodzaju malutkie nadmorskie miasteczko na wzgórzu.

W Darłówku buduje się nie tylko w pierwszej linii brzegowej.  
Na ukończeniu jest kompleks Kropla Bałtyku liczący kilkaset miesz-
kań a znajdujący się przy ulicy Północnej. Trwa też rozbudowa dru-
giego etapu projektu Baltic Korona w pobliżu mariny jachtowej.

nautic Park, dalej natural baltic, powstajacy solaris i amon

w oddali „Patelnia”

baltic korona

Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości 
mogą się kontaktować z Referatem Gospodarki 

Nieruchomościami i Planowania,  
pod nr tel. 94 314 2223-25, wewn. 236 lub 208  

e-mail: gg@darlowo.pl
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Biznesowy sukces salonu sprzedaży płytek ceramicznych zależy głównie od tego, w jakim stopniu jest 
on w stanie zaspokoić gust lokalnego odbiorcy. To przekonanie leży u podstaw przemiany, którą w ciągu 
kilkunastu ostatnich miesięcy przeszło kołobrzeskie BOKARO. W salonie przy ulicy Sienkiewicza 17f 

zmieniły się nie tylko eksponowane w boksach aranżacje. Przeobrażenie przeżyło całe wnętrze. 

Permanentna rewolucja 
w kołobrzeskim salonie BOKARO 

N orbert Koselski, dyrektor środkowopomorskich salo-
nów BOKARO, komentuje: - W Kołobrzegu komplika-
cja polega na tym, że musimy znaleźć rozwiązania dla 
ludzi, którzy pochodzą z różnych stron kraju a łączy 

ich tylko fakt inwestowania w apartamenty wakacyjne. My, po-
siadając salony sprzedaży w różnych lokalizacjach, wiemy o tym, 
że dominujące poczucie estetyki i preferencje mogą się różnić 
mocno nawet w niezbyt oddalonych od siebie miejscowościach. 
Choć trudno w to uwierzyć, ale inne płytki cieszą się powodze-
niem w Koszalinie a inne w Słupsku czy Kołobrzegu! Miasta dzieli 
odległość zaledwie kilkudziesięciu kilometrów! 

Marek Krajewski, kierownik kołobrzeskiego salonu BOKARO, do-
daje: - Od lat uważnie obserwujemy preferencje naszych klientów 
i z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że obecnie rzeczywi-
ście najchętniej wybierane są kolory nawiązujące do tego, co nas 
otacza - zarówno przez projektantów, jak i inwestorów urządza-
jących apartamenty. Do płytek w kolorystyce piasku, chętnie do-
łączane jest wciąż drewno. Takie zestawienia widać w projektach 
małych i dużych łazienek prywatnych, ale również w projektach 
na użytek pensjonatów. Właściciele obiektów turystycznych 
już dawno zrozumieli fakt, że goście szukają u nas wytchnienia 
i uspokojenia, więc otoczenie – również w postaci pokoju hote-

Autor: andrzej mielcarek  |  Fotografie: agnieszka orsa
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lowego – ma ogromne znaczenie, tym bardziej, że przy złej pogo-
dzie w tym pokoju spędzają większą część urlopu. Otoczenie po-
winno wyciszać, sprzyjać wypoczynkowi w szerokim znaczeniu. 

Jak podkreślają nasi rozmówcy, producenci oferują obecnie mnóstwo 
linii produktów nawiązujących do kamienia, zwłaszcza różnych odmian 
marmuru ale również kolekcje płytek w kolorystyce piasku i drewna. 
Wyraźne są również próby powrotu do żywszych kolorów i wycho-
dzenia z klimatu dominujących do niedawna szarości. - Obserwujemy 
powrót do koloru zielonego, niebieskiego i corten – mówi Norbert 
Koselski. - Przywracają je zarówno polskie wytwórnie, jak i Atlas Con-
corde, włoski producent kategorii premium. Nie jest to jednak zieleń 
nasycona a raczej stonowana, nazywana butelkową. Podobnie z nie-
bieskim, który nie jest intensywnym błękitem a raczej odmianą navy. 

Marek Krajewski zauważa, że szybko do tego trendu nawiąza-
li kluczowi producenci fug, czyli wypełnień międzykafelkowych 
i spoin: - Jak zwykle pierwszy był Kerakoll, który jako innowa-
cyjny producent chemii budowlanej zaproponował paletę 50 fug 
kolorystycznie dobranych do tego, co stanowi najnowszy trend 
rynkowy. W tej palecie bez trudu znajdziemy fugi pasujące do 
nowych linii płytek. A płytka ceramiczna potrzebuje dopełnienia 
w postaci fugi, która jest elastyczna i niejako przejmuje na siebie 
naprężenia wywoływane zmianą warunków takich jak wilgotność 
czy temperatura. Inaczej mówiąc, fuga to rodzaj dylatacji, która 
rozszerza się albo kurczy pod wpływem różnych oddziaływań fi-
zycznych, chroniąc w ten sposób płytkę. 
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W ostatnich latach mocno wzrosło znaczenie profesjonalnych 
projektantów. Już nie tak często jak dawniej sami kupujemy 
glazurę, ale raczej korzystamy ze wskazówek architektów 
wnętrz. A projektanci chcą być oryginalni, dlatego wrażliwi są 
na proponowane przez producentów nowości. – My reagu-
jemy na te zjawiska – zapewnia Norbert Koselski. – Na tle 
rynkowej konkurencji wyróżnia nas gotowość do nieustannej 
zmiany. Oznacza to dla nas dużo pracy wkładanej w organi-
zowanie nowych aranżacji, ale przekłada się to na zaintere-
sowanie naszą ofertą. Mówiąc pół żartem pół serio, utrud-
niamy w jakimś stopniu życie architektom, bo przychodzą 
do nas z klientem, kierują się do określonego boksu ekspo-
zycyjnego a tam zastają coś innego, niż było jeszcze tydzień  
temu. 

Kołobrzeski salon BOKARO od listopada 2019 roku przeszedł 
metamorfozę stuprocentową. Wszystko się w nim zmieniło – 
od kolekcji wyklejonych płytek po ustawienie sektorów salonu. 
Zmiana zresztą jest permanentna. - Wciąż musimy dokonywać 
selekcji, bo nie jesteśmy w stanie pokazywać wszystkiego, 
co się pojawia na rynku, bo trzeba by kilkakroć większej po-
wierzchni wystawienniczej – podkreśla Marek Krajewski. 

Dyrektor Koselski akcentuje: - Zespół kołobrzeski wykonał 
tytaniczną  pracę i spośród mnóstwa propozycji producen-
tów dokonał wyboru kolekcji, które mogą spełnić oczekiwania 

od lewej: norbert koselski, aleksandra kozioł, czesław Palkij, marek krajewski. na zdjęciu brakuje radosława linkiewicza, który 
w kołobrzeskim salonie bokaro jest magazynierem.
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największej grupy klientów. Oczywiście to by się nie powio-
dło, gdyby koledzy nie znali swojego rynku. Tutaj wczucie się 
w klientelę ma kluczowe znaczenie. 

- Klienci chcą wciąż czegoś nowego a przy tym chcą kolekcje 
oglądać w jakiejś aranżacji, bo to ułatwia wyobrażenie sobie, 
jak dana płytka wyglądać będzie na dużych powierzchniach – 
mówi Marek Krajewski. Tym bardziej, że obecnie nie drukuje 
się już właściwie katalogów, wszystko przenosząc do Interne-
tu. W Internecie zaś nie zobaczymy wszystkiego – na przykład 

nie doświadczymy faktury, nie ocenimy precyzyjnie odcienia 
kolorystycznego czy zachowania się płytki pod wpływem pa-
dającego pod różnymi kątami światła. Nie przeprowadziliśmy 
metamorfozy naszego salonu po to, żeby czuć się w nim lepiej, 
ale żeby inspirować klientów. W dużym stopniu również pod 
potrzeby projektantów i architektów, by ułatwić im pracę. My, 
jako firma, cały czas poszukujemy ulepszeń i jak najlepszych 
rozwiązań nie dla siebie, ale w interesie tych, którzy są nabyw-
cami oferowanych przez nas produktów. Ich zadowolenie jest 
najważniejsze. 
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KOSZALIN
ul. gnieźnieńska 11
tel./fax: 94 346 09 02

KOŁOBRZEG
ul. sienkiewicza 17f
tel./fax: 94 351 12 08 

SŁUPSK
ul. główna 2b 
tel./fax: 59 841 53 66

www.bokaro.pl
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Outstandinging Property Award (OPAL) to doroczna nagroda w dziedzinie architektury przyznawana w 
Wielkiej Brytanii, ale obejmująca oceną prace z całego świata. W konkursie nagradzane są projekty, które 
demonstrują innowacje i obejmują nowe technologie, wyznaczają nowe trendy, szanują środowisko 
i przesuwają granice ludzkiej pomysłowości. W tym roku jury doceniło projekty koszalinianki Anetty 

Kazimierskiej, założycielki 2t-studio art&design. 

ANETTA KAZIMIERSKA
koszalinianka doceniona w londynie 

Z dobyła ona dwie prestiżowe nagrody: Winner 
Interior Design/Leisure za projekt gabinetów In-
stytutu Kosmetologii i Medycyny Estetycznej 
Dermalogica Edyta Słupczewska. Drugim nagro-

dzonym projektem w kategorii Residential Interior Design 
jest projekt „dom swoisty” wyróżniony już wcześniej w pre-
stiżowym The Architecture Masterprize w Los Angeles!

Anetta Kazimierska - architekt wnętrz, założycielka i głów-
na projektantka w 2t-studio art&design, jest absolwentką 
Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Politechniki 
Koszalińskiej. Wielokrotnie wyróżniana była na różnych 
płaszczyznach (wzornictwo, rysunek, malarstwo). Przez 
wiele lat łączyła pracę zawodową z nauczaniem akade-
mickim. Jej pasje to design, fotografia i grafika. Prywatnie 
mama Toi i Tymona.

Jak mówi, już od najmłodszych lat wiedziała, że będzie pro-
jektować wnętrza. Tak pokierowała swoją edukacją, aby 
osiągnąć swój cel. Od 20 lat w swojej autorskiej pracowni 
kształtuje atmosferę miejsc przyjaznych dla wypoczynku, 
relaksu, pracy - dla życia.  Projektuje wnętrza mieszkalne 
i przestrzenie publiczne. Dla firm tworzy wszelkie elemen-
ty wizerunku od wnętrz po wizytówki, od znaku po meble. 
Ostatnio pochłania ją również architektura, gdzie projektu-
jąc indywidualne domy spełnia marzenia swoich klientów. 
Zajmuje się również sprzedażą wyposażenia użytego w pro-
jekcie, oferując klientowi kompleksową obsługę od projektu 
po realizację.

W życiu prywatnym stonowana, ale zawodowo jak sama 
określa, jest jak kolorowy ptak. Lubi doświadczać, pozna-
wać i eksperymentować. Nie ma stylu, w którym by się nie 
odnalazła. Z każdego wydobywa to co najcenniejsze, filtru-
jąc je przez swoje poczucie smaku i estetyki. W pracy nigdy 
się nie nudzi. - Dzięki klientom każdy projekt jest inny, na 
nowo fascynujący - przekonuje.

Zawsze powtarza, że dla dobra projektu współpraca z ar-
chitektem powinna opierać się na: szczerości, zaufaniu 
i dobrych relacjach. Hołdując tej zasadzie nie projektuje 
„wszystkiego”. Podejmuje się tylko takich projektów, które 
są zgodne z jej estetyką i dzięki temu jest w stanie zapro-
jektować je jak dla „siebie”, szukając kompromisu między jej 
wizją a zamysłem inwestora.

Jej projekty zostały wielokrotnie docenione nie tylko 
w skali ogólnopolskiej, ale i międzynarodowej – zdobywa-
ła nagrody w prestiżowych konkursach architektonicznych 
w Europie i w USA. 
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WINNER - Leisure INTERIOR DESIGN Outstanding Property Award 2020 w Londynie
projekt gabinetów Instytutu Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Dermalogica Edyta Słupczewska

“dobra energia”

Komentuje autorka projektu:

Dlaczego „Dobra Energia”?  Bo trudno mi się oprzeć 
temu wrażeniu za każdym razem, kiedy wchodzę do 
„nowego”  Instytutu Kosmetologii i Medycyny Estetycz-
nej Dermalogica. Początkowo projekt miał obejmować 
tylko rozbudowę Instytutu o nowe gabinety. Skończyło 
się na przeprojektowaniu również tych starych. To naj-
lepszy dowód na dobre relacje, jakie powstały między 
mną - projektantem, a Edytą Słupczewską - inwesto-
rem. Pani Edyta okazała się wymarzoną klientką. Mimo 
początkowych obaw obdarzyła proponowane rozwią-
zania ogromnym zaufaniem. Z zapałem i determinacją 
konsekwentnie krok po kroku realizowała założenia 
projektowe.

Nie chciałam powielać zastanych rozwiązań. Zależało 
mi na zaproponowaniu nowej jakości elegancji i poczu-
cia luksusu widzianych oczami mojej wyobraźni. Tak 
abym mogła z czystym sumieniem podpisać się pod tym 
projektem. Pierwotnie „Złoty marmur” bo to on stał się 
inspiracją i punktem wyjścia dla całego przedsięwzięcia 
i to wokół niego budowała się spójna całość. Jednak 
nowe wnętrza i ludzie, którzy w nich pracują, to idealne 
dopełnienie – to po prostu dobra energia.

Dziękuję pani Edycie za zrozumienie, zaufanie i współ-
pracę. Podziękowania należą się również wykonawcy 
- Sharp Design, który z dbałością i profesjonalizmem 
poradził sobie perfekcyjnie z wysoko zawieszoną po-
przeczką.

inwestorka, edyta słupczewska
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WINNER - Residential INTERIOR DESIGN Outstanding Property 
Award 2020 w Londynie

Projekt domu jednorodzinnego.

„dom swoisTy”
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Komentuje autorka projektu:

Ten projekt był inny od wszystkich bo sama dla siebie byłam i pro-
jektantem, i inwestorem. Od samego początku była między nami 
stuprocentowa zgodność. Był to projekt taki, jakie lubię najbar-
dziej - od bryły po wnętrza - choć ideą projektu nie była bryła 
sama w sobie a właśnie wnętrze domu. Najważniejsza była prze-
strzeń i wpadające od wschodu do zachodu światło. Mogę śmiało 
przyznać, że sobie poszalałam, wiedząc, że nikt prócz mnie samej 
nie będzie miał do mnie pretensji za ryzykowne i nietypowe decy-
zje zarówno materiałowe jak i wykonawcze.
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Tym bardziej szalenie ucieszył mnie fakt, że ry-
zyko to zostało docenione przez jurorów kon-
kursu VASCO Integracja 2015 już na samym 
początku powstania domu, kiedy wnętrza nie 
były jeszcze „ubrane” do końca. W 2016 projekt 
otrzymał nominację przyznawaną przez Grupę 
Architektura do tytułu „Polskie wnętrze 2016”. 
A w 2020 z ogromną radością przyjęłam decyzję 
jury prestiżowego międzynarodowego konkursu 
The Architecture MasterPrize w Los Angeles, 
które przyznało projektowi wyróżnienie w kate-
gorii Houses Interior.  Początek 2021 roku przy-
niósł kolejną  wspaniałą wiadomość o podwój-
nej wygranej w konkursie Outstanding Property 
Award 2020 w Londynie.
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Opublikowana przez Wydawnictwo ZNAK książka Pauliny 
Kmiecik „Makramy” to prosty i  przyjazny kurs dla każdego, kto 
marzy o własnoręcznym wyplataniu ozdobnych cudeniek

Cuda ze sznurka 
i wyobraźni 

Kawałek sznurka, twoje ręce i wyobraźnia – tylko tyle 
potrzeba, by usiąść wieczorem na kanapie z worecz-
kiem materiałów, a po chwili trzymać na kolanach wy-
plecione dzieło - wzorzystą zakładkę, pojemną ekotor-

bę na zakupy, pasek w stylu boho czy minimalistyczne dodatki 
nadające wnętrzu naturalność i ciepło. A może nawet ścienną 
makramę? 

Paulina Kmiecik, autorka bloga Makramowy Splot, od lat zako-
chana w sznurkach, dzieli się swoim sposobem na życie i naj-
większą pasją. Radzi, od czego zacząć, i prowadzi przez kolejne 
etapy rękodzieła, a jednocześnie opowiada o swoim makramo-
wym slow life. 

W książce znaleźć można wszystko o sznurkach, przyborach i gałę-
ziach do wyplatania. Poza tym przynosi ona 18 inspirujących projek-
tów pokazanych krok po kroku. Zawiera mnóstwo zdjęć i rysunków, dzię-
ki którym żaden węzeł cię nie pokona. Chwyć sznurek w dłoń i do dzieła! 

Autorka przekonuje: - Makrama nie wymaga żadnych narzędzi ani 
wrodzonego talentu. Wystarczy kilka drobnych wskazówek, sznu-
rek i umiejętność wykorzystywania tego, co znajduje się wokół 
ciebie. Wiedzę opanujesz niezwykle szybko. Wszystko zależy tylko 
od twojej wyobraźni. Możesz wykonać zarówno dodatki, takie jak 
osłonki na doniczki czy poszewki na poduszki, jak i duże elementy 
wystroju wnętrz, zasłony czy dywany. Śmiało eksperymentuj!” – 
zachęca Paulina Kmiecik.
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TuTaj nas znajdziecie
- 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, 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 

- BOKARO Salon Łazienek Kołobrzeg  ul. Sienkiewicza 17F
- Interviol - sklep z wykładzinami i dywanami, Jasna 25
- Drewland , ul. Sienkiewicza 14
- Kamera Press, ul. Jasna 7
- 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, 
   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 159
- JANEX” Salon Oświetleniowy, ul. Sienkiewicza 12
- Restauracja „Pod Winogronami”, ul. Towarowa 16

SALONY SAMOCHODOWE

- Auto Galeria, ul. Gnieźnieńska 32
- Bemo Motors, Stare Bielice 117D
- BMG Goworowski Sp. z o.o., ul. Słupska 6, Bolesławice
- Bodex Zakład Usługowo-Produkcyjny, 
   ul. Bohaterów Warszawy 28
- Dowbusz Sp. z o.o., ul. Lniana 3
- Dubnicki Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Renault 
   i Dacia, ul. Gnieźnieńska 81
- Grupa Cichy-Zasada, u. Gnieźnieńska 43a, salon Skody
- Grupa Cichy-Zasada, u. Gnieźnieńska 24b, salon VW
- Grupa Mojsiuk - Mercedes-Benz, Honda, Peugeot,   
   Citroen oraz 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 Forum, ul. Paderewskiego 1
- Rainbow Tours, Galeria Emka, ul. Jana Pawła II 20
- TUI Centrum Podróży, CH Forum, ul. Paderewskiego 1

INNE

- Air-Transfer.pl, ul. Zwycięstwa 87
- Bałtycki Teatr Dramatyczny, 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 Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta  
   Sianów, Plac pod Lipami 9
- Centrum Rozrywki MK Bowling, Galeria Kosmos, 
   ul. Okrzei 3
- EkoWodrol sp. z o.o. , ul. Słowiańska 13
- 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
- Kospel S.A., ul. BoWiD 24
- 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. Piłsudskiego 6
- Regionalne Centrum Informacji Turystycznej, 
   ul. Dworcowa 11
- Teatr Variete Muza, ul. Morska 9
- 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
- Urząd Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 3
- Windhunter Academy , ul. Morska 18a
- 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
- Centrum Smaku Maredo ul. Zwycięstwa 45

- 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 Forum, ul. Paderewskiego 1
- Kukuryku Lunch Bar, Plac Gwiaździsty 5/1
- Park Caffe, ul. Asnyka 11
- Petrykowska, ul. Zwycięstwa 135
- Powidoki Kawiarnia, ul. Piłsudskiego 4,
- Projekt Kuchnia, ul. Piłsudskiego 6
- Restauracja Biała Dama, ul. Chrobrego 26A, Mielno
- Restauracja Fregata, ul. Podgrodzie 1a
- Restauracja Studnia, ul. Mickiewicza 6
- Restauracja Viva Italia, ul. Skłodowskiej - Curie 1-3
- Sushi Moon, Pasaż Milenium, ul. Domina 9/4
- 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, CH Jowisz I piętro, ul. Zwycięstwa 40
- Genobeauty Gabinet Kosmetologii Estetycznej, 
   ul. Asnyka 12
- Instytut Pięknego Ciała, ul. H. Modrzejewskiej 13
- Koszalińskie Centrum Stopy Pro-Cosmetica, 
   ul. Spółdzielcza 5
- Pod Arkadami Salon Kosmetyczny, 
   ul. Księżnej Anastazji 8
- Salon Fryzjerski Aneta, ul. Odrodzenia 2,
- 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
- SKIN Centrum Kosmetologii, ul. Bogusława II 3a
- Strefa 3L, ul. Jana Matejki 1
- Studio BEA, ul. Lelewela 9
- 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 Forum, 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 Forum, ul. Paderewskiego 1

GABINETY LEKARSKIE

- Adent Ortodoncja i Stomatologia, ul. 4 Marca 23G
- Artmed Chrostowscy - Gabinety Stomatologii, 
   Medycyny Estetycznej i Urologii, ul. Piłsudskiego 74
- BiM-med Centrum Medyczne, ul. Kościuszki 2
- Cliniq - Klinika Pięknej Skóry, ul. Spółdzielcza 7
- Gabinet Stomatologiczny Bogurscy, ul. Śniadeckich 27a
- Millennium-Dental 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
- Przychodnia Clinika, ul. Okulickiego 24
- 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 NZOZ, 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
- Hudson Pokoje Butikowe, Połczyńska 18
- 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

- BLU Salon Łazienek, ul. Morska 33a
- Bokaro Salon Łazienek Koszalin  ul. Gnieźnieńska 11
- Butik u Anny, ul. 1 Maja 44 (vis-a-vis LO Dubois)
- Cuksik Koszalińska Manufaktura Słodyczy, 
   ul. Wyszyńskiego 2
- Deni Cler, ul. Zwycięstwa 78
- Denimking.pl, ul. Mickiewicza 6
- Dom Handlowy SATURN Koszalin ul. Zwycięstwa 44
- IDEAgsm Premium Mobile, Pasaż Millenium, 
   ul. 1 Maja 14/2
- JANEX” Salon Oświetleniowy, ul. Przemysłowa 11a
- KOSMAZ, ul. Lniana 8
- Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
- Kwiaciarnia na Młyńskiej, ul. Młyńska 66-70
- Kwiaciarnia Tatarak ul. Traugutta 24
- Kwiaciarnia Emka ul. Zwycięstwa 185
- Natura Się Opłaca - sklep ekologiczny, 
   ul. Poprzeczna 1a/6
- 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
- Pracownia Florystyczna Dariusz Szwajcar, 
    ul. Zwycięstwa 249
- RAGAZZE, ul. Harcerska 9F
- Salon Elements, ul. Franciszkańska 22
- 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
- Figura Development, ul. Grunwaldzka 14
- Indahouse.pl, ul. Bukowa 29A
- Invest Nieruchomości, Pasaż Milenium, ul. 1 Maja 14/2
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