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Zadaliśmy dziesięciorgu koszalinianom pytanie o ich ulubio-
ne miejsce w mieście (odpowiedzi wewnątrz tego wyda-
nia „Prestiżu”). Wynik sondy mnie zaskoczył: praktycznie 

wszyscy wskazali Park Książąt Pomorskich, lasy Góry Chełmskiej 
albo jedno i drugie. 

Niby nie powinno to dziwić, bo przecież nawet Obserwatorium 
Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w rapor-
cie o terenach zielonych w miastach liczących powyżej 100 tys. 
mieszkańców przyznało niedawno Koszalinowi pierwsze miejsce 
w Polsce (do analiz wykorzystano m.in. zdjęcia satelitarne). Mamy 
więc potwierdzone na piśmie, że Koszalin jest zielony. Ale żeby 
tylko park i góra budziły ciepłe uczucia? Niestety potwierdza to 
przykry i znany od dawna fakt, że nie mamy w Koszalinie szcze-
gólnie urokliwych zakątków, a brak cech charakterystycznych 
stał się wyróżnikiem Koszalina. 

Smutne to tym bardziej, że nie ma widoków na zmianę. Plan re-
witalizacji śródmieścia (ktoś o nim jeszcze pamięta?), zakładający 
przywrócenie dawnej intensywności życia w sercu miasta, z po-
wodu zadłużenia kasy samorządowej i problemów wywołanych 
pandemią, odpływa na dobre do strefy świętego nigdy. 
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MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

Pozostaje więc cieszyć się tym, co jest, czyli zielenią. Lada mo-
ment wybuchnie ona na nowo, bo wiosna nie tylko w kalendarzu, 
ale i za oknem. 

Przy okazji kilka zdań na temat awantury o drzewa wycięte przy 
ulicy Piłsudskiego, w związku z jej remontem. Nie angażowałem 
się w nią na bieżąco (tzn. na Facebooku), bo nie miała ona dla mnie 
sensu. „Obrońcy” drzew – czy to z chęci dowalenia prezydentowi 
w ramach rozgrywki jednej frakcji Platformy Obywatelskiej z dru-
gą, czy to ze szczerych pobudek ekologicznych  albo z powodu 
„serca bijącego po lewej stronie”, nadymali się strasznie. Aktywiści 
liczyli pewnie na to, że elektorat zapamięta i nagrodzi ich kiedyś 
przy urnach wyborczych to faryzejskie gardłowanie za każdym 
drzewem. Tymczasem nie było o co kruszyć kopii. Wycięto 13 
drzew, zawadzających, często chorych – zmurszałych w środku. 
Naprawdę nie da się wymienić wszystkich instalacji, chodników, 
krawężników i nawierzchni ulicy bez szkód. To oczywiste.

Jestem przekonany, że wycinkę ograniczono do absolutnego mi-
nimum. Nie mam również złudzeń, że „ofiar” będzie więcej niż 
owe usunięte już 13 sztuk. Stare drzewa mają to do siebie, że 
przez kilkadziesiąt lat zdążyły opleść korzeniami rury, kable i co 
tam jeszcze tkwi w ziemi, a co trzeba wymienić na nowe. Sys-
temy korzeniowe ucierpią, a w konsekwencji ucierpią i kolejne 
lipy. Niestety, w dwa-trzy lata po remoncie może się okazać, że 
w najlepszym stanie będą młodsze drzewa nasadzone w miejsce 
wyciętych, a pozostawione stare będą chorować i stopniowo 
usychać. To realna perspektywa, ale nie interesuje ona nikogo 
z aktywistów, bo przecież to będzie kiedyś tam, najpewniej już po 
kolejnych wyborach. 

Tak sobie myślę, że gdyby choć połowę energii zużytej w tej nie-
potrzebnej awanturze jej uczestnicy zużyli na zbieranie śmieci 
nad Dzierżęcinką, byłby z tego jakiś pożytek. Tymczasem rzeczkę 
co roku bez rozgłosu sprząta tylko Klub Mares. 

***

Zgnębieni, czasami chorzy albo w żałobie po stracie kogoś bliskiego, 
spotkamy się w tym trudnym pandemicznym czasie przy wielkanoc-
nych stołach. Życzmy sobie zdrowia i odporności – oraz nadziei, że 
wkrótce powróci normalność. Niech rozpoczynająca się wiosna tchnie 
w nas wszystkich otuchę i pozwoli patrzeć w przyszłość z optymi-
zmem. 

Do zobaczenia przy lekturze majowego wydania „Prestiżu”. 

Andrzej Mielcarek
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TUSZE - TONERY - SERWIS
Budowa drugiego etapu Wyspy Solnej, inwestycji mieszkaniowej zlokalizowanej w Kołobrzegu, dobiega 
końca. Już 96 procent lokali znalazło nabywców, a w ofercie pozostały cztery ostatnie mieszkania.  

W przygotowaniu jest kolejny, trzeci etap popularnej inwestycji.

Drugi etap Wyspy Solnej 
osiągnął stan surowy zamknięty

Inwestycja powstaje w niezwykle atrakcyjnym miejscu - na te-
renie Wyspy Solnej w Kołobrzegu, pomiędzy Kanałem Drzew-
nym a rzeką Parsętą. Inspirację do stworzenia projektu Wyspy 
Solnej stanowiły natura i nadmorski charakter, sam budynek 

zaś został zaprojektowany tak, aby wtapiał się w krajobraz. Oto-
czenie zieleni zapewnia spokój, z kolei wygodny i szybki dostęp 
do centrum Kołobrzegu pozwala korzystać z udogodnień miasta. 

Kompleks mieszkaniowy Wyspa Solna docelowo będzie skła-
dać się z pięciu budynków i 450 mieszkań, z których każde po-
siadać będzie przestronny balkon, taras lub prywatny ogródek. 
W ramach pierwszego etapu osiedla (budynek „F”) wybudo-
wano i sprzedano 50 lokali. Obecnie na ukończeniu są prace 
budowlane drugiej fazy inwestycji (budynek „E”), w której do 
użytku oddane zostaną 104 lokale. Wśród nich znaleźć można 
apartamenty liczące od 1 do 3 pokoi i metrażach od 29 do 59 
metrów kwadratowych (plus balkon, taras lub ogródek). Budy-
nek „E” składa się z 10 kondygnacji: 8 naziemnych oraz 2 pod-
ziemnych. 

W ramach kompleksu mieszkańcy będą mogli korzystać łącznie 
z blisko 564 miejsc postojowych - naziemnych i podziemnych, 
w dwukondygnacyjnym garażu. 

Drugi etap inwestycji Wyspa Solna osiągnął stan surowy za-
mknięty, a odbiory mieszkań zaplanowano w maju br. W związ-
ku z tym, że w sprzedaży znajdują się już 4 ostatnie lokale zlo-
kalizowane w budynku „E”, wkrótce rozpocznie się sprzedaż 
oraz realizacja kolejnego, trzeciego etapu inwestycji.

Kołobrzeg jest największym w Polsce i najpiękniejszym uzdro-
wiskiem, które charakteryzuje niezwykły urok i bogata histo-
ria. Jest atrakcyjny szczególnie ze względu na położenie geo-
graficzne i lecznicze działania miejscowej borowiny. W pobliżu 
Wyspy Solnej mieszczą się m.in. szeroka, malownicza plaża 
i słynny Port Jachtowy. Ze względu na ograniczoną podaż dzia-

łek w okolicy, Wyspa Solna będzie jednym z ostatnich nowych 
obiektów powstających w tej części miasta.

Adrian Kornas, deweloper, prezes zarządu spółki Wyspa Solna, 
mówi: - Nasza inwestycja cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
wśród kupujących. Nabywcy doceniają atrakcyjną lokalizację 
i szeroki pakiet oferowanych udogodnień. Wyspa Solna sprawdza 
się jako mieszkanie wakacyjne nad morzem. To również doskona-
ła lokata kapitału dla osób chcących zarabiać na nieruchomości 
poprzez wynajem, czy wzrost jej wartości w czasie. Zakup lokalu 
w takim miejscu jak Kołobrzeg, w dobie obecnych niskich stóp 
procentowych, to po prostu mądra decyzja. W związku z tym, że 
sprzedaż lokali w ramach drugiego etapu postępuje bardzo szyb-
ko, przygotowujemy się do uruchomienia sprzedaży trzeciej fazy 
inwestycji. Już teraz zachęcamy osoby zainteresowane do kon-
taktu.

Wyspa Solna zaoferuje liczne udogodnienia, m.in. recepcję, stre-
fę relaksu z jacuzzi i sauną, salę fitness, siłownię wewnętrzną, 
zadaszony basen oraz strefę lunchową, w której będzie można 
zamówić posiłek. Zewnętrzne części wspólne kompleksu będą 
obsadzone bujną roślinnością nadmorską. Między budynkami za-
projektowano strefy wypoczynku i plac zabaw dla dzieci. 

Do budowy kompleksu wykorzystano prefabrykaty, które po-
zwalają na osiągniecie większej dokładności wykonania elemen-
tów budowlanych, a co za tym idzie - również wysokiej jakości 
samego budynku. Technologia prefabrykacji, która gwarantuje 
trwałość i przyśpiesza proces budowy, będzie zastosowana przy 
budowie kolejnego, III etapu inwestycji Wyspa Solna Residence.

Więcej informacji o inwestycji można znaleźć na stronie:  
http://wyspasolna.pl/.

Bieżąca oferta dostępna jest także na stronie: 
https://vacationinvestments.pl/ 

Wyspa Solna - stan z marca 2021 r. Wyspa Solna - wizualizacja
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BIURO AVON
Hotel Gromada 
(wejście od ul. Kaszubskiej)
Koszalin ul. Zwycięstwa 24b
tel. 605 251 962

SERUM AKTYWUJĄCE
MŁODOŚĆ SKÓRY!
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Po raz drugi doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Koszalina za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
kultury nie zostały ogłoszone na uroczystej gali, lecz zupełnie kameralnie. Wszystko z powodu przepisów 

sanitarnych uniemożliwiających organizację wydarzeń z udziałem publiczności. 

Nagrody bez oklasków 
- pandemia odbiera splendor

n agrody za całokształt pracy artystycznej, twórczej 
oraz działania na rzecz upowszechniania i promocji 
kultury  otrzymały trzy osoby. Mirosław Gliniecki 
to aktor, reżyser, pedagog teatru, autor scenariu-

szy teatralnych, współtwórca i szef artystyczny Teatru Stop.  
Dr Lucyna Maksymowicz również związana z teatrem STOP, 
jest pedagogiem i terapeutką, instruktorką teatralną, aktor-
ką; pracuje w Katedrze Pedagogiki i Studiów Edukacyjnych 
Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej. Z kolei 
Piotr Krótki to aktor, reżyser, dramatopisarz; od 1985 roku wy-
stępuje na scenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, grając 
w ponad 120 przedstawieniach. 

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury za rok 2020 w ka-
tegorii osób dorosłych prezydent Koszalina przyznał pięciu pa-
nom. Odebrali je: muzyk Wiktor Kazubiński, Jacek Piotr Kujaw-
ski - kontrabasista w Filharmonii Koszalińskiej, pedagog, student 
dyrygentury, Waldemar Miszczor - wiceprezes i aktor Stowarzy-
szenia Teatr Propozycji „Dialog”, Mateusz Prus - dziennikarz, ini-
cjator i organizator Good Vibe Festival oraz Kacper Wojcieszek, 
który jest tancerzem, choreografem, współtwórcą i dyrektorem 
artystycznym Teatru Muzycznego Adria.

Nagrody I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie kultury (dzieci 
i młodzież) otrzymali: Gabriela Bortnowska,

uczennica koszalińskiego Zespołu Państwowych Szkół Muzycz-
nych w klasie pianina, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Julia Chojnacka uczennica ZPSM w klasie 
skrzypiec dr. Natana Dondalskiego, laureatka XVII edycji Pro-
gramu Stypendialnego MKiDN „Młoda Polska”, stypendystka 
Centrum Edukacji Artystycznej i Krajowego Funduszu na Rzecz 
Dzieci oraz Wiktor Dziedzic, uczeń w klasie skrzypiec dr. Natana 
Dondalskiego, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Nagrody II stopnia w tej kategorii: Aniela Dąbrowska (uczy się 
gry na gitarze pod kierunkiem Zbigniewa Dubielli w Pałacu Mło-
dzieży), Maja Jodłowska (uczennica ZPSM w klasie gitary Piotra 
Tyborskiego), Anna Łudzińska (9 lat, gry na akordeonie uczy się 
w ZPSM pod kierunkiem Artura Zajkowskiego), Borys Palonek 
(10 lat, uczeń ZPSM, klasa pianina Pawła Bortnowskiego), Hanna 
Skupień (z sukcesami uczy się fotografować w Pałacu Młodzieży 
pod kierunkiem Moniki Kalkowskiej), Martyna Skuza (ZPSM, klasa 
skrzypiec dr. Natana Dondalskiego), Borys Szczykutowicz (ZPSM, 
klasa gry na pianinie Pawła Bortnowskiego). 

Nagroda za wspieranie działalności kulturalnej - Mecenas Kultu-
ry 2020 stała się udziałem Wandy Stypułkowskiej (prezes firmy 
MPS International) oraz Adrianny Angelard (Hotel Bursztynowy 
Pałac w Strzekęcinie). 

Za Kulturalną Inicjatywę Roku 2020 kapituła konkursu uznała 
Rok Gracjana Bojara Fijałkowskiego w Koszalińskiej Bibliotece 
Publicznej. Jej adresatami byli mieszkańcy Koszalina i powiatu 
koszalińskiego oraz osoby śledzące działania biblioteki w prze-
strzeni internetowej. Celem – upamiętnienie sylwetki Gracjana 
Bojara Fijałkowskiego, przypomnienie tej ważnej dla miasta i re-
gionu postaci oraz popularyzacja legend regionalnych. 

Nagroda Wydarzenie Kulturalne Roku 2020 przypadła Teatrowi 
Muzycznemu Adria za musical „The Bodyguard”. Ten prywatny 
teatr rozpoczął działalność 26 września 2020 roku. Pierwszy se-
zon artystyczny zainaugurował premierą jednego z najbardziej 
rozpoznawalnych musicali na świecie. Jako pierwszy w Polsce 
otrzymał amerykańską licencję na jego wyprodukowanie. Mu-
sical wystawiono 11 razy, obejrzało go 1125 osób.  Casting 
przyciągnął młodych wykonawców z całej Polski. Spektakle 
oglądali goście m.in. z Łodzi, Poznania, Gdyni, Gdańska, Rze-
szowa, i Krakowa. Byli też goście z Wielkiej Brytanii i Niemiec. 
Spektakl został bardzo dobrze przyjęty. Pomimo trudnego cza-
su, wywołanego pandemią, Kacper Wojcieszek oraz Magdalena 
Łoś-Wojcieszek stworzyli w Koszalinie profesjonalny teatr mu-
zyczny, z profesjonalną sceną musicalową. Dzięki inicjatywie zo-
stała także przywrócona świetność historycznemu budynkowi, 
w którym od 1913 do 1933 roku funkcjonowała kawiarnia Kam-
merlichtspile, przyciągająca gości m.in. koncertami muzycznymi 
(do 2007 roku funkcjonowało w tym miejscu kino Adria).

Mateusz Prus

Piotr Krótki
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Niech nadchodzące Święta Wielkanocne
przyniosą Państwu nadzieję i wiarę.
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
rodzinnego ciepła, radosnych spotkań

przy wielkanocnym stole
oraz smacznego święconego jajka

Przewodniczący Rady Powiatu Koszalińskiego
Zbigniew Grabarek

Starosta Koszaliński
Marian Hermanowicz



Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii koronowirusa, który zmienił świat już na zawsze. Niechciany 
gość znacząco utrudnił również działalność Fundacji Pomocy Dzieciom MAGIA. Ale jej wolontariusze 

nie poddają się – pracują i pomagają coraz większej liczbie podopiecznych. 

Fundacja MAGIA apeluje o 1%

Podopieczni, dzieci z Koszalina i powiatu koszalińskie-
go, to Amelka, Oskar, Jaś, Franek, Ania, Bartek i wiele 
innych, które miały mniej szczęścia od swoich rówie-
śników. Od najmłodszych lat zmagają się z chorobami, 

dysfunkcjami czy niepełnosprawnością.  Każde z nich to osobna 
historia. To siedemdziesiąt małych istnień, będących na stałe 
pod skrzydłami MAGII. 

Formy pomocy fundacji są różnorodne, uzależnione od potrzeb 
Magicznych Dzieci i ich rodzin. Jest to na przykład sfinansowa-
nie zakupu drogiego pionizatora dla Oskara, by mógł on zyskać 
więcej samodzielności w życiu codziennym. Balkonik, na któ-
rym chodząc wspiera się Miłek, z pewnością ułatwił chłopcu 
życie. Marzeniem niepełnosprawnego Matiego był udział w ro-
dzinnych wycieczkach rowerowych - za sprawą trójkołowego 
rowerka podarowanego mu przez MAGIĘ stało się to faktem. 
Dla niezamożnych rodziców cierpiącego na autyzm Olusia za-
kup drukarki był nieosiągalny. Teraz chłopiec już ma to urządze-
nie i wykorzystuje je podczas zdalnych zajęć szkolnych. Z kolei 
Amelka dzięki specjalnym bucikom i gorsetowi ortopedycznemu 
uczy się chodzić, a Michał ciężko pracuje z logopedą , by w wie-
ku 11 lat móc wypowiedzieć pierwsze słowa…

Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA finansuje zakup nie tylko 
niezbędnych sprzętów medycznych i  leczniczych oraz leków. 
Opłaca również  konieczne zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia logo-
pedyczne czy  sensomotoryczne. Funduje stypendia, organizuje 
i finansuje kolonie oraz wycieczki dla dzieci i młodzieży chorej. 

Dzięki hojności Przyjaciela Fundacji – firmy PROFIX, przekazała 
ona dzieciom z Domu Dziecka w Świdwinie książki o wartości 
5.000 złotych. Druga taka partia przeznaczona została dla Szpi-
tala Wojewódzkiego w Koszalinie. To w nim MAGIA współreali-
zuje projekt remontu i wyposażenia świetlicy dla dzieci przeby-
wających na szpitalnych oddziałach. 

Gdy Covid-19 dotarł do Koszalina, fundacja zaangażowała się 
w pomoc personelowi medycznemu szpitala. Dzięki ogromne-
mu wsparciu firm i ludzi o dobrych sercach oraz własnym zbiór-
kom, przekazała na oddziały dziecięce i dziecięcy  SOR maseczki 
i kombinezony ochronne, rękawiczki nitrylowe oraz przyłbice. 

Realizacja tych wszystkich działań nie byłaby możliwa, gdyby 
nie wolontariusze MAGII. To dwudziestka osób bezinteresownie 
zaangażowanych w pomoc dzieciom. Pomoc ta z kolei nie była-
by realna, gdyby nie Partner Fundacji, firma Arka z Sianowa, od 
początku działalności MAGII wspierająca jej działania w każdy 
możliwy sposób. Bez Przyjaciół Fundacji, 43 firm z Koszalina 

i okolic, które także systematycznie wspierają jej podopiecz-
nych, czynienie dobra stanęłoby pod znakiem zapytania.  Ale 
ludzi dobrej woli jest więcej. To również pragnący pozostać ano-
nimowi darczyńcy, którzy otworzyli swoje serca, by wspomóc 
MAGIĘ poprzez okazjonalne i systematyczne wpłaty na fun-
dacyjne konto. Dzięki nim wszystkim życie Magicznych Dzieci 
w znacznej mierze stało się łatwiejsze, a marzenia - osiągalne.  

 Działania Fundacji są przejrzyste i transparentne, o czym 
świadczą comiesięczne raporty finansowe publikowane na stro-
nie MAGII( www.magiadzieciom.pl) oraz na jej  facebookowym 
profilu. Tam można się przekonać, że każdy zebrany grosz prze-
kazywany jest wyłącznie na pomoc chorym i potrzebującym 
dzieciom.

Jednak tak, jak cały świat, tak i fundacja zmaga się z coraz więk-
szymi trudnościami. Brak koncertów charytatywnych i innych 
wydarzeń oraz różnego rodzaju akcji wspierających dotąd dzia-
łania fundacji, znacząco ograniczył możliwości jej działania. Po-
trzebujących pomocy z każdym miesiącem przybywa, a wydatki 
przekraczają wpływy. W tej chwili fundacja musi ograniczyć swą 
pomoc. Podejmowanie decyzji o tym, które z Magicznych Dzieci 
jest najbardziej potrzebujące, a które musi na pomoc poczekać, 
jest bardzo trudne i deprymujące. Dlatego MAGIA prosi miesz-
kańców Koszalina i powiatu koszalińskiego, by jeśli tylko mogą, 
wspomogli jej działania poprzez wpłaty na jej konto. 

A jeśli jeszcze nie przeznaczyli Państwo 1% swojego podatku na 
konkretny cel, to podzielcie się nim z Magicznymi Dziećmi: Fun-
dacja Pomocy Dzieciom MAGIA, KRS 0000 530362

Autor: katarzyna pietrzak-nurzyńska  |  Fotografie: Violetta goldfarb
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kobieta 
zdeterminowana 

W XXI wieku rola kobiety jest zgoła odmienna 
od stereotypu, z którym mieliśmy do czynienia 

przez wcześniejsze stulecia a nawet ostatnie 
dziesięciolecia. To już nie kura domowa, skazana 

na wykonywanie licznych obowiązków i usłu-
giwanie domownikom. Przeminęła era szarej 

myszki, żyjącej w cieniu męża robiącego karierę 
i będącego głową rodziny z głosem decydującym 

we wszystkich sprawach. Współczesna kobieta 
jest wykształcona, kreatywna, nastawiona na 

osiągnięcie  sukcesu, zdeterminowana, niebojąca 
się wyzwań i zmian. Z każdym dniem przybywa 

takich pań na wysokich stanowiskach menedżer-
skich i w biznesie. Mają one swoje ambicje, pro-
wadzą firmy, osiągają wysoki status społeczny, 

a swym uporem i konsekwencją w działaniu czę-
sto przewyższają mężczyzn. Bohaterką okładki 

świątecznego wydania „Prestiżu” jest jedna z ko-
biet sukcesu, właścicielka studia projektowania 

wnętrz Home Design – Ilona Schmidt.

Ilona 
SchmIdt 

Fotografie: alla boroń/prototypownia
Makijaż: anna kijko beautyby__anja 
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Pasja od dzieciństwa

Podobno nic nie dzieje się bez powodu. Zgodnie z tym przekona-
niem wszystko jest po to, abyśmy  bogatsi w doświadczenia potrafili 
w późniejszym etapie życia właściwie oceniać sytuację i podejmo-
wać optymalne decyzje. Sukcesy i porażki kształtują naszą osobo-
wość, hartują ducha. 

Nauki ścisłe, ekonomia, precyzja – to był świat Ilony Schmidt od naj-
młodszych lat. W zawodowym życiu skoncentrowała się - z dużymi 
sukcesami - na rachunkowości i finansach. Jednocześnie od dzie-
ciństwa towarzyszyła jej fascynacja modą, wystrojem wnętrz, desi-
gnem: - Do dziś z uśmiechem wspominam sytuację, kiedy jako mała 
dziewczynka naszkicowałam suknię balową dla mojej ukochanej lal-
ki, a moja starsza siostra, która później otworzyła studio krawieckie 
w Bawarii, pomogła mi wdrożyć mój projekt w życie. Mnie jednak 
czegoś jeszcze brakowało… Usiadłam więc przy biurku i wyrysowa-
łam dla lali piękny, piętrowy domek. Mogłabym żartem powiedzieć, 
że to był mój pierwszy projekt domu. W realizacji pomógł mi tato, 
a ja dzielnie dobierałam surowce i materiały. Myślę, że to był mo-
ment, kiedy coś się we mnie obudziło  i na trwałe zostawiło iskierkę, 
która jak się okazało,  rozbłysnęła pełnym blaskiem w moim życiu 
dużo później – mówi z uśmiechem pani Ilona. 

Kariera zawodowa

Pasja pasją, a realia lat 90. wymagały twardego stąpania po ziemi: 
- Moje marzenia musiałam odłożyć na półkę – wspomina nasza bo-
haterka. – Edukacyjnie poszłam w stronę finansów, co wydawało się 
wtedy rozsądnym i najmądrzejszym  wyborem. Było to też spójne 
z oczekiwaniami rodziców, jednoznacznie wskazującymi mi kieru-
nek rozwoju oparty na twardych liczbach, których opanowywanie 
i analizowanie przychodziło mi z ogromną łatwością. Miało mi to za-
pewnić godziwą i stabilną przyszłość. I teoretycznie tak było. Jednak 
brakowało mi spontaniczności, rozmachu, poznawania, radości wy-
nikającej z tworzenia… Każdą wolną chwilę (no, może prawie każdą) 
poświęcałam na wertowanie czasopism i książek dotyczących mody 
i wystroju wnętrz. Internet w tamtych czasach miał trzy wady: jesz-
cze niewiele oferował treści, był bardzo drogi i nieziemsko powolny.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna była moją przystanią i kopalnią 
wiedzy. Pamiętam tę błogą ciszę, która panowała tam w czytel-
ni. Kontynuując karierę zawodową, byłam cały czas wewnętrznie 
rozdarta: po jednej stronie chłodny racjonalizm i będące jego kon-
sekwencją godziwe wynagrodzenie, po drugiej wielka pasja projek-
towania, tworzenia. 

roK 2007 -  ja matKa

Jakoś tak się utarło, że na pytanie: „Co u ciebie?” odpowiadamy: 
„A nic nowego, stara bieda.” Pani Ilona wspomina: - Pamiętam roz-
mowę mojego męża z kwietnia w 2007 roku z jego stomatologiem. 
„Co u pana  nowego, panie Jaromirze?” „Hmm, właśnie sprzedaliśmy 
dom w  Bielicach, urodziło się nam kilka dni temu pierwsze dziecko, 
a ja zmieniłem stabilną pracę w BROK-u na wielką niewiadomą, jaką 
jest Połczyński Browar.” – odparł mąż. „ To zmieniło się u państwa 
praktycznie wszystko i to w tak krótkim czasie....” 

- Rok 2007 przyniósł cały worek zmian – mówi Ilona Schmidt. - 
Pomijając kwestie mieszkaniowo-zawodowe, narodziny dziecka 
zmieniły wszystko i na resztę życia. Nasze pierwsze dziecko, o cha-
ryzmatycznym imieniu Szczepan, dorastało w czasie wyzwań towa-
rzyszących karierze mojego męża, przy jednocześnie mojej stabilnej 
pozycji zawodowej. Kolejne lata przyniosły ogromną radość z faktu, 
iż nasza rodzina stawała się coraz pełniejsza. W 2011 roku urodził 
się Kacperek, a dwa lata później Bruno. Mój tykający pomysł na 
przeistoczenie pasji w zawód, musiał więc jeszcze chwilę poczekać. 
W tamtym czasie rodzinie potrzebna była stabilizacja i zestandary-
zowane godziny pracy, zwłaszcza, że mąż miał czas pracy nienormo-
wany. Tu muszę dodać, że bez mojej mamy Ani, która pomaga nam 
do dziś, żadna praca nie byłaby możliwa. To, co dawało mi wtedy 
chwilę oddechu, to możliwość doradzania różnym osobom w zakre-
sie wystroju i urządzania wnętrz. Już wtedy czułam, że ta pasja, poza 
satysfakcją i samorealizacją, będzie platformą mojej  przyszłości. 
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zmiany w życiu

Nie są to łatwe decyzje, kiedy zostawia się stabilną, dobrze płat-
ną pracę i związane z nią benefity na rzecz pasji, która poparta 
dodatkowym  wykształceniem, zdobytym kosztem rezygnacji 
z dziesiątków wolnych weekendów, ma zapewnić godziwą przy-
szłość. 

Historia ta przypomina trochę losy Phila Knighta, twórcy marki 
NIKE, który jako młody człowiek  miał w kieszeni  raptem kilka 
dolarów, ale kochał bieganie i czuł, że nie będzie szczęśliwy, je-
śli nie zwiąże kariery zawodowej ze swoją  pasją: - Ja również 
czułam, że pozostając w finansach, nie będę mogła się realizo-
wać – podkreśla pani Ilona. - „Sukces polega na zaufaniu swo-
im przeczuciom, podążaniu za instynktem, determinacji i walce 
o swoje marzenia. Wymaga też wiedzy o tym, jakich zasad nale-
ży przestrzegać, a jakie łamać” mawiała Sophia Amoruso, twór-
czyni potężnego modowego serwisu sprzedażowego oraz sieci 
sklepów Nasty Gal. Czułam, że nadszedł mój czas. Że  jestem 
dobrze przygotowana, odważna, zdeterminowana, jestem per-
fekcjonistką, więc czas wyjść z cienia. 

to co daje siłę 

- Obecnie, po kilku latach od podjęcia życiowych decyzji, ogrom-
nym wsparciem dla mnie pozostają mój mąż, na którego za-
wsze mogę liczyć oraz mama, pomagająca nam w codziennych 
trudach wychowania trójki dzieci – mówi nasza rozmówczyni. 
- Chłopcy są bardzo aktywni sportowo,  realizują swoje pasje 
piłkarskie w Klubie Bałtyk Koszalin, inspirowani sukcesami Ro-
berta Lewandowskiego oraz pasje tenisowe, osiągając przy tym 
wiele sukcesów. Szkoła, codzienne treningi piłkarskie, tenisowe, 
basen, języki obce, to nie lada wyzwanie. Do tego dochodzą 
praktycznie co weekend mecze, rozgrywki, turnieje, więc prze-
bywanie w domu bywa rzadkością. Jedna wielka karuzela, któ-
ra nieustannie się kręci i rzadko kiedy zwalnia! Nasz przyjaciel, 
który odwiedza nas w „okienkach”, powiedział kiedyś: „Odno-
szę wrażenie, że wasze tempo jest tak ogromne, iż przeżywacie 
trzy życia podczas jednego”. Mam wrażenie, że coś w tym jest. 
W codzienny rytm pracy i obowiązków staram się jednak wpleść 
sport, który pozwala utrzymać odpowiednią kondycję, niezbęd-
ną do aktywnego funkcjonowania: spacery w lesie, rower, siłow-
nia i morsowanie z przyjaciółkami z Klubu Kobiet Północnej Izby 
Gospodarczej. Ukochane narty i tenis musiałam niestety odłożyć 
na bok, po dwukrotnym zerwaniu więzadeł krzyżowych (powrót 
do pełnej sprawności to kilkuletni proces).

Podróże - harmonia, insPiracje

- Kocham, tak kocham podróże! Ostatnimi 
czasy podróżowanie i przemieszczanie się  jest 
mocno ograniczone i utrudnione, a dla mnie to 
źródło tlenu i inspiracji. Aby dotrzymać termi-
nów realizacji projektów, często pracuję cały-
mi nocami. To koszt, jaki ponoszę, żeby potem 
z ubóstwieniem oddać się podróżom, czerpiąc 
z nich za każdym razem inspiracje do mojej 
pracy i zyskując nowe spojrzenie na to, co i jak 
tworzę. 
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PrAcA 

- Dewizą mojego biura jest szacunek dla klienta – mówi Ilona 
Schmidt. - Zawsze najbardziej ekscytujące jest pierwsze spotkanie 
z inwestorami. Jeśli to możliwe, staram się na nie umawiać w miej-
scu, którego urządzenie przyjdzie mi  zaprojektować. Wtedy dużo 
łatwiej jest ocenić sytuację, a klienci czują się bardziej swobodnie, 
są bardziej otwarci, precyzyjniej można odczytać ich emocje, które 
są kluczowe. 

Zakup domu czy mieszkania obarczony jest stresem, bo oznacza 
ogromne wydatki finansowe i kolejne koszty związane z urządze-
niem oraz wyposażeniem wnętrz. Dochodzi do tego świadomość, 
że w nowym otoczeniu spędzi się kolejne lata. Warto więc zrobić 
wszystko, aby zaprojektowane wnętrze było jak najbardziej funk-
cjonalne i komfortowe. Dom ma być dla nas oazą, mamy wracać do 
niego z przyjemnością, a otoczenie ma cieszyć, uspokajać i dawać 
wytchnienie. I tu pojawia się zadanie dla projektanta: dać inwesto-
rom profesjonalne wsparcie, wprowadzić we wspólne  działania  ład 
i spokój, przekazać zabieganym, zapracowanym ludziom jasny sy-
gnał, iż mają przy sobie kogoś, kto będzie czuwał od początku do 
końca nad urządzaniem ich nieruchomości, a pośrednio nad wyda-
waniem ich pieniędzy. Rola pierwszego spotkania jest więc nie do 
przecenienia. Zasada jest taka: słuchaj, analizuj, słuchaj, a dopiero 

potem zadawaj pytania. Za każdym razem zabieram ze sobą wcze-
śniej przygotowany zestaw pytań, tak aby nie pominąć żadnej istot-
nej kwestii. Zrozumienie potrzeb klientów jest moim priorytetem, to 
później zdecydowanie ułatwia współpracę. 

Oczywiście wizje koncepcyjne projektanta mogłyby być nieograni-
czone, ale kolejnym kluczowym aspektem jest budżet przeznaczony 
na remont czy wykończenie wnętrza. To on w znacznym stopniu 
określa to, na co może sobie pozwolić projektant i jego wyobraźnia. 
Tu warto dodać, że w porównaniu z kosztem budowy albo zakupu 
domu oraz oszacowanymi kosztami kompleksowego wykończenia, 
sam projekt wnętrz jest malutkim procentem wartości całej inwe-
stycji. Pozwala zaś na uniknięcie całej masy błędów, począwszy od 
niewłaściwie zdefiniowanego układu funkcjonalnego, którego póź-
niejsza zmiana byłaby kosztowna. Profesjonalny projekt oszczędza 
więc czas, pieniądze i nerwy inwestora.  

Rola projektanta to nie tylko przedstawienie wizualizacji, co oczy-
wiście jest ekstremalnie ekscytujące, ale także pokazanie szeregu 
możliwości, jakie dają materiały wykończeniowe XXI wieku. Jest 
ich obecnie ogromny wybór. Klientowi trudno jest się samodzielnie 
w tym bogactwie odnaleźć. Ale ma przy sobie projektanta, który jest 
w stanie zarekomendować te najwłaściwsze do określonej realizacji 
materiały i przewidzieć ich odpowiednią ilość. 

Pierwsze, co zatwierdzają inwestorzy, to układ funkcjonalny pomiesz-
czeń. Później przychodzi czas na przygotowanie koncepcji wizualnych, 
obrazujących przyszły wygląd projektowanego miejsca. To moim zda-
niem najprzyjemniejsza, dająca najwięcej radości części projektu. Miej-
scu nadajemy charakter, każdy projekt jest szyty na miarę, nie ma tu 
miejsca na powtarzalność czy sztampę. Uruchamia się wyobraźnia. 
Przenosimy się w inny wymiar: setki odwiedzonych miejsc na świecie, 
tysiące obejrzanych wnętrz, przejrzanych wydawnictw, pasja, doświad-
czenie, wizja… Można odpłynąć. Tworzenie to emocje, które trudno 
opisać. Z początkowej mnogości myśli wyłania się coś wyjątkowego, 
niepowtarzalnego. Przydają się inspiracje sztuką - włoską, francuską, 
kolonialną,  fascynacje różnymi wnętrzami, gra kolorów. Proponowany 
styl albo mieszanka stylów objawia się we wstępnych wizualizacjach. 
Ale to dopiero początek. Przychodzi czas na dopieszczanie każdego 
elementu wystroju. Wnikliwość, drobiazgowość, pełne zaangażowanie, 
poczucie smaku, przynoszą dopiero efekt końcowy w postaci  efek-
townych finalnych wizualizacji. Jest to proces czasochłonny i właściwie 
mógłby nie mieć końca, gdyż często zmiana miejsca położenia jednego 
elementu, jego barwy czy wielkości, powoduje efekt domina i zabawa 
zaczyna się od początku. Projektowanie to nie przenoszenie elemen-
tów projektu za pomocą myszki na ekranie komputera. Za każdym ra-
zem trzeba wejść do wnętrza projektu, na nowo zdefiniować cyfrowe 
dane elementu, jego położenia, a siatka projektowa ma tysiące przeni-
kających się linii. W tym miejscu wizja i uniesienie projektanta mocno 

Dom pod koszalinem mieszkanie w szczecinku

Dom pod koszalinem
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stykają się z twardymi umiejętnościami obsługi bardzo rozbudo-
wanych programów projektowych 3D. Teoretycznie można by-
łoby ulokować w projekcie wszystko, „złoto” lałoby się z ekranu, 
jednakże należy na każdym etapie projektu pamiętać o budżecie, 
jaki został zdefiniowany na pierwszym spotkaniu. 

Często klienci w początkowej fazie decydują się na projekt 
koncepcyjny, z układem funkcjonalnym i wizualizacjami 3D, co 
jest tylko częściowo dobrym rozwiązaniem, bowiem wtedy za-
trzymujemy się na etapie oceny wizualnej projektowanego po-
mieszczenia, nie mając dalej wiedzy, jakich użyto materiałów, 
w jakich ilościach, cenach,  gdzie je można kupić. Bez względu 
na to, czy klient decyduje się tylko na same wizualizacje, czy też 
projekt kompleksowy, projektant musi być przygotowany na to, 
aby wszystkie użyte w projekcie materiały wykończeniowe oraz 
wyposażenie osadzone były w realiach, aby faktycznie były do 
kupienia w zdefiniowanym wyglądzie i kolorze. Dzięki temu da się 
uniknąć później rozczarowań czy niejasności. 

Większość zlecających już na pierwszym etapie decyduje się na 
projekt kompleksowy, z gotową listą zakupową i dokumenta-

cją techniczną dla wykonawców, co pozwala zaoszczędzić dużo 
czasu, stresu i pieniędzy. Dla tych najbardziej zapracowanych 
oferowane są jeszcze dwa kolejne poziomy współpracy: projekt 
kompleksowy z nadzorem na inwestycji, gdy projektant nadzo-
ruje i ocenia realizację prac wykończeniowych w zdefiniowanej 
liczbie wizyt (z reguły jest ich nie mniej niż pięć). Najbardziej roz-
budowaną formą współpracy jest  projekt kompleksowy z peł-
nym nadzorem (usługa pod klucz), wówczas projektant wchodzi 
w rolę inwestora od postawienia pierwszej kreski na projekcie, 
skończywszy na wręczeniu mu kluczy gotowej inwestycji. Jest to 
szczególnie wygodne dla osób spoza naszego regionu, inwestu-
jących w nadmorskie apartamenty. Odchodzi im cała lista zmar-
twień związanych z organizacją zakupu materiałów, znalezienia 
i nadzorowania pracy ekip wykończeniowych.  

Profesjonalny projektant, poza poczuciem piękna i sma-
ku, zmysłu plastycznego, musi posiadać umiejętność ob-
sługi zaawansowanych programów projektowych, odpo-
wiednie zaplecze sprzętowe, szeroką wiedzę z zakresu 
budownictwa i techniczną. Musi mieć pełne rozeznanie w ak-
tualnie obowiązujących trendach, właściwościach materiałów 

wykończeniowych, funkcjonalnej aranżacji wnętrz, pozwalającej 
uwypuklić i wykorzystać wszystkie cechy pomieszczeń z osobna  
i w całości. Dobry i szanowany projektant posiada dużą wiedzę 
na temat dostępności materiałów wykończeniowych w lokalnych 
sklepach i hurtowniach, potrafi także wynegocjować najlepsze 
warunki zakupowe dla zamawiających oraz stanowi pełne wspar-
cie dla inwestora w przypadku ewentualnych reklamacji, czy nie-
jasności dotyczących zamówionych materiałów. Projektant musi 
mieć także rozeznanie w dostępności i warunkach cenowych ekip 
wykończeniowych, umieć wesprzeć inwestora w podpisaniu naj-
korzystniejszej umowy z wykonawcami oraz skoordynować  pra-
ce na budowie. Musi znać także odpowiedzi na wszystkie pytania 
inwestora, dostawcy i wykonawcy, dotyczące każdego elementu 
projektu. Odpowiedzialność osoby projektującej jest bardzo duża. 
Błędy byłyby bardzo kosztowne, więc nie można sobie na nie po-
zwolić. Największą nagrodą dla projektanta jest uśmiech na twarzy 
inwestora i moment, kiedy wraca on przy kolejnej inwestycji lub 
poleca jego usługi swym krewnym czy znajomym. Ja mam często 
do czynienia z takimi sytuacjami, co dodatkowo motywuje mnie do 
jeszcze cięższej pracy i za to właśnie kocham to, co robię - mówi 
pani Ilona.

Dom na osiedlu unii europejskiej - salon

Dom na osiedlu unii europejskiej - salon

Dom pod koszalinem - sypialnia

Dom w koszalinie - sypialnia

Dom w koszalinie - sypialnia
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Bardzo dziękuję dotychczasowym klientom, którzy zaufali mojemu studiu 
projektowemu za to, że ze mną współpracują, polecają innym moje 

usługi, za to, że do mnie wracają przy okazji nowych inwestycji. Zapraszam 
też tych wszystkich niezdecydowanych oraz tych, którzy zaczynają lub 

są w trakcie nabywania, budowania, remontowania, inwestowania 
w nieruchomości. Razem możemy sprawić, że proces ten będzie 

przyjemnością, która wniesie nowy komfort życia.
A dla wszystkich, szczególnie w tych specyficznych czasach, mam 

życzenia radosnych, zdrowych i szczęśliwych 
Świąt Wielkanocnych! 

Biuro Projektowe Home Design Ilona Schmidt

ul. Partyzantów 17/311
75-411 Koszalin

e-mail: projekty@homedesign-schmidt.pl
tel: 518 257 599

 

www.homedesign-schmidt.pl

wsPółPraca

Stworzenie samego projektu zajmuje średnio od 6 do 8 tygo-
dni, w zależności od jego zakresu,  wielkości i charakterysty-
ki  pomieszczeń (skosy, załamania znacznie wydłużają prace), 
spójności oczekiwań inwestorów. Kłopotem bywa sprostanie 
wyobrażeniom małżonków, z których często  każde ma inną 
wizję. Wtedy trzeba działać wybitnie delikatnie, tak aby żadnej 
ze stron nie urazić - projektant wchodzi trochę w rolę psycho-
loga i mediatora.

Biuro Home Design Ilona Schmidt oferuje pełen zakres współ-
pracy w zakresie obiektów mieszkalnych oraz wszelkich ko-
mercyjnych i użytkowych. W przypadku budowy rekomen-
duje pierwsze spotkanie z projektantem na samym początku 
inwestycji, kiedy  jest już wstępne wyobrażenie tego, co ma 
powstać lub w momencie, kiedy gotowy jest projekt budow-
lany. Natomiast przy zakupie nowego mieszkania, najlepiej za-
prosić projektanta jeszcze przed finalną decyzją i spotkać się 
z nim w danym obiekcie, mając przy sobie rzuty kondygnacji, 
tak, aby projektant pomógł dokonać wyboru tego najwłaściw-
szego. 

cons - zielona góra

cons - zielona góra

cons - zielona góra
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Wyzwoliłam 
się z „muszę”, 
„powinnam”, 

„wypada”

Moda to dzisiaj głównie metka i logo. 
Coraz mniej jest w niej miejsca na 
wyrażanie siebie, a coraz więcej pu-
stych sloganów i hipokryzji – mówi 
Tamara Gonzalez Perea, do niedaw-
na jedna z najpopularniejszych pol-
skich blogerek modowych, a obec-
nie ekspertka z zakresu rozwoju 
osobistego, rozwoju relacji interper-
sonalnych oraz pracy nad świado-
mością i ciałem. Tamara w rozmo-
wie z „Prestiżem” zdradza, jak udało 
jej się osiągnąć stan świadomości 
pozwalający wyzwolić się z „muszę”, 

„powinnam”, „wypada”.

Autor: jakub jakubowski   |  Fotografie: magdalena hanik 

tamaRa 
GonZalEZ 

PEREa
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-Zbliża się rok od czasu, gdy podjęłaś chyba najważ-
niejszą decyzję w swoim zawodowym życiu. Kiedyś 
macademian Girl, blogerka modowa, dziś po prostu 
tak jak w metryce, tamara Gonzalez Perea, life coach 

i motywatorka. co pchnęło cię do tak dużej zmiany w życiu?
- Zmiany zaczęły się przed pandemią, myśl o tym kiełkowała we mnie 
już kilka miesięcy wcześniej. Rok 2019 to manifest tej decyzji, która 
jest naturalnym przedłużeniem mojej ścieżki życiowej i wynikiem 
procesu szukania siebie i sposobu komunikacji z osobami, które są ze 
mną i mnie obserwują. Przez 10 lat to moda była dla mnie narzędziem  
do komunikacji na temat stylu, wyrażania siebie, odnajdywania siebie. 
Z czasem jednak okazało się, że to dla mnie za mało, że po 10 latach 
język mody stał się zbyt ubogi, by mówić o tym, o czym chcę mówić.

- mówisz o życiu. o życiu świadomym i odpowiedzialnym. dzisiaj 
jednak wielu ludzi mówi innym, jak mają żyć. mniemam, że u ciebie 
nie był to tylko pomysł na nową działalność, ale zmiana poparta so-
lidnym doświadczeniem?
- Tak, właśnie. Przez 10 lat budowałam markę osobistą opartą  
na uczciwości wobec tych, którzy chcieli mnie słuchać i oglądać.  
Marka Macademian Girl to byłam ja i tylko ja, a nie brand, za którym stoi 
sztab marketingowców. Zawsze byłam autentyczna, nikogo nie uda-
wałam. Nigdy nie przyszłoby mi do głowy, by budować coś na fałszu.  
To nie ja, nie mój styl, nie mój charakter. Drogę samorozwoju prak-
tykuję od wielu lat – studia, kursy, warsztaty i przede wszystkim co-
dzienne, świadome życie. Czułam, że czas dać temu wyraz nie tylko 
w sferze prywatnej, ale chciałam się tym dzielić.

- wspomniałaś o budowaniu marki osobistej. macademian Girl to był 
ścisły top w polskiej  blogosferze. jak dojrzewała decyzja o zmianie, 
o zostawieniu swojego „dziecka” i rozpoczęciu wszystkiego od nowa?
- Przede wszystkim sama moda się bardzo zmieniła od czasu, gdy 
zaczęłam się nią zajmować. Stała się do przesady konsumpcyjna, 
szybka i drapieżna. Metka i logo stały się ważniejsze od własnego 
ja. Coraz mniej tutaj jest miejsca na wyrażanie siebie, a coraz więcej 
pustych sloganów i hipokryzji. Obserwowałam te zmiany i stwierdzi-
łam, że nie chcę w to brnąć. Zaczęłam mocniej pracować nad swo-
ją świadomością, coraz więcej czasu poświęcałam na rozwój osobisty. 
I nagle uświadomiłam sobie, że to, co robię w swoim prywatnym czasie,  
to, w co inwestuję swoją energię, zajmuje mi więcej czasu niż praca za-
wodowa. Decyzja o zmianie kierunku była tego naturalną konsekwencją.

- zmiana ta wiązała się z pewnością z dużą odwagą, nie tylko taką cy-
wilną, ale też biznesową?
- Moda jest zdecydowanie większym biznesem i bardziej nastawionym 
na zarabianie, niż praca ze świadomością. Pieniądze są w życiu ważne, 
ale ważniejsze dla mnie jest, aby je zarabiać w całkowitej zgodzie ze 
sobą. Podjęłam ryzyko, również biznesowe, ale nie można ze strachu 
lub z pobudek konformistycznych tkwić wciąż w tym samym miejscu.
Przez 10 lat w modzie spróbowałam wszystkiego, co mnie w tej bran-
ży interesowało – sesje zdjęciowe, stylizacje, pokazy mody, uczest-
nictwo w imprezach typu Fashion Week, wywiady, komentarze eks-
perckie, itd. Jestem spełniona, ale trzeba się rozwijać. Teraz robię coś 
innego i znów czuję tę samą radość i energię, jak wiele lat temu, gdy 
zaczęłam prowadzić bloga modowego.

- mówisz publicznie o potrzebie życia w harmonii ze światem, bycia 
świadomym człowiekiem. co przez to rozumiesz?
- To znaczy żyć tu i teraz, cieszyć się tym, co mamy, nie gonić nieustan-
nie za pieniędzmi, za sukcesem. Nie rezygnować z pasji, nie rezygno-
wać z siebie. Dbać o relacje. Pandemia wiele zmieniła. Gdy nie ma do-
stępu do kin, do restauracji, to właśnie relacje stają się istotą naszego 
życia. To czas, gdy możemy zwolnić i poszukać siebie. Dla wielu ludzi 
to również czas totalnej zmiany. Nagle wywróciło się do góry nogami 

wszystko, co do tej pory było stałą – podróże, zakupy, relaks, sposób 
komunikacji, stosunki  międzyludzkie. Nastąpiło bardzo mocne zwró-
cenie wektora do środka, człowiek dowiaduje się wiele sam o sobie 
– jak się czuję w swoim domu, gdy muszę spędzić w nim dwa miesią-
ce, jak się czuję ze swoimi przyjaciółmi, gdy nie możemy się zobaczyć, 
co znaczą relacje, jak są głębokie. Widzimy, jak wiele pandemia nam 
zabrała, jak bardzo ograniczyła naszą wolność, ale dzięki temu mamy 
szansę uświadomić sobie, co jest w życiu ważne i dlaczego warto żyć, 
co mnie tak naprawdę cieszy, czy jestem w miejscu, w którym napraw-
dę chcę być, za czym gonię i czego tak naprawdę chcę od życia? 

- za czym zatem gonisz i czego chcesz od życia?
- No właśnie, nie gonię. Cieszę się życiem, realizuję swoje pasje, własne 
projekty. Dzielę się swoją wiedzą, energią z innymi, cieszę się, że mogę 
być dla innych inspiracją. Prowadzę wyjazdowe warsztaty rozwojo-
we, uruchomiłam specjalną platformę do warsztatów on-line www.
MocAfrodyty.pl, gdzie odbywają się cotygodniowe, poniedziałkowe 
spotkania w kobiecym Kręgu Mocy Afrodyty i sesje indywidualne. 
Tęsknię bardzo za spotkaniami na żywo. Przed pandemią zorganizo-
wałam fantastyczne warsztaty „Moc Afrodyty – obudź w sobie bo-
ginię”. To był magiczny czas, celebracja pięknych chwil w kobiecym 
gronie. Już niedługo planuję kolejne.

- sporo w ostatnim czasie powstało inicjatyw typowo kobiecych. 
z czego to wynika?
- Przede wszystkim chodzi o wymianę kobiecej energii. Dzisiaj kobie-
ty coraz wyraźniej manifestują taką potrzebę. Mężczyźni od zarania 
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dziejów zrzeszają się różnych klubach tylko dla mężczyzn, mają swoje 
typowo męskie światy, do których kobiety nie mają wstępu lub uwa-
runkowania społeczne sprawiają, że nie są tam mile widziane. Wsparcie, 
jakie kobieta może dostać od drugiej kobiety, jest nieocenione. Z kobie-
tami ładujemy nawzajem swoje baterie, z mężczyznami wymieniamy 
się energią.

- na czym polegają warsztaty „moc afrodyty – obudź w sobie  
boginię”?
- Warsztaty są po to, by odkryć w sobie kobiecość, w każdym jej aspek-
cie. Są też po to, by spotkać inne kobiety, w których oczach możemy się 
przejrzeć, jak w lustrze. Zakres tego, co robimy, jest bardzo szeroki i do-
tyczy zarówno pracy z traumami, które blokują rozwinięcie skrzydeł, 
pracę z ego, wewnętrznym dzieckiem, itp. Podejmujemy szereg aktyw-
ności pozwalających odkryć swoje talenty. Dużo pracujemy nad komu-
nikacją damsko-męską, komunikacją w związkach. Nie ma tu tematów 
tabu. Mamy panel o seksualności – rozmawiamy o swoich potrzebach, 
o cielesności. Jest też praca z cyklem menstruacyjnym. To naturalny 
element życia każdej kobiety, stanowiący jej połączenie z matką naturą, 
a jednocześnie temat bardzo wstydliwy, krępujący. Warsztaty trwają 
osiem dni i jest to czas naprawdę głębokiego zanurzenia się w kobie-
cości.

- warsztaty kładą nacisk na rozwój osobisty, ale czy mają one również 
charakter feministyczny?
- To zależy, jak postrzegamy feminizm i czym on tak naprawdę jest. 
W zdrowym, rdzennym rozumieniu tego pojęcia - jak najbardziej.  
Myślę, że już sam fakt, iż warsztaty dedykowane są kobietom, w pew-
nym stopniu je określa. Natomiast my nie walczymy z mężczyznami. 
Szukamy raczej sposobu na to, by stać się świadomą kobietą, osadzoną 
w swojej mocy, która kroczy na równi z mężczyznami, ale wie, że się od 
nich różni i czerpie z tego radość. Nie ma tu potrzeby zamiany ról.

Chodzi też o stereotypy i ramy, w które „wkładana” jest nasza kobie-
cość. Jest Matka Polka, strong woman, independent woman, business 
woman, jest femme fatale i wiele innych. Uświadamiamy, że kobieta jest 
tym wszystkim, nie musi się zamykać w jednej skórze i określać jednego 
aspektu swojej osobowości, spychając inne na dalszy plan.

- mówisz głównie do kobiet – uświadamiasz, motywujesz, wyzwalasz 
w nich, często głęboko ukryte, pokłady kobiecości. moim zdaniem 
droga do tego wiedzie przez samoakceptację. to jest realny problem 
kobiecego świata?
- Oczywiście, że tak. Częściej ten problem dotyka kobiet, niż męż-
czyzn. Kobiety długo były wypychane na boczny tor przez patriarchat.  
To się zmienia, kobiecy głos jest coraz mocniejszy, nie boimy się mani-
festować swoich potrzeb, zawalczyć o swoje prawa. Zaobserwowałam, 
że kobiety potrafią dostrzec wiele dobrego w innych kobietach, często 
się nawzajem doceniamy, wspieramy, podziwiamy, ale jednocześnie 
brakuje nam samoakceptacji. Tymczasem jeśli szczerze pokochamy sie-
bie, wtedy dzielimy się dobrą energią z potrzeby serca, a nie z potrzeby 
akceptacji.

- wspomniałaś o presji społecznej, oczekiwaniach, jakie stawia przed 
kobietami współczesny świat…
- Tak, oczekiwania są ogromne i osobiście uważam, że kobiety wzięły 
na siebie trochę za dużo, dlatego są tak często przemęczone i sfrustro-
wane. Zrównały się z mężczyznami, w ten sam sposób prowadzą swoje 
firmy, żyją w tym samym tempie, a jednocześnie odgrywają rolę przy-
pisaną im przez społeczne uwarunkowania, czy naturę – rodzą dzieci, 
sprawują opiekę nad domowym ogniskiem, itd. Ważne, aby kobiety na-
uczyły się prosić o wsparcie i wiedziały, że mają do niego prawo.

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
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pasja 
podglądania, 

pasja utrwalania  

Birdwatching - angielski termin ze 
stuletnim rodowodem - oznacza 
obserwowanie ptaków. To niebanal-
ne hobby jest popularne w Wielkiej 
Brytanii i  Stanach Zjednoczonych, 
ale i  u  nas dobre kilka tysięcy ludzi 
wychodzi nad akweny albo do lasu 
i  obserwuje fruwające stworzenia. 
Tomasz Grzebielucha poszedł o krok 
dalej. Jego fotografie pokazują świat 
zwierząt, który mamy w zasięgu ręki, 

a właściwie oka. 

Autor: anna zawiślak   |  Fotografie: tomasz grzebielucha 

tomaSZ 
GRZEBIELUChA

Tomasz Grzebielucha
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- Fotografia przyrodnicza to dla Pana bardziej spotkanie 
z przyrodą, czy łapanie najlepszego ujęcia?
- Fotografuję z pasją i sercem, nie rozdzielając tych dwóch rze-
czy. Najpierw idę na spotkanie z przyrodą, obserwuję ją, po-
znaję a następnie staram się wydobywać z niej najlepsze ujęcia 
ptaków czy ssaków. Czasami jest to kwestia szczęścia, przy-
padku, bycia w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu, 
wciśnięcia w odpowiedniej chwili spustu migawki.

- ta fascynacja musiała się jakoś rozpocząć
- Byłem wychowywany w kontakcie z przyrodą. Mieszkając na 
Rokosowie, w niedużej odległości od lasu, często chodziliśmy 
z babcią na spacery, obowiązkowo na grzyby czy po drobne 
drewno na rozpałkę. W trakcie tych wyjść babcia opowiadała 
mi o otaczającej nas przyrodzie. Pamiętam, że kiedy dochodzi-
liśmy do lasu, babcia za każdym razem wypowiadała te słowa: 
„Witam Cię lesie i pozdrawiam”. Tak wyrażała swój szacunek. 
Później lubiłem często sam, bez opieki, pochodzić sobie po 
lesie. Brałem wtedy ciężką, radziecką lornetkę taty, siadałem 

na jakiejś górce i obserwowałem teren. Z reguły podglądałem 
małe ptaki, bo trudno było zobaczyć ssaka w tym rejonie. 

- a pierwsze kroki w fotografii? 
- Aparat był w domu od zawsze. Tato, zapalony fotoamator, gdy 
miałem 10-11 lat, kupił nową lustrzankę analogową i zaczął 
mnie uczyć jej obsługi. Nie było to łatwe, bo długo nie mo-
głem pojąć zależności czasu, przysłony i czułości, aby wykonać 
poprawne zdjęcie. Pamiętam jak w sobotnie wieczory nasza 
łazienka zamieniała się w ciemnię fotograficzną. Asystowałem 
tacie, który pozwalał mi wkładać naświetlony papier fotogra-
ficzny do wywoływacza. Bardzo mi się to podobało, bo na bia-
łym papierze po chwili wyłaniało się zdjęcie, które trzeba było 
w odpowiednim czasie włożyć do przerywacza, potem utrwa-
lacza i do wanny z wodą. Rano suszyliśmy te zdjęcia w specjal-
nym urządzeniu. 

- Fotografuje Pan tylko naturę?
- Często fotografuję uroczystości rodzinne, znajomi proszą 
mnie, abym towarzyszył im z aparatem w ważnym dla nich 
dniu. Fotografia przyrodnicza chodziła za mną bardzo długo, 
ale byłem ograniczony sprzętowo. Aż do zeszłego roku, kiedy 
wyprzedałem swój cały sprzęt używany w działalności związa-
nej z filmowaniem. Za zebraną sumę kupiłem duży teleobiek-
tyw. Zadowolony wyruszyłem w teren na łowy, znajdując te-
mat do zdjęć. Po powrocie do domu i obejrzeniu tych fotografii 
na ekranie komputera, byłem rozczarowany. Ptaki w locie były 
poruszone, zdjęcia ciemne, wszystkie nadawały się do kosza. 
Wtedy zrozumiałem, że fotografowanie przyrody jest trudną 
dziedziną i że jeśli chcę to robić, muszę znacząco poprawić 
swój warsztat. Zacząłem więc czytać książki o fotografii, szu-
kać pomocy na forach internetowych. Z czasem moje fotogra-
fie stawały się coraz lepsze. Każde wyjście w teren uczy mnie 
czegoś nowego.

- jak poluje się aparatem fotograficznym?
- Zanim wyjdę w teren, sprawdzam prognozę pogody, zakładam 
odzież kamuflującą, odpowiednie obuwie, zazwyczaj kalosze.  

Ważne jest zakrycie rąk i twarzy, bo te części ciała odbijają 
światło i jesteśmy widziani z dużej odległości. Przeważnie wy-
chodzę przed świtem, aby być na miejscu, zanim wstanie dzień. 
Bardzo ważna kwestia związana jest z bezpieczeństwem. Te-
reny Nadleśnictwa Manowo, na których wykonuję ponad 90 
procent swoich zdjęć, są włączone w obwody łowieckie i trze-
ba bardzo uważać, aby nie zostać pomylonym z dzikiem, a ta-
kie przypadki już w Polsce się zdarzały. Głównie fotografuję  
na terenach podmokłych, leśnych łąkach czy wzdłuż rzeki. 
Przeważnie z pozycji leżącej. Rozkładam karimatę, mocuję apa-
rat na statywie, tzw. patelni, rozpinam przed sobą bądź nakry-
wam się siatką maskującą. Mniej więcej kieruję obiektyw na 
miejsce, w którym przypuszczam, że coś się będzie działo i cze-
kam. Ptaki są bardzo wyczulone na jakikolwiek ruch, łatwo je 
spłoszyć, szczególnie większe gatunki. Jeśli już musimy przesu-
nąć obiektyw w lewo czy w prawo, zmienić pozycję, róbmy to 
bardzo powoli. Lubię też siadać pod gęstym krzakiem na leśnej 
polanie i fotografować przelatujące ptaki. W ten sposób po raz 
pierwszy uwieczniłem przelatującego bielika. 

- to wymarzone ujęcie jeszcze przed Panem? 
- Uwielbiam fotografować ptaki, lecz moim marzeniem jest sfo-
tografować wilka bądź całą watahę, bo wiem, że taka żyje na 
terenie Nadleśnictwa Manowo. W sumie pierwsze małe spo-
tkanie mamy już za sobą podczas ubiegłorocznego rykowiska, 
kiedy zobaczyłem sylwetkę wilka poruszającego się w trzci-
nach. Zrobiłem mu kilka zdjęć, ale są one bardziej dokumenta-
cyjne niż takie, by je pokazywać.

- czy są wśród obserwowanych ptaków i ssaków takie okazy, 
do których Pan chętnie powraca? 
- Znam miejsca gniazdowania dużych ptaków, ale staram się 
omijać je, aby nie wprowadzać niepotrzebnego im stresu. Ptaki 
czy ssaki boją się ludzkiej sylwetki i uciekają na nasz widok. 
U ptaków niesie to ze sobą takie zagrożenie, że kiedy wysiadują 
jaja, czy wychowują pisklęta a my je spłoszymy, wtedy mogą 
długo nie wracać, zostawiając gniazdo bez opieki. Jest to nie-
bezpieczna sytuacja. Opuszczone gniazdo mogą spenetrować 
drapieżniki, na przykład kruki.

- wybierając się w plener, jesteśmy w stanie trafić na  
„perełkę”?
Może być nią bocian czarny. Gniazda buduje na starych drze-
wach w miejscach trudno dostępnych dla ludzi, a żeruje na te-
renach podmokłych. 

- Lato czy zima? Która pora roku jest najwdzięczniejsza dla fo-
tografa przyrody? 
- Każda jest dobra, ma swój urok. Od pory roku uzależniony 
jest kalendarz fotograficzny. Wiosną wszystko się zaczyna, 
budzi do życia, ptaki wracają z zimowisk na tereny lęgowe, za-
czynają się gody, budowanie gniazd. Latem dzieje się mniej, bo 
ptaki zajęte są wychowywaniem piskląt. Jesień to czas odlotów 
na zimowiska i zaczyna się wyczekiwane przez wielu rykowisko 
jeleni. W ubiegłym roku po raz pierwszy mogłem na żywo ob-
serwować ryczące byki. Świetne przeżycie. Zima to czas, kiedy 
nie ma liści na drzewach, dzięki czemu łatwiej dostrzec siedzą-
ce na gałęziach ptaki, które nie odlatują w cieplejsze regiony 
Europy czy Afryki. Liczę, że jeszcze uda mi się zrobić zdjęcie 
myszołowa włochatego, który przylatuje do nas ze Skandyna-
wii, bo w Polsce zimy są łagodniejsze.

- a egzotyczne gatunki.  nie kuszą? 
- Nie. Zdecydowanie wolę fotografować krajowe ptaki.

żurawie

Czapla biała

Bielik

Walka jastrząb vs. myszołów

Myszołów
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- w kniei i w szuwarach – to nazwa strony na FB, którą Pan 
prowadzi. tam oprócz zdjęć, jest spora dawka ciekawostek 
przyrodniczych. 
- Strona powstała przede wszystkim dlatego, że bardzo chcia-
łem pokazać przyrodę, która nas otacza. Tereny Nadleśnictwa 
Manowo są piękne i bardzo zróżnicowane. Ja najbardziej uwiel-
biam te, gdzie są leśne stawy, jeziora, tereny podmokłe, bo tam 
zawsze coś się dzieje. Jest pewnie sporo ludzi, którzy są na spa-
cerze w lesie czy w parku i nie dostrzegają uroku przyrody, bo 
rozmawiając na przykład przez telefon nie widzą, co się dzie-
je wokół nich, mogą na coś patrzeć i tego nie widzieć. Jestem 
stażowo młodym miłośnikiem przyrody, cały czas poszerzam 
zakres wiedzy. W Polsce mamy ponad 400 gatunków ptaków 
i przyznaję, że wielu jeszcze nie znam. 

- Pasja pochłania sporo czasu. czy w rodzinie znajduje ona 
zrozumienie?
- Tygodniowo poświęcam na fotografowanie przyrody 8-9 go-
dzin. Chciałbym więcej, ale ogranicza mnie praca zawodowa 
i obowiązki poza nią. Żona mnie wspiera, bo też bardzo lubi 
przyrodę i rozumie moje wyjścia w teren. Zdarza się, że cho-
dzimy wspólnie czysto obserwacyjnie, zabierając sześcioletnią 
córkę, aby zobaczyć nowe miejsca, a czasami na długie marsze 
po naszych lasach. Córka w zeszłym roku postanowiła, że też 
chce robić zdjęcia jak tata i udało jej się „ustrzelić” lecącego 
jastrzębia i bielika. Co prawda wysoko na niebie, ale pierwsze 
koty za płoty. Może wyrośnie z niej przyrodnik lub leśnik. 

- Które miejsce warto odwiedzić na sam początek przygody, 
nie tyle z fotografią przyrodniczą, a choćby z obserwacją pta-
ków.
- Na pewno polecam wały przeciwpowodziowe wzdłuż je-
ziora Lubiatowo. Dojeżdżamy w Koszalinie na ulicę Żurawią 
i stamtąd idziemy pieszo polną drogą wzdłuż jeziora. Po kilku-
set metrach mamy widoczny skręt w lewo na pierwszy krót-
szy odcinek. Doprowadzi on nas do miejsca, w którym rzeka 
Dzierżęcinka wypływa z jeziora. Jest to bardzo urokliwe miej-
sce. Idąc dalej, przechodzimy przez betonowy most i wchodzi-
my na drugi, dłuższy odcinek. Ta droga prowadzi do Manowa.  
Przy odrobinie szczęścia spotkamy bielika, który lubi pojawiać 
się na tamtym terenie. Po za nim występują tam żurawie, cza-
ple siwe i białe, gęgawy oraz inne ptaki wodno-błotne. Zamiast 
aparatu fotograficznego na początek polecam lornetkę. 

Kuna leśna

Jastrząb we mgle

JeleńSarna

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości 

życzą
Właściciele oraz Pracownicy Piekarni Kaliszczak
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Bazujący na klasie V model EQV jest drugim autem w  rodzinie 
czysto elektrycznych Mercedesów EQ. Imponujące było tempo pracy 
nad nim: przedstawiony jako pojazd koncepcyjny pod koniec 2019 
roku, w  kilkanaście miesięcy później jest już produkowany seryjnie 
i  dostępny również w  Polsce. Dzięki uprzejmości firmy Mercedes-
Benz Mojsiuk mógł się odbyć nasz kolejny konsumencki test, 
w którym właściwości modelu EQV sprawdzał Włodzimierz Żurowski, 

koszaliński przedsiębiorca – właściciel firmy PUH Żurowski. 

mERcEdES EQV

Pierwszy w pełni elektryczny 
minivan klasy premium 

P an Włodzimierz jest właścicielem firmy PUH Żurow-
ski, będącej partnerem handlowym znanego wytwórcy 
stolarki okiennej „Drutex”. Jak przyznaje, usiadł za kie-
rownicą elektrycznego minivana EQV z wielką ciekawo-

ścią, bo wcześniej nie miał właściwie do czynienia z samochoda-
mi elektrycznymi. Test podsumował krótko: „Mercedes EQV ze 
wszech miar wart jest polecenia!” 

A oto podstawowe wrażenia naszego czytelnika po wypróbowa-
niu auta:  - Komfort jazdy jest pierwszą rzeczą, która przychodzi 
mi do głowy. Komfort nieporównywalny z niczym, ale tu trudno 
się dziwić, bo przecież to Mercedes. Mechanika i zawieszenie 
w przypadku tej marki nie mają sobie równych. 

To jest ciężki, ważący około trzech ton samochód, ale na drodze 
sprawuje się znakomicie, wręcz zwinnie. Ważąca 700  kg bate-
ria, umocowana pod podłogą, z jednej strony nie zabiera miejsca 
w kabinie, a z drugiej dodaje stabilności autu w czasie prowadze-
nia. Zaskakująca jest dynamiczność zapewniona przez silnik o nie 
tak w końcu dużej mocy. Dostępny od razu po naciśnięciu pedału 
gazu, a właściwie pedału napędu, maksymalny moment obrotowy 
przekłada się na znakomite przyspieszenie. Przy tej masie i tych 
gabarytach, ta cecha imponuje. Mówiąc żargonowo, EQV „od-
chodzi błyskawicznie”, bez najmniejszego wysiłku jako pierwszy 
rusza spod świateł na skrzyżowaniach. 

Dodatkowo kierowca ma do dyspozycji różne tryby jazdy. Kiedy 
włączy tryb sportowy, dynamika jeszcze wzrasta. Oczywiście 
taka sportowa jazda „kosztuje” – energia zgromadzona w baterii 
szybciej się zużywa. Na pewno na co dzień taki styl jazdy byłby 
błędem, bo tryb Eco czy Comfort w zupełności wystarczy. 

Zresztą nie jest to samochód sportowy. Producent, jak można 
przeczytać w materiałach na temat Mercedesa EQV, adresuje go 
do rodzin i firm. Według mnie jest to samochód zdecydowanie 
rodzinny. Gwarantuje wygodny przejazd 6-8 osobom, możliwość 
zabrania dużego bagażu i sprzętu sportowego. Wyjazd nim na wa-
kacje na pewno byłby czymś przyjemnym. Ale w firmach również 
może mieć wartościowe zastosowanie, służąc do przewozu ludzi 
na duże odległości – na przykład ekip do pracy za granicą. Z dru-
giej strony takim wozem można odebrać z lotniska kontrahentów 
firmy czy innych oficjalnych gości, bo wnętrze jest eleganckie, 
przestronne, fotele bardzo wygodne. Posiadanie we flocie firmo-
wej takiego minivana na pewno dodaje właścicielowi prestiżu. 

Warto zwrócić uwagę na rzecz, która mocno rzuca się w oczy, 
zwłaszcza osobom mającym po praz pierwszy kontakt z „elektry-
kiem”. Chodzi o ciszę panującą wewnątrz kabiny. Kiedy uruchomi 
się Mercedesa EQV, o tym, że jest on gotowy do jazdy, świadczy 
tylko informacja na pulpicie. Również kiedy poruszamy się w spo-
kojnym trybie, słyszymy tylko cichutki szum, który pochodzi za-
pewne od opon. Staje się on nieco intensywniejszy po włączeniu 
trybu sportowego. Ale to i tak niewielka różnica. 

Włodzimierz Żurowski zwrócił uwagę również na to, że na pierw-
szy rzut oka EQV można by pomylić z flagowym minivanem marki, 
czyli klasą V. Nic dziwnego - „elektryk” dzieli z wersją z klasycz-
nym napędem niemal całe nadwozie i wnętrze oraz płytę pod-
łogową, oczywiście odpowiednio zmodyfikowaną na potrzeby 
montażu akumulatorów i elektrycznego silnika. To, co odróżnia 
EQV od klasy V pod względem stylistycznym, to przede wszyst-
kim pas przedni, nawiązujący wyglądem do rozwiązania znanego 
już z SUV-a EQC, o którym już pisaliśmy w wydaniu z grudnia 

Autor: andrzej mielcarek   |  Fotografie: marcin betliński 

W KRAWACIE ZA KIEROWNICĄ
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2020 roku, klapka kryjąca gniazdko do ładowarki po le-
wej stronie przedniego zderzaka oraz oznaczenia „EQV 
300” na klapie bagażnika.

Wnętrze jest bliźniaczo podobne do klasy V, z identycz-
nym układem zegarów, dotykowym ekranem multime-
diów o przekątnej 10,25 cala w centrum deski rozdziel-
czej oraz umieszczonym poniżej panelem dotykowym 
i przyciskami aktywującymi wybrane funkcje systemów 
pokładowych. 

Kabina jest przestronna, oznaczając pełną swobodę dla 
pasażerów oraz umożliwiając dużą łatwość aranżacji 
wnętrza, w tym różne konfiguracje siedzeń ustawianych 
w trzech rzędach. Do wyboru są indywidualne fotele 
w drugim i trzecim rzędzie, jak również składane kanapy. 
Autem, w zależności od wybranego wariantu, może po-
dróżować nawet 8 osób, a do wykorzystania jest 1030 l 
przestrzeni ładunkowej lub 1410 l w wersji ekstradługiej 
z powiększonym z 3200 do 3430 mm rozstawem osi.

Napęd stanowi silnik elektryczny o mocy szczytowej 
204 KM i stałej 95 KM, zasilany z litowo-jonowych bate-
rii o pojemności 90 kWh, umieszczonych - jak już wspo-
minaliśmy - płasko w podłodze. Takie ich rozmieszcze-
nie pozytywnie wpływa na obniżenie środka ciężkości 
i rozkład masy, a co za tym idzie, na dobre właściwości 
jezdne. 

Jak każdy „elektryk” tak i EQV dysponuje maksymal-
nym momentem obrotowym już od chwili uruchomienia 
(362 Nm). Napędzane są przednie koła. Kierowca ma do 
wyboru cztery tryby pracy napędu: Comfort, Eco, Eco+ 

oraz Sport, kładące nacisk na komfort, zasięg lub osiągi. Róż-
nią się one mocą i maksymalnym momentem obrotowym. Bez 
względu na wybrany tryb, w przypadku kick-downu (maksy-
malnego dociśnięcia pedału gazu) silnik natychmiast udostęp-
nia swoją pełną moc. 

Ważną informacją jest ta o dostępnym zasięgu na jednym ła-
dowaniu baterii. Producent zapewnia, że przy spokojnej jeź-
dzie może on wynieść nawet 400 km. Auto wyposażone jest 
w system rekuperacji, czyli odzysku energii podczas hamo-
wania. Każdy z pięciu poziomów rekuperacji wybierany jest 
łopatkami przy kierownicy. W najwydajniejszym możliwa jest 
jazda z użyciem właściwie tylko pedału gazu, bo silnik elek-
tryczny zapewnia wtedy maksymalną siłę rekuperacji, dość 
skutecznie zastępując układ hamulcowy. Można się do takiej 
jazdy przyzwyczaić i z czasem może ona dawać kierowcy dużo 
frajdy. 

Naładowanie akumulatorów do poziomu 80 proc. z użyciem 
szybkiej ładowarki o mocy 110 kW zajmuje maksymalnie 45 
minut (gdy używany jest Wallbox o mocy 11 kW pełne nała-
dowanie trwa około 10 godzin). Ładowarki do tego typu sa-
mochodów są już dostępne na terenie Koszalina i przy obiek-
tach Grupy Mojsiuk. Gwarancja na akumulator to 8 lat lub 160 
000 km przebiegu. 

Klasa energetyczna: a+
Emisja CO2: 0 g/km
Zużycie energii łącznie: 28,2 kWh/100 km
Zasięg: do 405 km (dane producenta)
Standard ładowania: ccs
Czas ładowania  
(Wallbox, ładowanie AC, 11 kW): <10 h (0–100 %)
Czas ładowania szybkiego ładowania  
(ładowanie DC, 110kW): ok. 45 min. (10–80%)
Napięcie ładowania: 400 v
Napęd: na przednią oś
Moc szczytowa: 150 kW (204 km)
Maks. moment obrotowy: 362 nm
Maksymalna prędkość: 160 km/h (standard)
Akumulator wysokiego napięcia: litowo-jonowy, 
chłodzony wodą
Pojemność baterii (użyteczna): 90 kWh 
Długość pojazdu: 5 140 mm (opcja 5 370 mm)
Rozstaw osi: 3 200 mm (opcja 3 430 mm)
Bagażnik: 1 030 litrów (opcja 1 410 litrów)
Liczba miejsc: 6–8
Dopuszczalna masa całkowita: 3 500 kg

przykładowo model Mercedes-Benz EQV 
można nabyć w programie lease&Drive  
już od 5 705,47 PLN netto miesięcznie  

(10% wstępnej wpłaty leasingowej, okres 
leasingu 48 miesięcy, wykup pojazdu 35,41%, 
łączny limit przebiegu pojazdu: 60000 km).

zapraszamy do autoryzowanego salonu mercedes-benz mojsiuk w starych bielicach k/koszalina, 
ul. koszalińska 12 (z uwagi na rozpoczętą przebudowę dotychczasowego obiektu salonu mercedes-benz mojsiuk, 

zapraszamy do obiektu tymczasowego, zlokalizowanego po prawej stronie dawnej krajowej „szóstki”, po minięciu zjazdu 
do starych bielic, jadąc od strony koszalina) lub pod nr telefonu: 94/34 77 372

www.mojsiuk.mercedes-benz.pl
szukaj nas na facebooku: mercedes-benz mojsiuk i instagramie: mercedesbenz_mojsiuk

mERcEdES EQV 300 
danE tEchnIcZnE
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Popularność SUV-ów ciągle rośnie.  
Nie tylko w Polsce, jeździ nimi cały świat.
Cenisz bezpieczeństwo na drodze? Dzięki 

podwyższonemu nadwoziu i dużej masie, SUV 
to dobry wybór. Najlepszy, jeśli wybierzesz 

któryś z SUV-ów marki Volkswagen. Zyskujesz 
wtedy  bezpieczeństwo, najwyższą jakość 

i nowoczesne technologie, dostępne 
w atrakcyjnej ofercie finansowej, która 

gwarantuje niską ratę miesięczną. 
Wybierz swój model i zapytaj o promocyjny 

leasing 101%!

Rodzina SUV-ów 
Volkswagena

Niestraszny mu miejski zgiełk czy wysokie 
tempo Twojego życia – wszechstronnie 
uzdolniony, zwinny crossover dzięki 
przebojowej sylwetce i zaawansowanym 
rozwiązaniom technologicznym, sprawdzi się 
w roli pełnego wigoru kompana.

• Rabat 6 000 zł

Już od 399 zł netto/mies.

Prezentowany model: 1.0 115 KM DSG 
wersja: STYLE, lakier: czarny „deep” perłowy

Innowacyjny, przestronny i ponadczasowy. 
Po prostu bezkompromisowy. Napęd na 
cztery koła 4MOTION czy rozbudowana lista 
rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo, 
świadczą o sile charakteru najpopularniejszego 
SUV-a w ofercie Volkswagena.

• Rabat 15 000 zł

Już od 573 zł netto/mies.

Prezentowany model: 1.5 TSI 150 DSG, 
wersja: LIFE, lakier: czarny „deep” perłowy

PrzeBojowy 
t-cross

BezKomPromisow y 
tiGuan

Fotografie: bartosz orłowski
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Grupa Cichy-Zasada Autoryzowany  

Dealer Volkswagen

ul. Gnieźnieńska 24B, Koszalin

Charakterny SUV swoją zadziorność podkreśla 
m.in. świetną dynamiką i właściwościami 
jezdnymi, odważnym designem oraz szeregiem 
innowacyjnych systemów wspierających 
kierowcę. Krewki T-Roc przypadnie do gustu 
kierowcom pewnym swoich umiejętności.

• Rabat 16 000 zł.

Już od 422 zł netto/mies.

Prezentowany model: 1.5 TSI 150 KM wersja: 
PREMIUM, lakier: biały „Pure” specjalny

*Rata w leasingu dla przedsiębiorców Volkswagen Business Care dla parametrów: 15% opłaty wstępnej, 
okres finansowania 48 miesięcy, limit roczny 20 000 km.

ZAdZiorny 
t-roc

NOWA ŠKODA OCTAVIA. PREMIERA ROKU.

Najbardziej ekscytująca motoryzacyjna premiera roku czeka na Ciebie w salonie. 
Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, na co stać nową wersję bestsellerowego modelu ŠKODY! 
Poznaj komfort i bezpieczeństwo nowej generacji. 

Odwiedź salon ŠKODY i dowiedz się więcej o premierowej ofercie.

NOWA 
ŠKODA OCTAVIA 
PREMIERA ROKU

 Grupa Cichy – Zasada Oddział Skoda w Koszalinie
ul. Gnieźnieńska 43a, 75-736 - Koszalin

tel.: 94 317 79 00

W zależności od wariantu i wersji, zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,3 do 6,7 l/100 km, emisja CO2 od 113 g/km do 153 g/km. 
Zużycie paliwa i emisja CO2 zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną 
w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia energii w porównaniu 
do stosowanej do tej pory metody NEDC.

I   m o t o r y z a c j a   I

I   4 8   I



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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Często towarzyszy w suplementach diety 
magnezowi, można ją znaleźć także rybach czy 

bananach. Pomaga przy wielu stanach chorobowych: 
depresji, chorobach nerek czy zespole napięcia 

przedmiesiączkowego. Mowa o witaminie B6.

Witaminowy
 superbohater

t en witaminowy superbohater nie jest jednym związkiem, 
lecz mieszaniną trzech różnych związków chemicznych, 
różniących się podstawnikiem chemicznym w jednym 
miejscu cząsteczki. Związkami tymi są: pirydoksol, jego 

utleniona forma - czyli pirydoksal oraz pirydoksamina. Niektórzy 
pod nazwą witaminy B6 rozumieją także pochodne tych trzech 
związków - fosforany. 

Nasze ciało wykorzystuje jako formę aktywną witaminy B6 fos-
foran pirodyksalu. Pełni on funkcję koenzymu - czyli niezbędnego 
do pracy enzymów fragmentu, który nie jest na stałe związany 
z białkiem enzymatycznym. Wykorzystują go enzymy z grupy 
transaminaz, transferaz czy dekarboksylaz. 

Witamina B6 jest rozpuszczalna w wodzie i bardzo łatwo wchła-
nia się z układu pokarmowego. W wątrobie jest metabolizowana 
do kwasu izonikotynowego i wydalana. W lecznictwie stosuje 
się ją często w postaci chlorowodorku (można wtedy znaleźć 
na opakowaniu preparatu nazwę Pyridoxini hydrochloridum). 

witaminowe Panaceum

Trudno jest wymienić wszystkie role, jakie odgrywa w ludz-
kim organizmie witamina B6. Przede wszystkim bierze ona 
udział w przemianach aminokwasów oraz ułatwia ich rozkład. 
Umożliwia także transformację tłuszczów i węglowodanów 
oraz dzięki niej możliwe jest magazynowanie pozyskanej z nich 
energii. Pomaga w pracy wielu enzymów i hormonów. Stwier-
dzono także, że ma wpływ na ciśnienie krwi oraz pracę serca. 
Zwiększa również odporność organizmu. 

Przeprowadzono szereg badań, w których wykazano, że wita-
mina B6 łagodzi objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowe-
go. Może być także skuteczna przy zespole cieśni nadgarstka, 
występującego często u osób dużo pracujących przy kompu-
terze. 

Stosowanie witaminy B6 może także poprawić stan naszej skóry oraz 
włosów. Witamina ta wspomaga leczenie łojotokowego zapalenia 
skóry oraz zapalenia warg i języka. Jeśli zauważyliśmy, że na szczot-
ce pozostaje więcej włosów niż wcześniej, warto zastosować terapię 
witaminami B6 i B7. 

Witaminę B6 często spotyka się w suplementach diety z magnezem, 
ponieważ pirydoksal odpowiada za prawidłową pracę układu nerwo-
wego i skurcze mięśni. Udowodniono, że stosowanie mieszanki ma-
gnezu z witaminą B6 zmniejsza objawy depresji, apatię, bezsenność 
oraz poprawia sprawność procesów myślowych. Dodatkowo takie 
połączenie ma korzystny wpływ na zachowanie się dzieci z autyzmem. 

oj, za mało...

Jakie objawy wywołuje niedobór witaminy B6 w ludzkim organi-
zmie?

Niedostateczna ilość witaminy B6 powoduje przede 
wszystkim symptomy ze strony układu nerwowego, po-
nieważ pirydoksal uczestniczy między innymi w proce-
sach powstawania serotoniny, DOPA (prekursora dopa-
miny) i kwasu γ-aminomasłowego, czyli bardzo ważnych 
neuroprzekaźników. Ich niedobór może wywołać drgaw-
ki, apatię, zaburzenia snu, ogólne pogorszenie samopo-
czucia czy nawet depresję. 

Niektóre leki, np. hydralazyna, izoniazyd czy cyklosery-
na, zmniejszają poziom witaminy B6 w organizmie, co 
może powodować zmiany w błonach śluzowych oraz 
w skórze. Częstym objawem niedoboru witaminy B6 jest 
także osłabienie, zmniejszenie odporności na infekcje, 
anemia czy nieprawidłowości w pracy mięśnia serco-
wego. Zbyt mała ilość witaminy B6 w organizmie może 
skutkować powstawaniem nowotworów i podatnością 
na miażdżycę. 

Ile dziennie witaminy B6 powinniśmy przyjmować? Za-
potrzebowanie dorosłego człowieka na tę mieszaninę 
związków wynosi około 1 - 2 mg na dobę, jednak dawki 
terapeutyczne są często o wiele wyższe (nawet 50 - 200 
mg na dobę). 

Źródła witaminy

Witamina B6 znajduje się w przede wszystkim w rybach, 
mięsie oraz warzywach skrobiowych, takich jak ziem-
niaki czy bataty. Znajdziemy ją w niektórych owocach, 
lecz nie w cytrusach. Producenci żywności wzbogacają 
część produktów, przeznaczonych przede wszystkim dla 
dzieci, w witaminę B6, ponieważ jej niedobór u najmłod-
szych może wywołać nawet opóźnienie umysłowe i pro-
blemy z koncentracją. 

Witaminowy superbohater, jakim jest witamina B6, 
uczestniczy w ogromnej ilości procesów metabolicznych 
w naszym ciele. Jeśli zauważymy któryś z niepokojących 
objawów niedoboru pirodyskalu, warto uzupełnić jego 
niedobór. Szczególnie, gdy pracujemy w stresujących 
warunkach. Zażywanie witaminy B6 jest także dobrą 
profilaktyką wielu groźnych chorób. 
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Co się dzieje z czerwoną kapustą podczas 
gotowania lub smażenia? Jak sprawić, żeby 
owoce szybciej dojrzały? Jak powstrzymać 
czernienie ziemniaków i usunąć brzydkie osady 
z kawy czy herbaty z naczyń? Dlaczego ciasto 
rośnie? Nauki chemiczne potrafią udzielić 
odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Przy czym 
„chemia” to w tym przypadki nic sztucznego i 
groźnego. 

Chemia 
w kuchni
- od kuchni

W ielka szkoda, że wraz z rozwojem przemysłu, poja-
wiły się sztuczne środki, które wyparły naturalne 
sposoby radzenia sobie  z różnymi kuchennymi 
kłopotami i ograniczyły rozumienie pewnych na-

turalnych zjawisk nas otaczających. Spójrzmy na kilka przykładów. 

 KaPusta (już nie taKa) czerwona

W przepisie na modrą kapustę znajdziemy zawsze winne jabł-
ka, sok z cytryny lub ocet. Zapewniają one kapuście piękny, 
rubinowy kolor. Co się stanie, jeśli zapomnimy ich dodać? I dla-
czego czerwona kapusta zmienia kolory?

Wszystkiemu winne są antocyjany, które występują w liściach 
czerwonej kapusty. Możemy je znaleźć również w malinach, 
porzeczkach, aronii, winogronach, jeżynach czy bakłażanach. 

Antocyjany są barwnikami naturalnego pochodzenia, które 
zmieniają swój kolor w zależności od kwasowości środowiska. 
Związki te występują w roślinach - w soku komórkowym w po-
staci małych granulek. 

Nie tylko zmiany pH powodują różne zabarwienie antocyja-
nów. Winne jest też ciepło. Gdy wkładamy kapustę do gorącej 
wody lub tłuszczu, przez chwilę mamy wrażenie, że jest ona 
jeszcze bardziej czerwona. Początkowy rozpad antocyjanów 
powoduje właśnie intensyfikację koloru związków. Następnie 
pod wpływem ciepła zachodzi utlenianie antocyjanów, które 

(w zależności od rośliny, z której pochodzą) mogą stać się bru-
natne lub bezbarwne. 

Aby przywrócić kapuście jej ładny, czerwony kolor, konieczne 
jest dodanie kwaśnej substancji, którą może być kwaśny sok 
jabłkowy, cytrynowy czy ocet winny. Gdyby komuś zależało 
jednak na niebieskiej barwie kapusty, może do niej dodać sody 
oczyszczonej, używanej przy pieczeniu ciasta. 

dorodne owoce

Czasami w sklepie kupujemy niedojrzałe banany lub jabłka po 
to, aby dłużej mogły być zdatne do spożycia. Niekiedy jednak 
zależy nam, aby owoce jak najszybciej dojrzały. Co możemy 
wtedy zrobić?

Należy włożyć je do papierowej lub plastikowej torebki, a przez 
noc (lub kilka godzin) same dojrzeją.

Wszystkiemu winny jest gazowy nienasycony węglowodór - 
etylen. Jest on jednym z hormonów roślinnych, powodującym 
dojrzewanie owoców, opadanie liści i starzenie się rośliny. 

Aby takie owoce, jak banany czy cytrusy, mogły być dostarczone do 
Polski i się nie zepsuły po drodze, konieczne jest ich zabezpieczenie. 
Polega ono na zablokowaniu etylenu przy pomocy 1-metylocyklo-
propenu. Przed wysłaniem partii owoców do sklepu przyspiesza się 
ich dojrzewanie poprzez gazowanie etylenem przez 4 do 7 dni. 

PiecZeMy!

Częstym błędem, popełnianym przez początkujących cukier-
ników, jest dodawanie do ciasta zbyt małej ilości spulchnia-
czy (proszku do pieczenia lub sody). Powoduje to opadanie 
ciasta. Z kolei dodanie zbyt dużej ilości sody oczyszczonej 
skutkuje charakterystycznym, lekko słonym posmakiem. 
Powodowany jest on przez powstający w trakcie pieczenia 
węglan sodu. 

czym różni się ProszeK do Pieczenia od sody? 

Soda jest czystym chemicznie wodorowęglanem sodu, który 
pod wpływem temperatury rozkłada się na dwutlenek wę-
gla, węglan sodu i wodę. Właśnie CO2 jest odpowiedzialny 
za podnoszenie się ciasta i małe jamki w cieście. 

Proszek do pieczenia jest zaś mieszaniną substancji, m.in. 
wodorowęglanu sodu i takiego regulatora kwasowości, jak 
wodorowinian czy mleczan sodu. Dodaje się do niego rów-
nież skrobię, aby się nie zbrylał. Czasem proszek do piecze-
nia zawiera także wodorowęglan amonu, który pod wpły-
wem temperatury rozpada się na dwutlenek węgla i amoniak, 
nadający charakterystyczny smak ciastkom „amoniaczkom”. 

czarne ziemniaKi i niedomyta FiLiżanKa

Sodę można wykorzystać nie tylko do pieczenia ciasta, lecz 
także do czyszczenia szkła lub porcelany. Uporczywe ślady 
z herbaty i kawy zejdą, gdy przetrze się je szmatką z pastą z 
sody, która ma odczyn zasadowy. 

Ziemniaki, aby były apetyczne, powinny być białe lub żół-
tawe. Czasami, niestety, czernieją przed lub po ugotowaniu. 
Aby zapobiec czernieniu ugotowanych ziemniaków, należy 
pokropić je dowolną kwaśną substancją, czyli octem, sokiem 
z cytryny czy jabłek. Surowe ziemniaki nie ściemnieją w wo-
dzie, gdy doda się do niej soli kuchennej. 

W kuchni rządzi chemia, nie ulega to wątpliwości. Przygo-
towywanie potraw to nic innego, jak synteza określonych 
związków przy użyciu zmysłów smaku, węchu i wzroku. Zaś 
osoby znające się na chemii, tak jak chemicy, farmaceuci czy 
biotechnolodzy, mogą służyć radą, jak najlepiej przyrządzić 
potrawy i jakich błędów się wystrzegać. 
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Trzy gabinety stomatologiczne, zespół lekarzy o  uzupełniających 
się wzajemnie specjalnościach, kompleksowa oferta leczenia 
i  zawsze indywidualne podejście do pacjenta. Tak można  
by w  największym skrócie scharakteryzować firmę La Dentica. 
Ale obraz byłby niepełny bez informacji o  małżeńskim duecie 
Joanny i Szymona Sobczyków, którzy ją z sukcesem prowadzą oraz 

o wartościach, jakimi kierują się oni w pracy.

wszystko dla zdrowych zębów 
w jednym miejscu

La Dentica: 

Autor: andrzej mielcarek   |  Fotografie: katarzyna rosołowska

J est lipcowe popołudnie 2010 roku. Młoda dziewczyna 
i chłopak krzątają się po kuchni. Nagle do mieszkania 
wbiega mężczyzna. To ojciec dziewczyny. Na stół kładzie 
gazetę. Wskazuje ogłoszenie: ,,Sprzedam wyposażenie 

gabinetu stomatologicznego oraz odstąpię umowę najmu lokalu”. 
Spojrzenia chłopaka i dziewczyny spotykają się. W oczach poja-
wia się błysk. Na ustach uśmiech.

Tak zaczyna się historia gabinetów stomatologicznych La Dentica.

Joanna Sobczyk jest stomatologiem, pan Szymon prawnikiem. 
Kiedy doktor Sobczyk w 2010 roku rozpoczynała prywatną prak-
tykę stomatologiczną w wynajętym lokalu, mąż pomagał jej po 
godzinach.

- Żona skupiła się na leczeniu, a ja zająłem się całą resztą, czyli 
marketingiem, księgowością czy remontami – śmieje się pan Szy-
mon. W tym czasie on sam zaocznie studiował prawo i pracował 
w kancelarii prawnej. Potem zrobił aplikację radcowską.

Pani Joanna bardzo szybko zdobyła tylu pacjentów, że na ich ob-
służenie nie wystarczało czasu. Pojawili się kolejni lekarze. Gabi-
net szybko przeniósł się do nowego, większego lokalu w centrum 
Koszalina. Potem ruszył drugi – w Świeszynie, następny w Bobo-
licach. Dołączali kolejni lekarze oraz dodatkowy personel. Przy-
bywało spraw do przypilnowania. W końcu przyszedł moment 
krytyczny – konieczność rozstrzygnięcia czy firma zatrudni me-
nedżera, czy też pan Szymon zajmie się nią „na pełny etat”. Wybór 
padł na tę drugą opcję.

Po dwunastu latach La Dentica to trzy gabinety oraz multidyscy-
plinarny zespół lekarski, mający do dyspozycji nowoczesny sprzęt 
umożliwiający pełną diagnostykę i leczenie. Joanna Sobczyk 
komentuje: - Zauważyliśmy, że w miarę jak do naszego zespołu 
dochodzili kolejni lekarze, byliśmy w stanie zapewnić opiekę na 
coraz wyższym poziomie a nam pracowało się bardziej komforto-
wo. Podjęliśmy decyzję, że w takim kierunku chcemy się rozwijać. 
Chodziło o to, żeby skompletować zespół, który będzie w stanie 
zapewnić pełną opiekę w jednym miejscu. Bez konieczności od-
syłania do innych specjalistów. Pod ten kierunek zaczęliśmy usta-
wiać procesy w naszych gabinetach. W tym kierunku zmierzamy 
do dziś. Poza tym postęp wiedzy i technologii w stomatologii jest 
tak szybki, że często wymusza specjalizację. Jeden, nawet najbar-
dziej pracowity lekarz, nie jest w stanie nadążyć za nowościami 
w rozmaitych dziedzinach. Nakierowanie na określone zagadnie-
nia, podnoszenie specjalistycznych kwalifikacji, jest konieczną od-
powiedzią na te wyzwania.

Jak mówi pani Joanna, przejście od roli osoby zajmującej się 
wszystkim do  wybrania specjalności najlepszej dla siebie, to w jej 
przypadku był dość długi proces: - Wydaje mi się, że na począt-
ku drogi zawodowej tak naprawdę w każdej dziedzinie chcemy 
sprawdzić, w czym najlepiej się czujemy i co najlepiej nam wy-
chodzi. Wszystko robimy sami. Potem przychodzi czas na specja-
lizację. Człowiek poznaje samego siebie. Kieruje swoim rozwojem 
coraz świadomiej. Nie inaczej jest w stomatologii. Kiedy wreszcie 
skompletowaliśmy znakomity zespół, którego członkowie do-
skonale się uzupełniają, mogłam skupić się na implantologii oraz 
periodontologii, w których czuję się najlepiej. Jednocześnie mam 
pewność, że moi pacjenci trafiają w dobre ręce i mają doskona-
łą opiekę. Dodatkowo jestem w stanie poświęcić więcej czasu 
i uwagi tym pacjentom, którzy wymagają kompleksowej, multi-
dyscyplinarnej opieki. Wówczas spotykam się z nimi na wizytach 
konsultacyjnych oraz tworzę kompleksowe plany leczenia. Jest to 

ważne, ponieważ na takiej wizycie nie tylko trzeba zbadać pacjen-
ta, ale także porozmawiać z nim na temat jego oczekiwań i po-
trzeb. A na to potrzeba czasu i spokoju.  Następnie poszczególne 
etapy takiego leczenia mogę przekazać tym członkom zespołu, 
którzy są w tym zakresie najbardziej kompetentni. Cały czas ko-
ordynuję takie leczenie i sprawdzam jego postępy. Taka praca 
również wymaga rozwinięcia określonych kompetencji.

Bywa, że pierwsza rozmowa lekarza z pacjentem przynosi zaska-
kujące informacje. - Na przykład pacjenci, którzy od dłuższego 
czasu stosują ruchome uzupełnienia protetyczne i są do nich 
przyzwyczajeni, przychodzą do nas z prośbą wykonania nowej 
protezy. Skupiają się głównie na efekcie estetycznym oraz przy-
wróceniu funkcji żucia w podstawowym zakresie. Dopiero po 
dłuższej rozmowie na temat potrzeb, dowiadujemy się na przy-
kład, że tęsknią za smakiem ulubionych potraw i chcieliby go zno-
wu poczuć. Często bywa, że pacjenci dopiero po takiej rozmowie 
sami sobie uświadamiają pewne potrzeby, które w codziennym 
życiu im umykają. Mając taką wiedzę jesteśmy w stanie zapropo-
nować również inne rozwiązanie, na przykład stałe uzupełnienie 
protetyczne w oparciu o implanty. Jednak rozmowa taka nie może 
odbywać się w pośpiechu i być prowadzona pobieżnie.
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Joanna Sobczyk dodaje: - Cieszymy się, że mając trzy gabinety 
oraz rozbudowany zespół, możemy pomóc tak naprawdę każ-
demu, kto boryka się z jakimś problemem natury dentystycznej. 
Może być to problem związany z estetyką, brakiem w uzębieniu 
czy wszelkimi dolegliwościami bólowymi w obrębie twarzoczasz-
ki. A jeżeli nie wiemy od czego zacząć, najlepszym rozwiązaniem 
jest umówienie się na wizytę konsultacyjną. Często jednak zdarza 
się, że lekarz dentysta zwróci uwagę na jakiś problem przy okazji 
innego leczenia. Na przykład przy okazji leczenia zachowawczego 
okazuje się, że u pacjenta występują braki zębowe, które na co 
dzień nie wydają mu się problemem, ale mogą doprowadzić do 
większych powikłań w przyszłości. Zawsze w takich przypadkach 
informujemy naszych pacjentów o problemie. Wówczas także 
zalecamy umówienie się na wizytę konsultacyjną w celu bardziej 
kompleksowego zajęcia się nim.

Ponadto La Dentica może zapewnić pacjentom – przynajmniej 
w podstawowym zakresie – pełną dostępność. Poza przypadkami 
bólowymi terminy pierwszej wizyty nie przekraczają dwóch tygo-

dni. W pilnych sytuacjach, jeżeli grafik zapełniony jest w jednym 
z gabinetów, bardzo prawdopodobne jest, że znajdzie się miejsce 
w innym. W La Dentica cały zespół stara się nikogo nie pozosta-
wiać bez pomocy.  - A nawet jeśli w danym momencie nasze grafi-
ki są zapełnione skrupulatnie, prowadzimy listę pacjentów priory-
tetowych, do których oddzwaniamy, jak tylko zwolni się miejsce. 
Ten system sprawdza się u nas już od dłuższego czasu.

Szymon Sobczyk komentuje: - Już dawno przekonaliśmy się 
o tym, że żadnemu członkowi zespołu nie należy narzucać, czym 
ma się zajmować. Nasi współpracownicy są specjalistami, którzy 
sami wybrali dla siebie określone dziedziny stomatologii. Jeżeli 
ktoś robi to co lubi, to wykonuje to lepiej. A to z kolei przekłada 
się na wyższą jakość leczenia. Dzięki temu La Dentica działa tro-
chę jak zgrana ekipa budująca dom: każdy robi swoje, na przykład 
ktoś dba o fundamenty, czyli prowadzi leczenie zachowawcze, 
a ktoś inny na tej podstawie wykonuje inne czynności. Taki czy-
telny i efektywny podział zadań wpływa również na dobrą atmos-
ferę w zespole.

Pan Szymon dodaje: - Na równi z wysokim poziomem lecze-
nia traktujemy obsługę i podejście do naszych pacjentów. Od 
początku wychodzimy z założenia, że chcemy stworzyć takie 
miejsce, do którego sami chcielibyśmy przychodzić. Takie po-
dejście mieliśmy, kiedy działaliśmy w wynajętym lokalu w ga-
binecie jednostanowiskowym i takie podejście niezmiennie 
mamy do dziś. To podstawa całej naszej działalności. Poza 
tym naszą misją jest stworzenie takiego miejsca, w którym 
zarówno nasi pacjenci, jak i zespół, czują się po prostu do-
brze. Dlatego takie wartości jak uśmiech, życzliwość i empatia 
wpisane są  na stałe do naszej codziennej praktyki. Chcemy 
uczynić ten świat trochę bardziej uśmiechniętym miejscem. 
Z resztą nasze motto brzmi: ,,Zadbamy o Twój uśmiech”.

Wielokrotnie wspominana tutaj specjalizacja, wymaga od 
lekarzy permanentnego szkolenia się poprzez udział w kon-
ferencjach tematycznych, wykładach, seminariach. Był czas, 
kiedy La Dentica sama organizowała takie wydarzenia. - 
Udział w szkoleniach i konferencjach owocuje również war-
tościowymi kontaktami, które powodują, że w przypadku 
potrzeby uzupełnienia składu mamy wśród kogo ,,rozpuścić 
wici”. Wielu lekarzy z Polski nas kojarzy i część z nich nie 
waha  się polecić nas, jeżeli na przykład dowiedzą się o kimś 
poszukującym pracy. Na to pracowaliśmy latami i nadal pra-
cujemy – podkreśla Joanna Sobczyk.

Jeżeli chodzi o przyszłość, to w planach jest budowa kolej-
nej placówki.  Jej współwłaściciele mówią: - Nowa lokalizacja 
ma być odpowiedzią na obecne zapotrzebowanie zgłaszane 
przez naszych pacjentów. Będzie między innymi wygodny 
dojazd, obszerny parking i kilka gabinetów zabiegowych. Ma 
to być także wygodne miejsce pracy dla naszego zespołu. 
Myśląc nad przyszłymi rozwiązaniami, odwiedzamy naszych 
przyjaciół w innych miastach, żeby skorzystać z ich doświad-
czenia, zainspirować się, bo nie warto wyważać otwartych 
drzwi.

Mamy jeszcze wiele do zrobienia i na pewno nie zamierzamy 
osiąść na laurach. Chyba nie potrafimy inaczej – państwo 
Sobczykowie uśmiechają się do siebie z błyskiem w oku.

GABINETY STOMATOLOGICZNE 

la dEntIca 

Koszalin ul.1 Maja 22/1

+48 663 398 709

Bobolice ul. Pionierów 4/1

+48 519 199 127

Świeszyno , Świeszyno 22

+48 693 731 060 

www.ladentica.pl
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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 superskutecznym 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

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 
znajdziesz 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. Drob-
ne zmiany, ale w wielu obszarach spowodują, że szybko zobaczysz 
pierwsze rezultaty. Jeśli potrzebujesz profesjonalnego wsparcia, to 
specjalistki od urody czekają na ciebie w Instytucie Pięknego Ciała 
w Koszalinie. Zapraszamy.
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Jeśli leży Ci na sercu ekologia, chcesz jeść zdrowiej, ale czasem nie potrafisz sobie 
odmówić soczystego burgera – fleksitarianizm jest idealnym rozwiązaniem. Uchodzi za 

jedną z trzech najzdrowszych diet na świecie. Polega na ograniczeniu spożycia mięsa.

Jedz zdrowo i smacznie, 
rośliny przede wszystkim

WYTRAWNE BURGERY 
Z TUŃCZYKA 
Z MAJONEZEM 
SRIRacha

BEZMIĘSNE PULPECIKI 
Z SZYBKIM SOSEM 
POMIDOROWYM 

michael Pollan to człowiek, który jednym zdaniem zmienił 
nawyki żywieniowe Amerykanów. Jego słynne: „Jedz, 
nie za dużo, rośliny przede wszystkim” stało się inspira-
cją dla milionów osób. Podpowiadał im, tak jak podpo-

wiada nam w tej książce, sposoby pogodzenia postawy wegańskiej 
(żadnych produktów odzwierzęcych w żywieniu) ze zwykłym i na-
dal dominującym „mięsożerstwem”. Proponowane dania są proste, 
zdrowe i do tego smaczne. Znaleźć tu można przepisy dostosowane 
do prawie wszystkich preferencji żywieniowych: wegetariańskich, 
wegańskich, bezglutenowych i bez nabiału. A najlepsze jest to, że 
wiele (nie wszystkie) z tych dań można przygotować w 35 minut lub 
szybciej!

Dzięki uprzejmości Wydawnictwa Znak, możemy czytelnikom „Pre-
stiżu” zaprezentować dwa ze 101 fleksitariańskich przepisów zebra-
nych w omawianej książce. 

składniki:
750 g najlepszej jakości surowego tuńczyka (do nabycia w Makro)
Majonez sriracha: 180 ml majonezu, 1 łyżka sosu sriracha,  1 łyż-
ka sosu sojowego o obniżonej zawartości sodu, 1 łyżeczka drobno 
startego imbiru. 
3 łyżki musztardy Dijon
2 łyżki sosu sojowego o obniżonej zawartości sodu
2 łyżki świeżej kolendry, posiekanej
2 łyżki startej cebuli
1 łyżka oleju z prażonego sezamu
1 łyżka czosnku przeciśniętego przez praskę
2 łyżeczki octu ryżowego
1/2 łyżeczki drobno startego świeżego korzenia imbiru
1/4 łyżeczki pieprzu cayenne
Sól i świeżo mielony czarny pieprz 
1 łyżka oliwy z pierwszego tłoczenia
Oliwa do gotowania
4 bułki hamburgerowe, najlepiej razowe albo wielozbożowe 
Dodatki według uznania: pokrojony w plasterki pomidor, pokrojone 
w plasterki awokado, pokrojona w plasterki czerwona cebula, sała-
ta, marynowane warzywa

składniki sosu:
2 łyżki oliwy
2 ząbki czosnku przeciśniętego przez praskę 
1/4 łyżeczki suszonej czerwonej papryki w płatkach 
2 łyżki koncentratu pomidorowego
2 puszki (800 g każda) krojonych pomidorów 
6 świeżych listków bazylii
Sól, świeżo mielony czarny pieprz
2 łyżki masła, pokrojonego w kostkę 
1 łyżeczka jasnego cukru trzcinowego 
Składniki pulpecików:  
100 g zielonej soczewicy, wypłukanej
1 liść laurowy
3 łyżki oliwy
1 duża cebula pokrojona w kostkę 
2 średnie marchewki, pokrojone
2 łodygi selera naciowego, pokrojone
1 ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę
3 łyżki koncentratu pomidorowego 
75 g pieczarek, pokrojonych 
100 g ciecierzycy z puszki, odsączonej i wypłukanej, albo 
100 g ugotowanej ciecierzycy 
45 g płatków owsianych błyskawicznych
30 g posiekanej natki pietruszki
15 g posiekanej świeżej bazylii 
Sól i świeżo mielony czarny pieprz
2 duże jajka, ubite 
50 g bułki tartej
50 g świeżo tartego parmezanu,

Pulpeciki zaspokoją głód najbardziej zagorzałych mięso-
żerców. Można je przyrządzić z niemal każdej kombinacji 
warzyw, zbóż i roślin strączkowych, ale naszym ulubio-
nym jest właśnie to połączenie. Podawać z makaronem 
albo w bułce z topionym serem, ale znakomicie smakują 
też z dodatkiem ryżu, kalafiora albo brokułów

Przygotowanie: 
1. Włóż tuńczyka do zamrażalnika na 10–15 minut, aż stwardnieje (ła-
twiej będzie go kroić na plasterki). 
2. W tym czasie w małej misce bardzo starannie wymieszaj wszystkie 
składniki majonezu sriracha. Odstaw. 
3. Wyjmij tuńczyka z lodówki. Dużym, ostrym nożem posiekaj rybę 
tak, by przypominała mielone mięso do hamburgera. 
4. W średniej misce połącz musztardę, sos sojowy, kolendrę, cebulę, 
olej sezamowy, czosnek, ocet, imbir, pieprz cayenne, 1/2 łyżeczki soli 
i 1/8 łyżeczki czarnego pieprzu. Dodaj tuńczyka i starannie mieszaj, aż 
składniki się połączą. Podziel masę na 4 równe placki o średnicy około 
8 cm i delikatnie posmaruj każdy z nich z obu stron z oliwą. Ułóż placki 
na talerzu albo półmisku i włóż na 10–15 minut do lodówki. 
5. Rozgrzej patelnię grillową na średnim ogniu. Spryskaj ją oliwą i po-
łóż burgery. Grilluj przez 2 minuty z każdej strony, by były krwiste, 
po 3–4 minutach będą średnio wysmażone. Wyłóż burgery na bułki, 
z ulubionymi dodatkami. Posmaruj lekko majonezem sriracha i poda-
waj z ulubionymi dodatkami.

Przygotowanie: 
1. W dużym garnku na średnim ogniu rozgrzej oliwę. Dodaj czosnek 
i suszoną paprykę w płatkach i podgrzewaj, aż czosnek zacznie pach-
nieć, około 1 minuty. Dodaj koncentrat pomidorowy i gotuj, mieszając, 
aż koncentrat połączy się z oliwą i lekko ściemnieje, około 2 minut.
2. Dodaj krojone pomidory, zwiększ ogień i zagotuj. Dodaj listki bazylii, 
1 łyżeczkę soli i 1/4 łyżeczki czarnego pieprzu. Zmniejsz ogień. Gotuj 
przez 20 minut, aż sos się nieco zredukuje. Dodaj masło i cukier, dobrze 
wymieszaj. Dopraw solą i czarnym pieprzem. (Ten sos możesz zrobić 
wcześniej i przechowywać w lodówce w szczelnym pojemniku przez 5 
dni albo w zamrażalniku przez 6 miesięcy. Podgrzej sos, zanim dodasz 
do niego pulpeciki). 
3. W średnim garnku umieść soczewicę, liść laurowy, 2 litry wody i za-
gotuj. Zmniejsz ogień i gotuj, aż soczewica będzie miękka, ale nie roz-
gotowana, 20–25 minut. Wyrzuć liść laurowy. Odcedź soczewicę i od-
staw, by ostygła.
4. Na dużej patelni z nieprzywierającą powłoką podgrzej na średnim 
ogniu 2 łyżki oliwy. Dodaj cebulę, marchewkę, seler, czosnek i 1/2 ły-
żeczki soli. Podsmażaj przez 7–10 minut, aż warzywa zmiękną i zaczną 
się rumienić.

5. Dodaj koncentrat pomidorowy i podsmażaj, mieszając, 2–3 minuty, 
aż warzywa będą równo pokryte sosem. Dodaj grzyby i podsmażaj, 
często mieszając przez kolejne 5 minut. 
6. Przełóż warzywa do dużej miski robota kuchennego. Dodaj ugoto-
waną soczewicę, ciecierzycę, płatki owsiane, pietruszkę, bazylię, 1/2 
łyżeczki soli i 1/4 łyżeczki pieprzu. Włącz urządzenie w trybie pulsa-
cyjnym i pozwól mu pracować, aż składniki się połączą (uważaj, by nie 
zmiksować składników na papkę, ale rozdrobnić je na maleńkie cząstki), 
zbierając kilkakrotnie to, co osadzi się na ściankach naczynia. Przełóż 
masę, jajka, bułkę tartą i parmezan. Dokładnie wymieszaj dłońmi. Scho-
waj do lodówki do dużej miski, odstaw na 30 minut. 
7. Rozgrzej piekarnik do 200°C. Natłuść dużą blachę do pieczenia  
1 łyżką oliwy. 
8. Dłońmi uformuj około 30 kuleczek o średnicy 4 cm, używając mniej 
więcej 3 łyżek masy na każdą. Ułóż pulpeciki na przygotowanej blasze, 
tak, by się nie dotykały. Piecz 30 minut, aż stwardnieją i lekko się za-
rumienią. 
9. Zagotuj sos. Wyjmij pulpeciki z piekarnika i przełóż je do sosu. 
10. Podawaj pulpeciki z sosem. Jeśli chcesz, możesz posypać je z wierz-
chu parmezanem.
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Sklep ekologiczny Natura się Opłaca powstał w 2017 roku. Marta Krzymińska nie 
otworzyła go dlatego, że eko stawało się wtedy modne. Chciała – jak podkreśla 
– mieć własną firmę związaną ze zdrowiem, bo ta dziedzina jest jej zawodowo 
i  prywatnie bardzo bliska. Budowała biznes metodycznie, według wskazówek 
i  potrzeb artykułowanych przez klientów. Słuchanie ludzi uważa za klucz do 
sukcesu, a dowodzą go w zasadzie niezamykające się drzwi i ogonek przy kasie, 

niezależnie od pory dnia.

Natura się Opłaca, sklep EKOlogiczny
Koszalin ul. Poprzeczna 1a/6 (Czerwona Torebka)

pn – pt: 9-20, sb: 9-14

Wszystko, co zdrowe
Natura się Opłaca – sklep EKOlogiczny

Rynek produktów ekologicznych rozwinął się przez ostatnie 
lata z zawrotną prędkością. Ma na to wpływ wiele czynników. 
– Przede wszystkim coraz więcej chorujemy – wskazuje Mar-
ta Krzymińska. – Plagą są schorzenia cywilizacyjne, na które 
zapadają coraz młodsze osoby, co jest związane między inny-
mi ze złym odżywianiem, a ono odbija się na funkcjonowaniu 
organizmu i kondycji. Pokazuje to chociażby pandemia – jeśli 
na co dzień lekceważyliśmy zdrowie, teraz mamy kłopoty. Na 
szczęście rośnie świadomość konsumencka. Klienci wiedzą, 
czego szukać na półkach i w składach produktów. 

Sklep także się zmienił. – Jest coraz ciaśniej – uśmiecha się 
właścicielka. – Musieliśmy przearanżować przestrzeń i wsta-
wić pojemniejsze regały. I tak zapełniły się błyskawicznie, bo 
na rynku jest mnóstwo fantastycznych produktów, a mnie za-
leży na różnorodności.

Rzeczywiście wybór w Natura się Opłaca jest ogromny. Dokład-
ne przejrzenie półek zajmuje sporo czasu, choć dla miłośników 
zdrowego trybu życia to czysta przyjemność. Z grubsza asorty-
ment dzieli się na część spożywczą i kosmetyczną. Uzupełnie-
niem są wysokiej klasy, certyfikowane suplementy. Marta Krzy-
mińska jest technikiem farmacji (przez dwanaście lat pracowała 
w aptece) i specjalizuje się w ziołolecznictwie. Ponadto jest wy-
kształconym kosmetologiem, więc przewodnikiem i doradcą bę-
dzie też w dziedzinie naturalnej pielęgnacji. W Natura się Opła-
ca znajdziemy mnóstwo znakomitych i cenionych marek, w tym 
producentów, których w Koszalinie próżno szukać – Clochee, 
Novakosmetyki (kosmetyki), Winni’s (środki czystości). Wszyscy 
pracownicy sklepu dysponują szeroką wiedzą, którą cały czas 
poszerzają (m.in. na kursach on line). Z tej wiedzy mogą korzy-
stać i pasjonaci tematu, i osoby potrzebujące wsparcia w zaku-
pach.

Jeśli chodzi o żywność, Natura się Opłaca ma w ofercie komplet: 
warzywa i owoce, pieczywo, mięsa i wędliny, produkty sypkie, prze-
twory, gotowe dania, desery, mieszanki do wypieków, przyprawy, 
oleje, napoje, przekąski, słodycze, suszone owoce, kawy, herbaty, 
miody i w zasadzie wszystko, w co można zaopatrzyć spiżarnię. 
Znajdą tu coś dla siebie osoby zmagające się z alergiami, nietoleran-
cjami pokarmowymi, cierpiące na schorzenia wymagające dietotera-
pii, eliminacji glutenu, laktozy czy cukru, weganie oraz każdy, kto po 
prostu stawia na wysoką jakość i lubi dobre jedzenie.

Szczególnie w ostatnim czasie rozbudował się dział z produktami 
świeżymi, na wagę. Od zawsze cieszył się ogromnym zainteresowa-
niem, będąc alternatywą dla sieciowych, przetworzonych i napom-
powanych chemią wyrobów. Poza mięsem czy nabiałem są tu dania 
obiadowe, garmażeryjne, ale też na przykład znakomite pasztety 
warzywne. Zawartość witryny cały czas się zmienia i szybko znika, 
ale na szczęście zapełnia się w tym samym tempie. Warto zaglądać 
na facebookową stronę sklepu, gdzie pojawiają się nowości i infor-
macje o dostawach ulubionych smakołyków. 

Ostatnio do oferty dołączyły przepyszne ciasta z bydgoskiej cukier-
ni Miód Malina Sadki: klasyczne, ale też wypieki wege – jagielniki, 
nerkowniki itp. W czasie pandemii sklep nawiązał też współpracę 
z producentami, którzy ze względu na utrudnienia, szukali nowych 
rynków zbytu. Tak pojawiły się w sprzedaży między innymi znako-
mite śledzie z zamkniętej restauracji w Jastarni. – To jest inny wy-
miar śledzia, nazywamy je żartobliwie śledziomakami, bo zawinięte 
przypominają sushi – mówi Marta Krzymińska. – Nie są moczone 
ani niczym wspomagane, a przez to niezwykle delikatne. Dzięki Go-
spodarstwu Ekologicznemu Zielenica mamy też pstrągi i jesiotry, 
ryby świeże i wędzone, także gotowe do pieczenia z nadzieniem czy 
przyprawami.

Fundamentem jakości, od której w największej mierze zależy przy-
wiązanie klientów do sklepu, są dostawcy. Marta Krzymińska przy-
znaje, że na początku musiała się natrudzić, żeby do nich dotrzeć, 
a szukała ich w całej Polsce. Jeździła, testowała, przywoziła to, co 
najlepsze. Teraz odbiera kilka telefonów dziennie od producentów 
zainteresowanych współpracą i z żalem wielu odmawia, bo półki nie 
są z gumy. Perełki wyłuskuje na eko bazarach – w Szczecinie, Gdań-
sku, Poznaniu czy Bydgoszczy. – Marzy mi się i coraz intensywniej 
myślę o tym, by w Koszalinie stworzyć takie miejsce – mówi. 

Tymczasem trwają ostatnie prace nad uruchomieniem platformy in-
ternetowej Natura się Opłaca, umożliwiającej zakupy online. Obec-
nie asortyment można zamówić jedynie telefonicznie, a dowozy są 
realizowane na terenie Koszalina i okolic. Pomysł powstał w ubie-
głym roku, gdy pandemia zaczęła komplikować życie sklepom sta-
cjonarnym i klientom. Zwłaszcza ci stali sugerowali, że dowożenie 
produktów do domu jest dobrym rozwiązaniem dla obu stron. Usłu-
ga zostanie wprowadzona na stałe. 

Wysokiej klasy asortyment w Natura się Opłaca to jedno, ale równie 
istotny jest czynnik niemierzalny. – Produkty, które mam na półkach, 
może mieć każdy, ale miejsce to ludzie i to oni sprawiają, że jest ce-
nione i lubiane – podkreśla Marta Krzymińska. – Mam świetny ze-
spół, który długo się tworzył. Dziewczyny są bardzo zaangażowane 
w pracę, otwarte na naukę, z ogromną wiedzą i miłą osobowością. 
Dobrze nam się ze sobą pracuje i to wpływa na sympatyczną atmos-
ferę, nie tylko między nami.

Trudno się z tym nie zgodzić, bo Natura się Opłaca, choć nieduża, to 
przytulna i trudno z niej wyjść, zwłaszcza z pustymi rękoma. 
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Miniony rok sprawił, że „przypomnieliśmy” sobie o własnych ogrodach, 
tarasach i balkonach. Wcześniej niejednokrotnie były to zapomniane 
i zaniedbane miejsca, których walory doceniliśmy w momencie, gdy 
czy to z konieczności czy z wyboru nasza przestrzeń i możliwość 
przemieszczania znacznie się zmniejszyły. 

Adam Wysocki, miłośnik wzornictwa, 
właściciel kołobrzeskiego sklepu 

internetowego z dizajnem, oświetleniem, 
meblami i dodatkami do wnętrz Pufa Design 
www.pufadesign.pl i Showroomu Pufa Design 

przy ul.Bałtyckiej 31 w Kołobrzegu. 

Pamiętajcie 
o ogrodach... 
- powitaj wiosnę w swoim 
wymarzonym miejscu w naturze

o dkryliśmy na nowo ten azyl na wyciągnię-
cie ręki, doceniliśmy kontakt z przyrodą, 
możliwość ucieczki z czterech ścian miesz-
kań. Projektanci i producenci dostrzegli tę 

potrzebę i jak nigdy wcześniej zadbali o ciekawą ofer-
tę outdoorową. Ten rok wprowadza w kolekcje ogro-
dowe kolory, zabawy formą, nawiązania do klasyki. 
Oferta ogrodowa nabiera rumieńców, a jej różnorod-
ność trafi w gusta wielu.

Chcąc cieszyć się swoim ogrodem, czy jego mikro 
wersją, balkonem lub tarasem, powinniśmy podejść 
do jego projektowania tak, jak do urządzania wnętrza 
domu. Aby ta przestrzeń służyła nam jak najlepiej 
i najdłużej, skrupulatnie dobierzmy wszystkie ele-
menty. Skupmy się na meblach zapewniających wy-
soki komfort, trwałość i odporność na różne warunki 
pogodowe (palące słońce / deszcz i wilgoć). Niskiej 
jakości tworzywa szybko stracą kolor, skruszeją i po 
jednym sezonie będziemy musieli ponownie inwesto-
wać. Tradycyjna stal ze słabą powłoką także nie wy-
trzyma próby czasu. Pytajmy zatem sprzedawcę czy 
meble, które chcemy kupić, są odpowiednio wyko-
nane. Oświetlenie ogrodowe także musi spełniać od-
powiednie normy - przede wszystkim odporności na 
wodę. Nie ograniczajmy naszej fantazji - w sprzedaży 
są nawet dywany, które stworzony głównie z myślą 
o ogrodzie! 

Na rozpoczynający się sezon ogrodowy przygoto-
waliśmy sporo pięknych i trwałych nowości. Duńska 
marka Muuto zaprezentowała serię mebli ogrodo-
wych Linear - doskonałych nie tylko do wnętrz do-
mowych, ale i restauracji. Houe z kolei czaruje sielską 
serią mebli Paon oraz minimalistycznymi sofami Avon. 
Pappelina zaprezentowała między innymi 2 nowe ko-
lekcje wodoodpornych dywanów oraz świeże kolory: 
piaskowy i szałwiowy. Kilku producentów oświetlenia 
wprowadziło mobilne, ładowane przez USB lampki 
do zastosowań ogrodowych: Asteria Move UMAGE, 
Snowball Spring Copenhagen, Carrie LED Menu itd. 
Bolia proponuje „utopić” balkon i taras w zieleni - 
najlepiej z kolekcją ich pięknych donic. Oczywiście 
tę podstawową ofertę uzupełniają pledy, termosy na 
kawę i herbatę, szklanki i kubki, podkładki pod talerze 
i wiele innych świetnie zaprojektowanych produktów.

Muuto

Pappelina

houe
I   6 4   I I   6 5   II   6 4   I



Nie bez powodu białe kuchnie to klasyk. Jasne i czyste nie są też źródłem dylematów, którym kolorem 
biel przełamać, uzupełnić czy zbudować interesujący kontrast, bo pasuje każdy. A kuchnie zdominowane 
bielą są przy tym idealną oprawą dla detali, pięknych przedmiotów, kuchennych urządzeń i akcesoriów.

Kuchnia 
zanurzona w bieli

B iel może mieć odcień chłodniejszy i cieplejszy. Zupeł-
nie też inny efekt dają szafki muśnięte błyszczącym 
lakierem, a inny matowe. Duży wpływ na odbiór tego 
koloru ma również najbliższe sąsiedztwo. Szczególnie 

w przypadku kuchni, która jest cała biała. Bo odbijają się w niej na 
przykład szara podłoga, wzmacniając jej wizualną sterylność, albo 
przeciwnie – drewniana, ocieplając jej odczuwanie. 

To, co z pewnością w białej kuchni wyzwala kreatywność, to 
możliwość postawienia na detale. Przedmioty czy elementy wy-
kończeniowe, których obecność chcemy uwypuklić. Zachęcić do 
zatrzymania na nich wzroku. Elementy dekoracyjne w kolorze 
miedzi lub innego metalu, albo drewniane czy kamienne, które 
dzięki bieli nabierają wyrazistości.

Biel jest jednym z ulubionych kolorów minimalistów. Prowokuje 
do poszukiwania piękna w prostocie, czytelnych rozwiązaniach 
aranżacyjnych. Eleganckich, nie pozbawionych też charakteru. 
Kolor ten idealnie współgra zarówno z drewnem, jak i kamieniem, 

a dane połączenie albo wzmacnia poczucie świeżości, albo prze-
ciwnie – delikatnie gasi czy przełamuje jej czystość i nieskazitel-
ność. 

Justyna Zajc, współwłaścicielka firm ZAJC, komentuje:  – Wpro-
wadzone do kuchni lite drewno w postaci dużego półwyspu lub 
niewielkiego barku czy też fornir na części zabudowy, doskonale 
przełamuje neutralność bieli. Podobny efekt daje kamienny lub 
kompozytowy blat w jednolitym kolorze lub z wyraźnym rysun-
kiem minerałów. Innym rodzajem połączenia jest wysoka, biała 
zabudowa, na której tle wybija się kontrastowo wykończona 
w kolorze, drewnie lub kamieniu wyspa, której geometryczna 
forma wyraźnie zarysowuje się w przestrzeni. Ponadczasowość, 
elegancja i doskonałe tło. Za to właśnie kochamy biel w kuchni. 
Ale też za jej właściwości odbijania naturalnego światła i roz-
świetlania przestrzeni, a także jej wizualny odbiór, który spra-
wia, że pomieszczenie wydaje się większe. I to, że biel opiera 
się trendom. Ona w kuchni zawsze wygląda dobrze – podkreśla 
 Justyna Zajc. 

LOKATOR
Zarządzanie najmem

Koszalin ul. Zwycięstwa 176
tel. 538 453 457
tel. 698 427 704

Jeśli Twoje mieszkanie stoi puste...
Jeśli masz problem z najemcą...
Jeśli mieszkasz w innym mieście...
Jeśli nie masz czasu na zajmowanie się najmem...

Pozwól nam zaopiekować się 
Twoim mieszkaniem...
Z nami oszczędzisz czas i pieniądze

Znajdziemy najemcę
Podpiszemy umowę.
Będziemy regulować płatności.

Napisz do nas:
biuro@lokator.biz
www. lokator.biz 

LOKATOR
Zarządzanie najmem

Koszalin ul. Zwycięstwa 176
tel. 538 453 457
tel. 698 427 704

LOKATOR 
ZARZĄDZANIE NAJMEM
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Firma Pfleiderer ma w swojej ofercie płytę budowlaną PremiumBoard MFP P5, którą 
można wykorzystywać na wiele sposobów – nie tylko podczas procesu budowlanego, 

ale również do wykańczania wnętrz.   

Propozycja dla odważnych
- płyta budowlana w wykończeniu wnętrz

Płyta PremiumBoard MFP P5 sprawdza się w meblarstwie. 
Łatwa i nieskomplikowana obróbka pozwala na sprawne 
wykonywanie z jej użyciem nawet najbardziej wyszuka-
nych rodzajów większej zabudowy meblowej czy nieza-

leżnych elementów jak półki, stoły, stoliki kawowe, donice itp. Na-
turalna kolorystyka, z widoczną wiórową mozaiką na powierzchni 
płyty, sprawia również, że jest to ciekawy materiał dla architektów 
i projektantów wnętrz. 

Powierzchnia płyty budowlanej PremiumBoard MFP P5 jest szlifo-
wana, a więc przyjemna w dotyku i gładka. Może być punktem wyj-
ścia do nietuzinkowych aranżacji. Zastosowana jako element deko-
racyjny na przykład na ścianach, nada wnętrzom naturalnego, nieco 
surowego klimatu – szczególnie pożądanego we wnętrzach w stylu 
industrialnym. 

Na tle innych materiałów drewnopochodnych dostępnych na rynku, 
przewagą wspomnianej płyty jest przede wszystkim duża wytrzy-
małość na zginanie oraz rozciąganie poprzeczne. Wszystko za spra-
wą nieregularnie rozproszonych wiórów, które zespojone zostały 
mocnym klejem na bazie żywicy melaminowej. Płyta ta ma również 
dużą plastyczność, wytrzymałość na obciążenia, a co więcej - jest 
to płyta odporna na wilgoć. Współczynnik spęcznienia w jej przy-
padku wynosi jedynie 10%, co czyni ją materiałem nadającym się 
do wnętrz o podwyższonej wilgotności, jak baseny czy łazienki, ale 
sprawdzi się również w produkcji mebli łazienkowych. 

PRZYTULNA STRONA ELEGANCJI...

Kompleksowa aranżacja okien 
- od projektu po montaż.

Rolety, plisy, żaluzje, zasłony, 
fi rany, karnisze elektryczne.

Największy wybór tkanin zasłonowych 
i fi ranowych na Pomorzu.

Pościele, prześcieradła, kołdry, poduszki.

Narzuty, koce i ręczniki…

SALON ADAMASZEK ADAMASZEK HOTEL-PRO

Kompleksowa oferta dla obiektów 
hotelowych i restauracji.

Aranżacje okien, narzuty i poduszki 
ozdobne.

Pościel hotelowa i podkłady na materace 
najwyższej jakości.

Kołdry, poduszki, materace i łóżka hotelowe.

Ręczniki i stopki hotelowe…

Adamaszek s.c., 
ul. Morska 15, 75-212 Koszalin,
tel. 94 3477487  |  530 779 997
obsługa klientów biznesowych: tel. kom. 730 101 113
adamaszek@adamaszek.pl 
www.adamaszek.pl  

Godziny otwarcia: 
pon– pt: 10-18, sob: 10-15
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FJORDD to nowa polska marka łazienkowa. Oryginalnie zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce 
wanny i umywalki sukcesywnie pojawiać się będą na rynku, tworząc – zgodnie z zapowiedzią firmy - 

komplementarną i spójną ofertę. 

Wanny i umywalki 
z kamiennego kompozytu 

na ten rok zapowiedzianych jest co najmniej sześć kolekcji. Wszystkie 
modele wykonane są z kamiennego kompozytu Aquastone, składa-
jącego się w dwóch trzecich ze sproszkowanej skały dolomitowej. 
Kontakt z jego naturalną teksturą jest źródłem przyjemnych wrażeń 

sensorycznych. Co ważne, materiał dzięki właściwościom termicznym długo 
utrzymuje ciepło wody, czym góruje nad akrylem i stalą.

Dr Marcin Jędrzak, projektant, podkreśla: – Punktem wyjścia do stworzenia 
produktów marki FJORDD było pytanie o to, jaką rolę odgrywa obecnie ła-
zienka w naszych domach. I jak wpływa to na sposób jej wyposażenia. Z pew-
nością nie jest już tylko miejscem, do którego wpadamy w pośpiechu. Obecnie 
jest to starannie zaprojektowana przestrzeń, dająca komfort i ciesząca oko. 

Kolekcje wanien i umywalek FJORDD są spójne, chociaż każda z nich zapro-
jektowana jest w inny sposób. Znajdziemy tu kształty eliptyczne, organiczne, 
formy inspirowane grotem strzały z mocniej zarysowanymi łukami lub nawią-
zujące do designu smartfona. Wszystkie łączy subtelne, uniwersalne wzornic-
two, dzięki któremu pasują do każdej łazienki. Dlatego idealną dla siebie pro-
pozycję znajdą tu wielbiciele stylu klasycznego i nowoczesnego, industrialnego 
i boho. A zestaw wanna i umywalka to gotowa podpowiedź, zwalniająca z ko-
nieczności szukania i dopasowywania do siebie dwóch modeli.

Idealne proporcje, optymalny kąt oparcia i długość. Wanny są wyprofilowane 
dokładnie tak, by zapewnić wygodną pozycję podczas kąpieli we dwoje, bądź 
samemu. Umywalki zaś mają tak dobraną szerokość i głębokość, że codzienne 
korzystanie z nich jest wygodne, a woda nie rozpryskuje się na blat. Wszystkie 
urządzenia łączy perfekcyjne wykończenie. Przykładem tego są maskownice 
odpływu, wykonane z tego samego materiału co produkt, czyli z kompozytu 
Aquastone. Dzięki temu wanny i umywalki zachowują jednolity wygląd, mo-
żemy więc do nich dobrać armaturę w dowolnym kolorze. W przypadku wan-
ny jest to niestandardowe rozwiązanie, które marka FJORDD ma jako jedna 
z nielicznych. 

SALONY ŁAZIENEK

  
    Koszalin, ul. Morska 2, koszalin@rebis.pl, tel. 94 343 00 44
    Słupsk, ul. Bałtycka 10, rebis@rebis.pl, tel 59 840 27 04, 59 840 01 44
    rebiskoszalin, www.rebis.pl

Salony łazienek REBIS
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historia marki sięga 1964 roku, kiedy młody tapicer Rolf 
Benz założył własną firmę i jednocześnie zrewolucjoni-
zował projekty tradycyjnych mebli. Nadał im zupełnie 
nowy wymiar poprzez możliwość swobodnego łączenia 

poszczególnych elementów. W latach 70. XX wieku uczestniczył 
po raz pierwszy w targach meblowych w Kolonii, a niewiele póź-
niej otworzył fabrykę mebli tapicerowanych w Mötzingen. W la-
tach 80. XX wieku marka Rolf Benz zrealizowała innowacyjne 
kampanie promocyjne w nietypowych lokalizacjach – teatrach czy 
pałacach. Następne dziesięciolecie przyniosły zaś międzynarodo-
wą ekspansję, a pod koniec dekady Rolf Benz stał się najbardziej 
znaną niemiecką marką wyposażenia wnętrz. 

Rolf Benz wciąż zaskakuje nowatorskimi projektami. Cieszy się 
ogromną popularnością m.in. w Azji, dlatego pierwszy flagowy sa-
lon został otwarty w Tokio na początku 2020 roku, a wkrótce po 
tym – również w Szanghaju. Styczeń 2021 roku to z kolei świetny 
czas dla polskich miłośników marki, dla których powstał pierw-
szy w kraju salon Rolf Benz w Domotece. Prezentowane są w nim 
flagowe produkty marki, czyli głównie sofy tradycyjne i z funkcją 
spania oraz łóżka kontynentalne. Aranżacje wzbogacono o meble 
pomocnicze, takie jak stoliki i szafki, a także dodatki – w tym dy-
wany. 

Warto zaznaczyć, że Domoteka, położona niespełna 20 minut jaz-
dy samochodem od centrum Warszawy, posiada w swojej ofercie 
produkty ponad 600 marek z całego świata. 

Znane koneserom designu z  wyższej półki warszaw-
skie Centrum Wyposażenia Wnętrz Domoteka propo-
nuje od niedawna zakupy w pierwszym polskim salo-
nie Rolf Benz. Ta luksusowa niemiecka marka uchodzi 
za synonim najwyższej jakości, innowacyjności, pełne-
go komfortu oraz dbałości o najdrobniejsze detale. 

Pierwszy w Polsce autorski 
salon marki Rolf Benz 

BHP
ELEMENTY ZŁĄCZNE
ELEKTRONARZĘDZIA
ARTYKUŁY BUDOWLANE

PPUH MIXSTAL TERESA STANGRET mixstal@wp.pl
HURTOWNIA ul. Mieszka I 18b, 75-129 Koszalin
tel.: 504 628 527, 513 099 866, 512 495 448, 94 341 80 74I   7 2   I



W  Instytucie Pantone prowadzone są zaawan-
sowane badania wpływu kolorów na samopo-
czucie. Nie jest to nowa dziedzina badań, bo 
już w starożytności barwy stosowano w me-

dycynie do uzdrawiania ciała i duszy. A że niewątpliwie mija-
jącym rokiem jesteśmy zmęczeni i mamy wrażenie, że rzadziej 
przez chmury przebija słońce, wybór kolorów na kolejny rok 
wydaje się więc jak najbardziej trafny. 

Jak je wykorzystać, by odświeżyć, ożywić wnętrze swojego domu?

Przewrotność szarości

Pozornie wydaje się, że szary jest kolorem niewzbudzającym 
emocji, neutralnym. Dlatego najczęściej wybierany jest jako 
tło. Szarościami malujemy na przykład ściany. Nic dziwnego, 
bo z jednej strony to kolor równowagi, solidności i wyciszenia, 
których chcemy zaznawać w domowym zaciszu, a z drugiej do-
skonała sceneria do uwypuklenia wyrazistych faktur i kolorów 
mebli czy detali. Ale czy tylko? 

Szary jest kolorem wielowymiarowym, trochę przewrotnym. 
Potrafi być eleganckim motywem we wnętrzu, bo przecież 
chętnie sięgamy po różnego rodzaju meble i akcesoria w jego 
odcieniach. A i paleta odcieni szarości rozciąga się przecież od 
bieli do czerni, odcieni surowych, industrialnych, po bardziej 
rozświetlające, srebrzyste. Ultimate Gray plasuje się gdzieś po-
środku tej skali. Specjaliści z Instytutu Pantone sugerują, żeby 
wprowadzić go do wnętrz, by cieszyć się ukojeniem, zwolnić 
i złapać dystans do życia. A z tego wyboru cieszą się najbar-

Pantone 17-5104
Ultimate gray

Pantone 13-0647
Illuminating

Krzepiący Ultimate Gray i  radosny Illuminating Yellow  
to kolory, które wybrał na 2021 rok amerykański Instytut 
Pantone. Nie jest to przypadkowy wybór, ponieważ mają one 
-  jak zawsze - oddawać ducha czasów, w  których żyjemy. 
Z pewnością przyda nam się dużo spokoju i odrobina radości 
we wnętrzach naszych domów.

Kolory na 
lepsze czasy
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dziej zapewne minimaliści, bo jest to jeden z ich ulubionych 
kolorów, symbolizujących przecież także pewną skromność 
i powściągliwość.

ProMyk nAdZiei

Pozytywny, optymistyczny, energetyczny. Kolor pobudzają-
cy apetyt na życie. Żółty jest dobrą przeciwwagą dla szare-
go i doskonale z nim kontrastuje. Wręcz lśni na jego tle.  Ze 
względu jednak na swoją witalność i zdolność do intensyfi-
kowania wrażeń, rzadko stosowany jest dzisiaj na ścianach. 
Choć pomalowanie jednej z nich w tym kolorze zmienia postać 
rzeczy. Nie dominuje on wówczas, choć silnie zaznacza swo-
ją obecność. Żółty to jednak przede wszystkim kolor, który 
kochają meble i rozmaite dekoracje, choć też raczej w postaci 
pojedynczych egzemplarzy i akcentów, by nie zdominować 
wnętrza. Żółty kolor coraz częściej gości również w kuchni, 
co nie dziwi, ponieważ jest jednym z najsilniejszych stymulan-
tów zachęcających do poszukania smacznej przekąski. 

Tak jak szarość kochają minimaliści, tak żółty jest kolorem 
ludzi odważnych, głodnych wrażeń i tryskających pozytywną 

energią. I choć ostatnio trochę o nim zapomnieliśmy aranżu-
jąc swoje wnętrza - dobrze, że wraca. My z kolei możemy do-
pasować intensywność jego obecności w domu do poziomu 
naszego optymizmu.

ideaLne małżeństwo

W swoim werdykcie Instytut Pantone podkreśla niezwykłą 
siłę, jaką daje połączenie dynamiczności koloru żółtego z nie-
zawodnością szarości. Bo ten pierwszy to energia słoneczna, 
optymizm i czysta radość, a ten drugi to poczucie spokoju 
i stabilizacji. Gdyby pokusić się o przepis na wnętrze oddają-
ce ducha czasów, wykończone byłoby ono w szarościach, a na 
ich tle skrzyłyby się odcienie radosnego żółtego. A to w po-
staci wygodnej kanapy od Nobonobo, kuchennego okapu 
Franke, a to oryginalnego wazonu Bosa czy niewielkiej szafki 
USM z Mood-Design albo obrazu na ścianie. 

Oba kolory połączyć można też w wykończeniu większych 
mebli, na przykład szafy lub garderoby. Szary i żółty to duet, 
w którym spokój przeplata się z chwilami radości. Idealna sce-
neria dla udanego domowego życia.

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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www.janex.koszalin.pl 
www.janexmarket.com

Koszalin, ul. Przemysłowa 11A
tel. (94) 34 777 00

Zapraszamy do naszego  
autoryzowanego e-sklepu:

www.light-prestige.pl

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



S tudio Mebli Uljar rozpoczęło działalność w 1995 roku. 
Ostatnie lata to okres intensywnego rozwoju i moder-
nizacji firmy, nowoczesna stolarnia z pełnym zapleczem 
produkcyjnym, wykorzystująca przy produkcji mebli 

technologie komputerowe oraz precyzyjne urządzenia CNC.

Nową aranżację zyskało również koszalińskie studio firmy, da-
jące wyobrażenie o profesjonalnym poziomie wytwórni. Studio 
to miejsce spotkań z klientami, gdzie w wygodnych warunkach, 
przy kawie, można zasięgnąć informacji, zamówić projekt albo 
podpisać umowę.

Podział zadań w firmie jest jasny. Projektami i obsługą klientów 
zajmuje się Dominik Staszak. Jego ojciec, Jarosław Staszak, za-
łożyciel firmy, czuwa nad stroną techniczną, logistyczną i pro-
dukcyjną. 

Integralną częścią jest też załoga firmy, która odpowiedzialna 
jest za produkcję i montaż mebli u klienta.

Myliłby się ten, kto by sądził, że wśród zamówień przyjmowa-
nych przez Studio Mebli Uljar dominują wyłącznie meble ku-
chenne na wymiar. Dominik Staszak wyjaśnia: - Oczywiście 
wykonujemy pojedyncze projekty, ale coraz więcej osób zama-
wia kompleksowe zabudowy nowo budowanych domów albo 

Nie trzeba jechać do Sianowa, gdzie firma Uljar ma siedzibę i stolarnię, by sko-
rzystać z jej szerokiej oferty. W Koszalinie przy ulicy Kaszubskiej w nowocze-

snym studiu na klientów czeka Dominik Staszak, projektant mebli, zabudów 
i wnętrz, a jednocześnie współwłaściciel rodzinnej marki z 25-letnią tradycją.

Studio Mebli Uljar, ul. Kaszubska 12/19, 75-036 Koszalin
Telefony: (+48) 508 273 092 projektant;

E-mail: biuro@uljar.pl
www.uljar.pl

Facebook: www.facebook.com/uljar.meble
Instagram : www.instagram.com/studio_uljar/

Studio Mebli Uljar 
#DobrzyLudzieOdMebli

mieszkań deweloperskich. Realizujemy również prace dla insty-
tucji użyteczności publicznej, obiektów hotelowych i właścicieli 
apartamentów wypoczynkowych.

Na jakim etapie budowy dobrze jest się zgłosić do firmy, by po-
rozmawiać o kompleksowej zabudowie? Pan Dominik wyjaśnia: 
– Najlepiej jeszcze przed stadium instalacji wodno-kanaliza-
cyjnych, elektrycznych czy gazowych. Decyzje podjęte na tym 
etapie oznaczają oszczędność czasu i wysiłku w późniejszych 
fazach budowy. Czasami wczesna analiza projektu budowla-
nego pozwala dostrzec potrzebę drobnych przeróbek, przesu-
nięć ścianek i tym sposobem uzyskania bardziej funkcjonalnych 
rozwiązań. W szczególności dotyczy to kuchni i łazienek. Klient 
otrzymuje wówczas od nas projekt instalacji dostosowanych do 
planowanej zabudowy meblowej. W pakiecie ma on również 
stałą opiekę projektanta, który czuwa nad całością aż do pełnej 
realizacji projektu.

Poza projektem samych mebli, oferujemy również usługę kom-
pleksowej aranżacji wnętrz mieszkalnych i komercyjnych.

Umawiając się na pierwsze spotkanie z projektantem, warto pa-
miętać o zabraniu ze sobą projektu budowlanego (w przypadku 
obiektów nowych) albo notatki ze wstępnymi, samodzielnie spo-
rządzonymi pomiarami (w przypadku pomieszczeń remontowa-
nych). Nie chodzi o pomiary precyzyjne, ale takie, by można było 
przygotować wstępny, poglądowy plan. Na tej bazie powstaje 
wstępny projekt kuchni , który jest punktem wyjścia do dalszych 
przemyśleń i wyboru ostatecznych rozwiązań.

Klienci Studia Mebli Uljar pochodzą w dużej mierze z rekomen-
dacji. - Miło jest usłyszeć od nich opinię, że wybrali nas ze wzglę-
du na interesujący projekt – mówi pan Dominik. - Że nie byliśmy 
najtańszą z firm, ale zaproponowaliśmy coś, co wychodzi poza 
sztampowe rozwiązania. Chwalą również podejście do obsługi, 
czują się „zaopiekowani”. Pozytywnie działa na wyobraźnię zama-
wiających również obejrzenie już wykonanych przez nas prac oraz 
dobra opinia o montażystach.

Co jest kluczowe w propozycjach Studia Mebli Uljar? - Stawiam 
w projektach przede wszystkim na funkcjonalne rozwiązania 
– mówi pan Dominik. - Sam gotuję, używam kuchni w sposób 
„zaawanasowany”. Mam więc własne wnioski na temat tego, jak 
zadbać o wygodę w tej jakże ważnej części mieszkania. Pozwalam 
sobie sugerować klientom pewne rozwiązania i bywa, że słyszę 
„na to byśmy nie wpadli”. To są rzeczy wypracowane przez lata 
doświadczeń i warto się nimi z klientami dzielić, bo powstają wte-
dy projekty lepiej dostosowane do ich oczekiwań. Pewne rozwią-
zania wyglądają efektownie, ale nie sprawdzają się w praktyce. 
Nawet najpiękniejsze meble będą powodowały frustrację, jeśli są 
niefunkcjonalne. Dlatego ergonomia mebli jest tak istotnym za-
gadnieniem. Bywają klienci, z którymi spotykam się wielokrotnie 
i którzy do decyzji dochodzą miesiącami, a nawet dłużej. Trud-
no się dziwić, bo wybierają rozwiązania na lata, a mają prawo do 
wątpliwości, bo przecież to my a nie oni powinniśmy znać się na 
projektowaniu. 

Niezależnie od podejścia, każdy z naszych klientów może liczyć na 
pełne wsparcie na każdym etapie inwestycji.

Autor: andrzej mielcarek   |  Fotografie: marcin betliński 
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Przedsiębiorstwo Kuncer uzyskało właśnie pozwolenie na budowę kolejnych dwóch 
budynków, z przewidzianych łącznie czterech, tworzących Osiedle Zwycięstwa.  
Do sierpnia 2022 roku przybędzie  45 mieszkań i 9 lokali użytkowych. Budowa 

ostatniego budynku w kompleksie ruszy przed ukończeniem trzeciego. Deweloper 
ma obecnie do zaoferowania nabywcom również mieszkania w inwestycji przy ulicy 

Hallera, na Osiedlu Franciszkańska oraz ostatnie dwa na Osiedlu Cypryjskim. 

PB Kuncer z pozwoleniem 
na budowę drugiego etapu 

Osiedla Zwycięstwa 

Już ponad półtora tysiąca rodzin mieszka w Koszalinie 
(w Kołobrzegu – blisko 100) w domach i mieszkaniach 
zbudowanych przez Przedsiębiorstwo Budowlane Kun-
cer. Obecnie  deweloper prowadzi równolegle trzy duże 

przedsięwzięcia mieszkaniowe, a to i tak z trudem zaspokaja po-
pyt.

startuje ii etaP osiedLa zwycięstwa

Zakończenie budowy dwóch domów wielorodzinnych przy uli-
cy Zwycięstwa 232-234 (łącznie pięć klatek schodowych, 76 
mieszkań) nie oznacza zakończenia inwestycji PB Kuncer w tej 
lokalizacji.

Firma uzyskała pozwolenie na budowę dwóch kolejnych  budyn-
ków (wszystkie pokazuje nasza wizualizacja). Ten, którego budo-

wa właśnie się rozpoczyna, to 45 mieszkań i 9 lokali użytkowych. 
Ma być gotowy w sierpniu przyszłego roku (2022). 

Drugi etap Osiedla Zwycięstwa nie jest lustrzanym odbiciem 
pierwszego, ale idealnie do niego nawiązuje w charakterystyce 
i stylu, zachowując spójność estetyczną i funkcjonalną. Będzie 
w nim więcej lokali użytkowych na parterach. Jak się okazuje, 
jest duże zainteresowanie powierzchnią komercyjną na Rokoso-
wie.

Wioletta Stelmach, dyrektor generalna PB Kuncer, komentuje: 
- Odbieramy wiele pozytywnych sygnałów od potencjalnych 
nabywców. Sprzedaży nie puścimy jednak na żywioł. Komfort 
mieszkańców ma priorytet, więc przewidujemy na parterze takie 
usługi, które nie mają uciążliwego charakteru, a będą na przykład 
dopełnieniem oferty medycznej albo handlowej w tej okolicy. 

Mogą one również polegać na działalności biurowej – finansowej 
lub ubezpieczeniowej. 

Nabywcy mieszkań mogą liczyć na miejsca postojowe w pod-
ziemnym garażu. W sąsiedztwie budynków powstaną również 
miejsca parkingowe, z których część będzie ogólnodostępnych 
oraz wygodne zjazdy z ulicy Zwycięstwa i ulicy Morelowej.  
To w części niejako publicznej. Dostęp do przestrzeni między 
budynkami, tworzącej coś w rodzaju wewnętrznego dziedzińca, 
będzie ograniczona szlabanem, aby zapewnić mieszkańcom mak-
simum spokoju i prywatności.  

Wewnątrz domów, w częściach wspólnych, zostaną użyte – tak 
jak wcześniej - wysokogatunkowe materiały wykończeniowe 
(m.in. wysokiej klasy gresy). W każdej klatce schodowej znajdzie 
się cichobieżna winda, zjeżdżająca bezpośrednio do hali garażo-
wej.

Nowym elementem zewnętrznym stanie się stacja ładowania 
samochodów elektrycznych a także instalacja fotowoltaiczna 
na dachu budynków, która zdecydowanie wspomoże zasilanie 
elektryczne części wspólnych budynków, zmniejszając wydat-
ki nabywców lokali: – Taki jest wymóg naszych czasów – mówi 
Wioletta Stelmach.

Otoczenie całego osiedla zostało zaplanowane jako obszar ziele-
ni, z elementami małej architektury. To cecha charakterystyczna 
dla PB Kuncer: zakończenie budowy kolejnych budynków ozna-
cza jednoczesne oddanie do użytku mieszkańców przestrzeni 
wokół nich w docelowej formie, a więc z trawnikami i nasadze-
niami roślin. Osiedle Zwycięstwa staje się enklawą ciekawej ar-
chitektury w nieco zaniedbanej części Rokosowa. 
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⭠  CENTRUM

POLANÓW  ⭢

etap zakończony

pierwszy etap w realizacji

drugi etap do realizacji

Zwycięstwa 236 i 238 widzaine z ulicy (wizualizacja)
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osiedLe haLLera wychodzi z ziemi

Zgodnie z planem postępują prace przy budowie Osiedla Halle-
ra. Dobiega końca murowanie ścian piwnic pierwszego z trzech 
zaplanowanych domów, w którym znajdą się 63 mieszkania. 
Nabywcy klucze do nich zaczną odbierać w sierpniu 2022 roku, 
a do kolejnych - rok i dwa lata później. Łącznie powstanie w tym 
miejscu ponad 180 nowych mieszkań. 

Ulica Hallera ma ciekawe położenie - znajduje się w pobliżu Wod-
nej Doliny, Centrum Handlowego Forum i Castoramy. Do plano-
wanych trzech budynków dojeżdżać się będzie przez rondo Sy-
biraków/Paderewskiego i dalej ulicą Dawida (kolejna nowa ulica) 
obok istniejących już domów wielorodzinnych. 

Każdy z budynków mini osiedla będzie składał się z trzech klatek 
schodowych. Każdy będzie miał sześć kondygnacji, przy czym 
szósta jest pomyślana jako częściowo poddaszowa, co oznacza, że 
niektóre pomieszczenia będą miały łagodne skosy. 

Niecała powierzchnia szóstej kondygnacji zostanie wykorzysta-
na na mieszkania. Powstanie tam mniej mieszkań niż na piętrach 
poniżej, za to będą one większe (80-90 metrów kwadratowych) 
z dostępem do dużego tarasu.  

Dodajmy jeszcze, że do każdego mieszkania przypisane zostanie 
miejsce parkingowe – w podziemnej hali garażowej lub na po-
wierzchni. Ze względu na niedużą powierzchnię działki, nie są 
przewidziane miejsca ogólnodostępne.  

- Dotychczas najczęściej stawialiśmy budynki liczące od dwóch do 
czterech kondygnacji, a tutaj będzie sześć kondygnacji, bo plan za-
gospodarowania przestrzennego przewiduje w tym miejscu zabu-
dowę wyższą. Zaprezentujemy coś nowego. Stawiamy sobie sami 
coraz większe wymagania i zawsze mamy ambicję, by oddawać loka-
torom do użytku nowocześnie zaprojektowane mieszkania, wykona-
ne z dobrych materiałów, z wygodnymi rozwiązaniami części wspól-
nych, które również wpływają na poczucie komfortu zamieszkania. 
Jestem przekonana, że pierwszy dom będzie stanowił żywą reklamę 
kolejnych – mówi Wioletta Stalmach, dyrektor generalna PB Kuncer.  

osiedLe FranciszKańsKa 

Dużo dzieje się u zbiegu ulic Franciszkańskiej i Krańcowej 
w Koszalinie. Gotowy i zasiedlony jest pierwszy dom wieloro-
dzinny, dobiega końca budowa drugiego i trzeciego , a projek-
tanci  spieszą z dokumentacją czwartego i piątego budynku.

Teren przy ulicy Franciszkańskiej, którym dysponuje Przed-
siębiorstwo Budowlane Kuncer, to działka o powierzchni nie-
mal trzech hektarów. Deweloper podzielił ją na cztery strefy. 
W trzech z nich powstanie łącznie osiem budynków (docelo-
wo blisko 300 mieszkań), a czwarta stanie się wspólną strefą 
rekreacyjną, niezależnie od tego, że przy poszczególnych do-
mach również są przewidziane elementy zieleni, ławeczki czy 
urządzenia służące zabawom dzieci. 

Jak już widać po pierwszym, zrealizowanym budynku skła-
dającym się z trzech klatek schodowych, Osiedle Francisz-
kańska to budownictwo wielorodzinne ze stosunkowo niską 
zabudową. Mieszkania mają zróżnicowaną powierzchnię - od 
małych (do 40 m kw.), przez średnie (50 m kw. i więcej), po na-
wet 120-metrowe. Powstanie przytulne osiedle, zapewniające 
wszystkim lokatorom komfortowe warunki do życia.

Pod wszystkimi obiektami zaplanowane są hale garażowe, do 
których zjeżdżać się będzie windą. Na powierzchni również 
zostały zaprojektowane miejsca postojowe. 

Tym, co wyróżni to osiedle wśród innych w Koszalinie, jest 
wspomniana strefa rekreacyjna ulokowana w centralnej 
części kompleksu. Spojrzenie na plany pozwala uświado-
mić sobie, że nie będzie to ogródek dla dzieci z paroma ła-
weczkami dla dorosłych, ale zdecydowanie coś więcej. Na 
tej powierzchni mógłby z powodzeniem stanąć jeszcze je-
den budynek, a tym samym deweloper mógłby zbudować 
i sprzedać kilkadziesiąt mieszkań więcej. Jego myślenie idzie 
jednak w innym kierunku – ludzie muszą mieć przestrzeń, 
dostęp do światła słonecznego i zieleni, wtedy zyskują po-
czucie pełnego zadowolenia z lokalizacji, którą wybrali do  
zamieszkania. 

Dyrektor Wioletta Stelmach komentuje: - Nauczy-
liśmy się tego na Osiedlu Cypryjskim, gdzie również 
nie pożałowaliśmy miejsca na tereny zielone. Z przy-
jemnością obserwujemy tam, jak nabywcy mieszkań 
korzystają z tej zieleni i postawionych wśród niej urzą-
dzeń. Poza komfortem i wygodą mieszkańców, dodaje 
to urody osiedlu, a na tym nam również zależy. 

Nabywcy mieszkań na Osiedlu Franciszkańska mogą 
liczyć na to, że ich domy powstaną - jak zawsze 
w przypadku budowanych przez PB Kuncer - z bar-
dzo dobrej jakości materiałów. Zarówno w zakre-
sie konstrukcji budynku, jego wszystkich przegród, 
izolacji termicznej, wilgociowej  i akustycznej, jak 
i w zakresie materiałów wykończeniowych. Części 
wspólne będą wykończone z największą dbałością 
o wygodę mieszkańców i estetykę przestrzeni.

osiedle cyPryjskie

Dla PB Kuncer Osiedle Cypryjskie to pierwszy tak 
duży, zwarty kompleks mieszkaniowy, wzniesiony 
w jednej lokalizacji. Kiedy spojrzymy na jego makie-
tę, zobaczymy dwa zespoły domów wielorodzinnych. 
Pierwszy tworzą dwa domy o kształcie przypomina-
jącym podkowę, a drugi – cztery budynki jako dopeł-
niające się duże litery „L”. Całość zachowuje spójność 
architektoniczną i estetyczną. 

Przedsiębiorstwo Budowlane Kuncer przystępowało 
do budowy Osiedla Cypryjskiego jako cieszący się 
ogromnym zaufaniem klientów deweloper, z ponad 
25-letnim wówczas, skumulowanym doświadcze-
niem wykonawczym. W ostatnich latach ugruntowa-
ło ten wizerunek, przenosząc najlepsze wypracowa-
ne rozwiązania na kolejne budowy. 

Łącznie na Osiedlu Cypryjskim PB Kuncer oddało do 
użytku 400 mieszkań. W sprzedaży pozostały dwa 
ostatnie. 

Wioletta Stelmach podsumowuje: - Obserwujemy  
zjawisko, dotyczące kolejnych inwestycji, a które roz-
poczęło się dla nas od Osiedla Cypryjskiego. Nazwać 
by to można „zakupami rodzinnymi”. Często dzieje się 
bowiem tak, że kiedy ktoś z rodziny kupi u nas miesz-
kanie, wkrótce pojawia się ponownie, ale już z kimś 
bliskim albo przyjaciółmi, którym rekomenduje za-
kup. Dla nas jest to powód do ogromnej satysfakcji, 
bo okazuje się, że nasi zadowoleni klienci stają się naj-
lepszymi promotorami naszej oferty.  

Osiedle hallera (wizualizacja) Osiedle Cypryjskie (fotografia)

Przedsiębiorstwo Budowlane Kuncer sp. z o.o.
ulica Wąwozowa 15, 75-339 koszalin

telefon: 94 34 34 567; fax 94 34 34 498 
www.kuncer.pl

Osiedle Franciszkańska (wizualizacja)
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Kołobrzeg ul. Jasna 25
Godziny otwarcia:

Poniedziałek-Piątek: 9:00 - 18:00
Sobota: 9:00 - 14:00

kom. +48 664 045 486
kom. +48 882 702 565
tel. +48 94 351 74 10

biuro@interviol.pl
www.interviol.pl

Ponad 200 tys. m2 wykładzin 
dostępnych na magazynie

•   WYKŁADZINY DYWANOWE   
•   WYKŁADZINY ELASTYCZNE PCV   

•   PŁYTKI DYWANOWE
•   PANELE LAMINOWANE I WINYLOWE LVT   

•   PODŁOGI DREWNIANE   
•   DYWANY   

•   SZTUCZNA TRAWA
•   WYCIERACZKI SYSTEMOWE   

•   PROJEKTOWANIE I PRACA Z ARCHITEKTAMI  
 •   MONTAŻ I OBSZYWANIE

 PROFESJONALNA OBSŁUGA 
INWESTYCJI ORAZ

SPRZEDAŻ HURTOWA 
I DETALICZNA

Zgrany zespół

Wycieraczki systemowe

Panele laminowane i winylowe

Flota

Wykładziny PCV do szkół, szpitali, obiektów

Tysiące metrów dostępnych od ręki
Płytki dywanowe

Podłogi drewniane

Dywany

Wykładziny hotelowe

Obszywanie i montaż



Już nie tylko mieszkania w stanie deweloperskim (do samodzielnego wykończenia), 
ale również gotowe do zamieszkania, oferuje od niedawna Przedsiębiorstwo 

Budowlane Kuncer. 

Nowość w ofercie PB Kuncer 
– mieszkania pod klucz

P ierwsze mieszkanie wykończone pod klucz powstało 
w kompleksie Osiedle Zwycięstwa jako pokazowe. 
Był to duży lokal, który miał za zadanie zasugerować 
nabywcom możliwości, które daje dwupoziomowy 

układ i duża powierzchnia. Jak się jednak okazało, mieszkanie 
to długo nie posłużyło za pokazowe, bo pierwsi oglądający je 
kupili! Uznali, że zaproponowane rozwiązania idealnie wpaso-
wują się w ich wyobrażenie estetyczne i funkcjonalne.

Firma przygotowała więc drugie, tym razem o powierzchni 64 
metrów kwadratowych (pokazujemy je na fotografiach), a kolej-
ne przygotowuje.

Wioletta Stelmach, dyrektor generalna PB Kuncer, komen-
tuje: - Od pewnego czasu mieliśmy wrażenie, że niektórzy 

klienci byliby zainteresowani mieszkaniami gotowymi, takimi 
gdzie wystarczy wstawić meble oraz przedmioty osobiste i za-
mieszkać z marszu. Ta intuicja się potwierdziła. Zaproponujemy 
więc kolejne. Jest to oferta ekskluzywna, na pewno droższa,  
cena może robić wrażenie, ale nie miejmy złudzeń, że samo-
dzielne wykańczanie w  wysokim standardzie kosztowałoby  
mniej. 

Zakup mieszkania przygotowanego pod klucz, z w pełni wypo-
sażoną kuchnią, garderobą, oświetleniem, a nawet grafikami na 
ścianach i firanami w oknach, może mieć z punktu widzenia na-
bywców dwie podstawowe zalety: od razu można ocenić osta-
teczny wygląd lokalu, obyć się bez architekta wnętrz i uniknąć 
poszukiwania wykonawców i samodzielnego kupowania po-
trzebnych materiałów. 

- To na pewno oszczędność czasu i nerwów – mówi Wioletta 
Stelmach. – Każde z przygotowywanych przez nas mieszkań 
ma nieco inny styl. Będziemy się starali tego trzymać. 

Krzysztof Kuncer, prezes zarządu firmy, dodaje: - Wyciągamy 
wnioski z prac wykonywanych na zlecenie naszych klientów, 
na przykład inwestycji Molo Park należącej do Firmus Group 
w Mielnie. Nabraliśmy przekonania, że umiemy dobrze zorga-
nizować wykończenie  mieszkań, wiemy komu możemy je po-
wierzyć, mając pewność, że zrobi to dobrze. Pierwsze efekty 
okazują się bardzo zachęcające. 

Przedsiębiorstwo Budowlane Kuncer sp. z o.o.
ulica Wąwozowa 15, 75-339 koszalin

telefon: 94 34 34 567; fax 94 34 34 498 
www.kuncer.pl
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• w cenie apartamentu pełne wykończenie i wyposażenie
• całoroczny aquapark: basen sportowy . basen rekreacyjny . wodny plac zabaw dla dzieci

. strefa relaksu . strefa saun z wodospadem lodowym
• plaża i basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą . pool bar . fontanna

. liczne atrakcje dla dzieci . strefa aktywności spontanicznej . taras widokowy
• sala fitness, strefa SPA, restauracja z salą klubową i bawialnią . biuro operatora wynajmu

NOWOŚĆ!

Wymarzone wakacje, kiedy tylko chcesz 
Zysk z wynajmu, kiedy nie korzystasz

SPRZEDAŻ APARTAMENTÓW
tel. +48 505 097 700

www.polanki.pl | sprzedaz@abades.pl

PRYWATNY AZYL
WŚRÓD WYDM I FAL



Jak się okazuje, najczęściej zieleń (w praktyce Park Książąt Pomorskich i Górę Chełmską) 
uznają zapytani przez nas koszalinianie za swoje ulubione miejsca w mieście. 

Moje miasto, a w nim…  

Wypalenie centrum miasta przez Armię Czerwoną 
w marcu 1945 roku, a później wyburzenia mają-
ce zrobić miejsce „nowemu” – zwłaszcza przed 
dożynkami centralnymi w roku 1975, przełoży-

ły się na bezpowrotne zatracenie przedwojennego klimatu Ko-
szalina. I nawet jeśli był on za czasów niemieckich miastem nie-
ładnym, jak twierdzą niektórzy, miał pewien charakter, którego 
próżno się doszukiwać w nim obecnie. 

Kiedyś pewien wybitny architekt, oceniając architekturę Kosza-
lina, stwierdził, że można w nim w dowolnym miejscu postawić 
dowolny obiekt, bo i tak nic tu do niczego nie pasuje. To  zło-
śliwa opinia, ale chyba w jakimś stopniu prawdziwa. Miasto ma 
tak luźną zabudowę, że na wolnych parcelach mogłoby powstać 
jeszcze mnóstwo budynków. I powstają, ale nie według koncep-
cji dobrze przemyślanej dla określonych lokalizacji, ale jako poje-
dyncze realizacje – każda w nieco innym stylu. I niewiele w ca-
łokształcie poprawiają takie udane kompleksy, jak zbudowany 
w latach 90. ubiegłego wieku Pasaż Milenium (zespół mieszka-
niowo-usługowy przy ulicach 1 Maja, Wyszyńskiego, Domina) 
czy budowane obecnie przez PB Kuncer Osiedle Zwycięstwa na 
Rokosowie. 

To symptomatyczne, że większość wypowiadających się osób 
nie znajduje w obecnej zabudowie miejsc szczególnie przy-
ciągających. Za to niemal każdy chwali Koszalin za zielone za-
kątki. Miejmy nadzieję, że po udanej rewitalizacji park jeszcze 
wypięknieje, a Góra Chełmska doczeka się dalszej rozbudowy 
infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi. Ona rzeczy-
wiście jest czymś wyjątkowym – niewiele miast w Polsce może 
cieszyć się takim leśnym rajem w swoich granicach, jak Koszalin. Poczta przy ulicy Andersa

Plac przed ratuszem - zdjecie sprzed 
pandemii, obecnie fontanna jest nieczynna

dostęp do serwisu
CANAL+ online 

do 3 miesięcy

dekoder TVBOX+

OGLĄDAJ JAK CI WYGODNIE

Umowa na 24 miesiące. Oferta dotyczy pakietu RELAX+. TIDAL: po okresie promocyjnym 19,99 zł/mies. lub możliwość 
rezygnacji. CANAL+ ONLINE: dotyczy usługi dedykowanej dla Abonentów telewizji satelitarnej. Szczegóły w Warunkach 
Promocji na canalplus.pl i w Punktach Sprzedaży. Oferta ważna w dniach 11.03-07.04.2021 r.

dostęp do serwisu
CANAL+ online 

do 3 miesięcy

dekoder TVBOX+

OGLĄDAJ JAK CI WYGODNIE

Umowa na 24 miesiące. Oferta dotyczy pakietu RELAX+. TIDAL: po okresie promocyjnym 19,99 zł/mies. lub możliwość 
rezygnacji. CANAL+ ONLINE: dotyczy usługi dedykowanej dla Abonentów telewizji satelitarnej. Szczegóły w Warunkach 
Promocji na canalplus.pl i w Punktach Sprzedaży. Oferta ważna w dniach 11.03-07.04.2021 r.

ZAPRASZAMY DO SALONU CANAL+
KOSZALIN,    UL.DOMIANA 11/4,            TEL. 94 341 33 87

ZAPRASZAMY DO SALONU CANAL+
KOSZALIN,    UL.DOMIANA 11/4,            TEL. 94 341 33 87 SALON CANAL+   KOSZALIN, UL.DOMIANA 11/4, TEL. 94 341 33 87

SALON CANAL+   KOŁOBRZEG, UL.TRZEBIATOWSKA 51A, TEL. 94 351 87 07
PARTNER CANAL+  DARŁOWO, UL.KOŚCIUSZKI 11/4, TEL. 94 314 40 40
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uczy jogi, od niedawna prowadzi 
własne studio yoga by ania

stowarzyszenie koszalińska kompania rycerska, 
miłośnik i znawca gier planszowych – założyciel 
koszalińskiego klubu gier planszowych 

W Koszalinie mieszkam od 2004 r. Przyjechałam 
tutaj na studia i doskonale pamiętam, że traktowa-
łam to jak karę. Przez te pierwsze trzy lata Kosza-
lin wydawał mi się brudny, szary, nieciekawy. Był 
miastem mojego drugiego wyboru, bo wcześniej 
próbowałam się dostać na studia do Gdańska. Był 
dla mnie takim miastem drugiej kategorii: już nie 
miasteczko, niby większe miasto, ale ciągle jakby 
drugiej kategorii. 

Pamiętam też dokładnie taki moment na ostatnim 
roku studiów, kiedy wjeżdżając do Koszalina po-
myślałam „jestem w domu” i samą mnie zdziwiła ta 
myśl! Mimo to miałam wrażenie, że Koszalin jest 
tak właściwie tylko na chwilę, że jeszcze pewnie się 
przeprowadzę. 

Aż tak mniej więcej dwa lata temu byłam na warsz-
tatach jogi w Gdańsku i pomyślałam wtedy - świet-
nie byłoby mieszkać w dużym mieście, w którym 
jest tyle ciekawych możliwości i tyle ludzi, tyle cie-
kawych wydarzeń, blisko morza. I nagle w mojej gło-
wie coś przeskoczyło i pomyślałam sobie - przecież 
Koszalin też jest blisko morza! Mało tego, w Koszali-
nie mogę szybciej dostać się nad morze niż mieszka-
jąc na przykład w zatłoczonym Gdańsku. 

Kolejna sprawa: przecież ja mogę stworzyć taką prze-
strzeń w Koszalinie, w której będzie się wiele działo 
i to wszystko jest w zasięgu moich możliwości!  

Jest to tym bardziej piękne, że to właśnie teraz speł-
niam te swoje marzenia. 

I to był taki moment, w którym pomyślałam: Kosza-
lin jest spoko, tu jest dobrze. A w ciągu ostatniego 

roku nabrałam pewności, że ja nie chcę nigdzie in-
dziej mieszkać, niż właśnie w Koszalinie. 

Mamy taką możliwość z mężem, że właściwie mogli-
byśmy pracować z dowolnego miejsca w kraju i kie-
dy zastanawialiśmy się nad przeprowadzką, stwier-
dziliśmy, że tutaj jest nam bardzo dobrze. 

W Koszalinie brakuje mi trochę pięknej architektury, 
ale poza tym bardzo odpowiada mi rozmiar miasta, 
to, że nie jest to wielka aglomeracja, że mogę się ła-
two przemieszczać piechotą (co bardzo lubię), a sa-
mochodem tym bardziej. Uwielbiam w Koszalinie 
wszystkie tereny zielone, najbardziej okolice Góry 
Chełmskiej, bardzo lubię też Park Książąt Pomor-
skich  - uważam, że jest piękny. 

Kolejna moja ulubiona lokalizacja to spacer ulicą Spor-
tową i Piłsudskiego, zwłaszcza kiedy kwitną magnolie. 
Lubię ścieżki rowerowe w Koszalinie, lubię przystań 
w Jamnie i kocham morze. W Koszalinie jest mnóstwo 
miejsc, w których mogę spędzać czas w kontakcie 
z naturą i  to jest dla mnie ogromny plus, bo natura jest 
wspaniałym nauczycielem i lekarzem jednocześnie. 

Mamy tu czyste powietrze, a to jest niezmiernie 
istotne dla naszego dobrostanu. 

Jako nauczyciel jogi spotkałam tutaj wielu wspa-
niałych ludzi, którzy myślą podobnie i korzystają 
z bliskości natury w naszym mieście. Chciałabym 
współtworzyć letnie wydarzenia w plenerze dla 
mieszkańców Koszalina, bo uważam, że mamy tu 
niewykorzystany potencjał.

Jestem bardzo za Koszalin wdzięczna.

Jeśli miałbym wskazać jakieś miejsce, które dobrze wspominam i zawsze 
wracam, to byłaby to Góra Chełmska. To tam rozpoczęła się moja przygo-
da z rycerstwem. Pierwsze spotkania przy wieży ciśnień, a później na sta-
dionie zlokalizowanym na Górze, gdzie spędziłem wiele lat trenując szer-
mierkę, łucznictwo, poznając fantastycznych ludzi. Dzięki tym spotkaniom 
zawiązało się Stowarzyszenie Koszalińska Kompania Rycerska, które działa 
w Koszalinie już blisko 20 lat. Na stadionie tym toczyło się również życie 
towarzyskie, bo wspólnie organizowaliśmy liczne ogniska. Na stadionie 
również trenowałem bieganie – niezapomniane „jeszcze jedno okrążenie” 
sprawia, że uśmiecham się na samo wspomnienie. 

Góra Chełmska to również las. Za młodu jako fascynat jazdy rowerem 
górskim, zjeździłem całą Górę wrzesz i wzdłuż, gubiąc się na niej niejedno-
krotnie i przeżywając niezłe przygody, które wspominam do dzisiaj. Bardzo 
cenię sobie singletrack, który powstał na Górze, promujący tą formę ak-
tywności. Zimą, jak spadnie śnieg, polecam wybrać się rowerem do lasu. 
A jeśli nie rower, to zdecydowanie sanki i zjazd z samej góry przy wieży wi-
dokowej. Do dzisiaj pojawia się tam mnóstwo rodziców z dziećmi, żądnych 
niezapomnianych wrażeń. Takich, które przeżywałem sam jako dziecko.

anna 
Wiśniewska

Bartłomiej Zielonka 
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fotografka tworząca niezwykłe portrety; prowadzi 
zakład fotograficzny Deber i studio fotografii rodzinnej, 
prywatnie mama trójki dzieci, z głową pełną pomysłów.

Kiedy ktoś pyta mnie o moje 
ulubione miejsce w Koszalinie, 
przed oczami staje mi magicz-
ny zakątek. Myślę tak o tym 
miejscu już od 30 lat i przy-
znaję, że od czasu do czasu 
wpadam sprawdzić, czy nadal 
istnieje i czy nie był to tylko 
sen. Ten magiczny kawałek 
ziemi znajduje się kilka kilo-
metrów od miasta w kierunku 
Polanowa. Mieszkańcy Kosza-
lina znają wyasfaltowany par-
king na łuku drogi, na którym 
widać często samochody 
i spacerujące po lesie rodzinki. 

Mnie zaś chodzi o miejsce kawałek dalej, też łuk po prawej stronie, zakole 
na poboczu koło wysokiej skarpy. Kiedy zaparkujecie na tym leśnym zako-
lu i przejdziecie na drugą stronę szosy, zobaczycie przesmyk w lesie. Wy-
deptaną ścieżką dojdziecie do małego raju. 

Tam jako dziecko spędzałam zimą każde popołudnie i całe weekendy. Tam 
był nasz narciarski raj. Mało kto wie, że w tym miejscu do dzisiaj jest prze-
piękna przestrzeń pomiędzy drzewami, która pozwala szusować na nar-
tach. Nie jest to może wypad na lodowiec, ale to tam nauczyłam się jeździć.

Każdego lata chodziliśmy całymi rodzinami wyrywać samosiejki, udep-
tywać trawy, niwelować fałdy. Wszystko po to, aby przygotować naszą 
trasę na zimę. I jak tylko spadał pierwszy śnieg, w to miejsce zjeżdżało się 
z różnych stron miasta wielu szalonych narciarzy i jeździło do nocy. Nie 
mieliśmy sprzętu za miliony, nie nosiliśmy wypasionych ubrań. Zabiera-
liśmy mamę opatuloną w koce, termosy, kiełbasę i kanapki i jechaliśmy na 
zimowe szaleństwo. 

Tata był od nauki, a mama od dokarmiania. Każda rodzina miała swoje 
stanowisko kulinarne. Młodsze dzieci bawiły się razem, starsze jeździły na 
nartach, a dorośli rywalizowali między sobą, kto nauczył się lepszej tech-
niki. Były ustalone reguły, których wszyscy pilnowali, aby nikomu nie stała 
się krzywda. Byłam tam szczęśliwa jak nigdy. 

Magia tego miejsca polega na tym, że kiedy w Koszalinie topnieje śnieg 
i słońce wkracza na chodniki, tam nadal są zaspy. Przerwa w drzewach jest 
tak niewiarygodnie położona, że słońce bardzo krótko tam operuje. Dzięki 
temu, kiedy wszyscy już zapomnieli o śniegu, my braliśmy narty na plecy 
i ruszaliśmy jeździć. Wzroku i pytań sąsiadów nie zapomnę do dziś. 

Z tamtego okresu pamiętam jedno marzenie nas wszystkich. Żeby powstał 
tam wyciąg. Niestety przyszły cieplejsze zimy, śniegu dawno nie było i ma-
giczne miejsce musi poczekać. Podobno to albo teren wojskowy, albo po-
łożony blisko wojska i chyba nie uda się tego miejsca przywrócić do życia. 
A może przyjdą lepsze zimy i znajdzie się znowu jakiś zapaleniec, który wy-
korzysta niesamowity potencjał tego miejsca. 

Karolina Magnowska 

propagator ekologicznej żywności, na co dzień o porady 
pytajcie go w eko smakach

Koszalin to moje ulubione miasto.  Może to brzmi dziwnie i mało obiek-
tywnie, bo przecież jestem mieszkańcem, ale dla mnie Koszalin ma wszyst-
ko. Z jednej strony jest wiele miejsc, do których można pójść, coś zjeść 
(oczywiście w pandemii jest to utrudnione), ale miasto ma też kilka cichych 
i spokojnych miejsc. Te, które lubię najbardziej, to Góra Chełmska i Wod-
na Dolina. W obu można spacerować, wyciszyć się, odpocząć, a nadal się 
jest w mieście. Dla mnie to wyjątkowo cenne. Przez jakiś czas studiowa-
łem w Gdańsku i miasto to okazało się dla mnie zbyt duże i może nawet 
za szybkie, aby osiąść tam na stałe. Spacer trzeba planować z wyprzedze-
niem, wszędzie pęd i pośpiech. W Koszalinie bardzo często zdarza mi się 
po pracy po prostu podjechać na Wodną Dolinę i wraz z moją dziewczyną 
rozmawiamy o tym, jak minął dzień. Czasem bierzemy psa, można usiąść 
na ławce, czy po prostu pospacerować. W Koszalinie czuję równowagę 
pomiędzy pracą, a czasem wolnym i obie te przestrzenie można wypełnić, 
będąc w obrębie miasta. Szczególnie, że wszędzie jest blisko, w zasadzie nie 
ma problemów z przemieszczaniem się czy parkowaniem. Jest woda i las. 
To wszystko rozładowuje emocje, jest balsamem dla duszy i ciała.

Mikołaj Kurkus 
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współtwórczyni i dyrektor teatru muzycznego adria 

Myślę, że Koszalin nie zasługuje na miano nudnego. Nazwałabym to 
inaczej - spokojny. To chyba trafne określenie. Jednak, aby to stwier-
dzić, potrzebowałam kilku lat i swego rodzaju dojrzałości i zmian 
priorytetów w życiu.

Tu się urodziłam, wychowałam. Z perspektywy minionych 32 lat 
wiem, że nie zamieniłabym tego miasta na żadne inne, a miałam 
epizod z wyprowadzką do Warszawy. Nie wytrzymałam tam jednak 
zbyt długo - brakowało mi właśnie tego spokoju, który daje Koszalin. 
Ludzie też są tu inni, bardziej przyjaźni, nie pędzą zaślepieni wizją 
kariery zawodowej, nie patrząc na poboczne sprawy.

Zawsze ceniłam w mieszkaniu tu, w Koszalinie, bliskość do morza, 
które uwielbiam, szczególnie poza sezonem. Jako nastolatka uwiel-
białam drogę do mojego liceum, która prowadziła przez Park Książąt 
Pomorskich. Wiosną miał on niepowtarzalny urok. 

Możemy narzekać, że w naszym mieście nie ma starówki jak w in-
nych miejscach Polski, ale obecnie staram się przekuwać tego typu 

„ n i e d o s ko n a ł o ś c i ” 
w plusy. To przecież 
właśnie na koszaliń-
skim placu ratuszo-
wym, kiedy miałam 
zaledwie kilka lat, naj-
lepszą rozrywką było 
dokarmianie gołębi. To 
właśnie w Koszalinie 
mamy jeden z lepszych 
amfiteatrów w Polsce, a trochę w swoim zawodowym życiu amfite-
atrów odwiedziłam. 

Kultowym miejscem, które w moim życiu odegrało dużą rolę, było 
też dawne kino Adria, w którym to obejrzałam najpiękniejsze bajki, 
będąc dzieckiem, pierwszy muzyczny film będąc nastolatką, a ak-
tualnie w tym miejscu współtworzę Teatr Muzyczny Adria, mając 
nadzieję, że za kilkanaście, kilkadziesiąt lat ktoś wspomni Adrię jako 
miejsce jego wspomnień.

Magdalena Łoś-Wojcieszek 

współwłaściciel sklepów z okularami przy ulicy łużyckiej 
oraz ulicy matejki w koszalinie

Koszalin! Mój. Trochę za-
ściankowy, trochę nadą-
żający za światem. Uwiel-
biam go za jego bliskość. 
Bliskość wszędzie. 

Na szczęście nie mam 
jednej, jedynej, ulubionej 
miejscówki, bo nie mógł-
bym się nią podzielić, aby 
nikt jej nie przejął. 

Wielu przewodników 
i różnego rodzaju mate-
riały prezentujące walory 
turystyczne Koszalina na 
pierwszym miejscu sta-
wiają bliskość morza oraz 
ilość parków w mieście. 
Trudno się z tym nie zgo-
dzić, ale czy to tak bardzo 
wyróżnia miasto spośród 
dziesiątek innych w kraju? 

W rodzinnym mieście ogromnie cenię kilka wyjątkowych budynków 
i w ich okolicach często przebywam. 

Pierwszy, najpopularniejszy (również w przewodnikach) a i nie mający so-
bie równych, to amfiteatr. Nietypowa konstrukcja zadaszenia symbolizu-
jącego tęczę, do dnia dzisiejszego wzbudza podziw, zachwyt i pozytywne 
emocje. To chyba dzięki temu obiektowi oraz wydarzeniom tam organizo-
wanym (Światowy Festiwal Chórów Polonijnych czy Letnia Noc Kabareto-
wa) Koszalin dał się poznać z pozytywnej strony. Warto dodać, że obiekt 
został zaprojektowany i wykonany przez koszalińskich inżynierów.

Kolejnymi obiektami, które z emocjami pokazuję odwiedzającym zna-
jomym, są gmach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz budynek po 
EMPiKu. Oba położone w tym samym co amfiteatr parku, w odległości 
dosłownie kilkuminutowego spaceru. Jeśli się nie mylę, oba budynki repre-
zentują polski modernizm a może nawet brutalizm, ale te podziały pozosta-
wiam specjalistom. Dla mnie to przejaw bardzo interesującej architektury, 
której nie powstydziłby się Berlin czy Tokio, u nas niestety często wytyka-
ne palcami jako szkaradztwo. 

Niestety wszystkie wspomniane obiekty w czasie plandemii tracą na swo-
jej wartości, z uwagi na brak czynnika ludzkiego. 

I tu pojawia się kolejny punkt na mojej mapie Koszalina. Przepiękne płuca 
miasta, ogromne połacie zieleni okalające najwyższe na Pomorzu Środko-
wym wzniesienie. Góra Chełmska, a w zasadzie Góra Krzyżanka, to niezli-
czone ilości tras pieszych, biegowych, rowerowych. To bliskość natury, którą 
każdy koszalinianin powinien mieć w sercu! Informacja o tym wzniesieniu 
pojawia się zawsze, ilekroć mówię o pogodzie w naszym mieście. To dzięki 
tej górze lub przez nią - jak kto woli - miewamy w Koszalinie strefy pogo-
dowe. I choć miasto rozpościera się wzdłuż zaledwie kilkunastu kilometrów, 
często na jednym jego końcu mamy piękną słoneczną aurę, a na drugim leje 
jak z cebra. 

Od jakiegoś czasu regularnie maszeruję po wzniesieniach Góry Chełmskiej. 
Lubiatowo, Maszkowo czy Kłos są w zasięgu dwugodzinnego spaceru, a za-
skakujące jest to, jak samotnym można być w tak bliskiej odległości od 100-ty-
sięcznego miasta. Wbrew pozorom pandemia to idealny moment na pojedna-
nie z naturą, relaks z dala od komputerów i technologicznych gadżetów. 

Z mojej perspektywy Koszalin to miasto z ogromnym potencjałem tu-
rystycznym. Niestety mała wiara mieszkańców i pewna zaściankowość 
powoduje, że częściej wolimy stąd wyjechać na weekend, niż poznawać 
najbliższe okolice i rozkoszować się pięknem!

Marek Brajczewski 
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radca prawny 

aktorka bałtyckiego teatru Dramatycznego

Kawałek prawdziwej natury w mieście? Dla mnie to miejsce, gdzie 
nie mierzę czasu, pełne spokoju i kontaktu z przyrodą.  Można 
tu oderwać się od rytmu miasta, pospacerować i spędzić czas.  
Od paru lat uprawiam tam sporty wodne i pływam łódką.

Zawsze dziwię się, kiedy komuś o nim opowiadam i otrzymuję od-
powiedź, że jeszcze tam nie był. Naprawdę? Nadal są osoby, które 
jeszcze nigdy nie odwiedziły przystani w Jamnie.

Odkąd Jamno stało się dzielnicą Koszalina, a w ostatnich dniach 
oddano po długim remoncie drugi pas ruchu, dojazd na jamneń-
ską przystań to zaledwie moment. 

Szkoda, że tak mało mówi się o tym miejscu, bo może wówczas 
skłoniłoby to do inwestycji w porządną infrastrukturę. 

Wierzę, że kiedyś uda się tu stworzyć wspaniałą marinę, z której 
będą korzystali wszyscy.

A do tego czasu będzie moim małym, lokalnym azylem. Tu podzi-
wiam wschody i zachody słońca, stojąc nad brzegiem jeziora. To 
zdecydowanie moje ulubione miejsce w Koszalinie. 

Uwielbiam okolice ulicy Konstytucji 3 Maja, wszystkie uliczki łą-
czące się z ulicą Drzymały, plac Teatralny i drogę prowadzącą do 
rynku. To jest ta część miasta, którą poznałam na samym począt-
ku pobytu w Koszalinie, w 1995 roku. Może nie jest to obecnie 
najbardziej reprezentacyjna część miasta, ale klimat starego Ko-
szalina, przedwojennego i tego z lat 50.  ub. wieku odpowiada mi 
niezwykle. Lubię letnie spacery po tych uliczkach, słońce wydo-
bywa wtedy specyficzny zapach z klatek schodowych w kamie-
nicach. Bardzo mi się to kojarzy z dzieciństwem i zapachem wro-
cławskiego Nadodrza, gdzie mieszkali dziadkowie. Idąc ulicami, 
przyglądam się przeważnie kamienicom, szczegółom, ornamen-
tom. Bardzo lubię się gapić na architekturę, odpoczywam wte-
dy od całej życiowej bieganiny. No i park przy dawnym Empiku. 
Przyjemnie tam połazić przed pracą, po próbie. Gdyby się udało 
wyremontować tę część miasta, zreperować ulice i chodniki było-
by wspaniale! I jeszcze, gdyby się udało przywrócić dawne puby, 
kawiarnie, knajpki, księgarnie, cukiernie w tych miejscach (szcze-
gólnie w okolicach ratusza), to byłoby z pożytkiem dla mieszkań-
ców nie tylko centrum, ale i turystów. Lubię zieleń w każdym mie-
ście, a Koszalin ma jej sporo, to ważne, szczególnie w upalne dni 
roku. Zawsze mnie cieszą wizyty w miastach, gdzie odnawiane 
są stare budynki i ulice, może i w Koszalinie doczekamy większej 
ilości takich miejsc. Tak przyjemnie patrzeć na nowe życie starych 
części miasta.

Natalia Sterczyńska 

żanetta  
Gruszczyńska-Ogonowska 

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   

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 - 24 kwietnia 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

Dorota Hornung CHIRURGA DZIECIĘCEGO  - lek. Jerzego Niesłuchowskiego
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wiceprezes zarządu pracowni pozarządowej 

Słyszę często, że Koszalin to miasto zielone. Dla mnie też jest 
to jedna z jego głównych cech, ale kojarzę ją nie przez pry-
zmat parku w centrum, ale dzięki okolicom Góry Chełmskiej. 
Mam na myśli cały pas lasów po wschodniej stronie Koszalina 
– od torów kolejowych w kierunku Gdańska, po rejon za szpi-
talem, aż do drogi na Polanów. 

W dzieciństwie do lasu miałem cztery minuty marszu, wi-
działem go codziennie z okna mojego pokoju. Od wczesnych 
lat osiemdziesiątych, kiedy na miejscu dzisiejszego osiedla 
Bukowe więcej było pól niż domów, przemierzałem te tere-
ny: wspinaczka po drzewach, huśtawki na linach, turlanie się 
z „góry piaskowej” (wtedy faktycznie całej w piasku, niepo-
rośniętej drzewami), wyprawy na szczyt wieży widokowej. 
Później doszły wielogodzinne spacery z psem i jego gonitwy 
za sarnami, testowanie kolejnych rowerów na korzeniach 
i wertepach…

Teraz co prawda mieszkam dokładnie po drugiej stronie mia-
sta, ale nadal koszaliński las jest dla mnie miejscem wyjątko-
wym i staram się go odwiedzać tak często, jak się da. Jeżdżę 
po nim rowerem przez większą część roku, zima to długie 
marsze, chyba że spadnie śnieg – wtedy obowiązkowo sanki, 
znów jak kilkadziesiąt lat wcześniej, po tych samych dziesiąt-
kach górek.

I to jest dla mnie kolejna z wyjątkowych cech tego miejsca – 
jego stałość. Oczywiście, na samej Górze Chełmskiej powsta-
ją nowe zabudowania, pojawiły się single tracki dla rowerzy-
stów, zarosła „góra piaskowa”. Ale jednocześnie rozpoznaję te 
same ścieżki, górki, trasy saneczkowe, na których spędzałem 
tyle godzin w młodości; pozostał ten sam klimat spokoju, ob-
cowania z naturą, aktywnego odpoczynku. I to wszystko kilka 
minut drogi od hałasu i pędu dużego miasta. 

Podobnie jak często słyszę o Tatrach, że tłumy na szlakach 
(a są tak naprawdę tylko w kilku najbardziej popularnych 
miejscach), tak samo tutaj można znaleźć spokój i ciszę zaled-
wie kilkaset metrów od głównych dróg leśnych. Staram się tu 
zawsze szukać takich miejsc.

Łukasz Cieśliński 

współwłaściciel agencji marketingowej Wypisz Wymaluj 
oraz studia projektowego lets grow

Kiedy myślę o Koszalinie, wyświetlają mi się w świadomości konkretne 
„klatki i ujęcia”. Nie ma wśród nich zbyt wielu wspomnień z dzieciństwa, 
są tylko i wyłącznie obrazki z rejonów ulicy Rejmonta, przy której spędzi-
łem pierwsze siedem lat życia. Do Koszalina wróciłem po prawie 10 latach 
uczyć się w II Liceum Ogólnokształcącym i to wokół tego miejsca kręcił się 
mój cały koszaliński świat. Wśród zestawu ujęć najbardziej jaskrawe kolory 
ma nieistniejący już pub Zacisze. Jest w tym garść absurdu, bo w wystroju 
ciężko było o cokolwiek jaskrawego. Wojskowe siatki, kusze, krzesła pod-
wieszone pod sufitem i cała masa innych bibelotów - tworzyły unikalny 
charakter tego miejsca. Najjaśniej wśród tego wystroju świeciła osobo-
wość Szeryfa - właściciela i barmana. Do Zacisza przychodziło się również 
dla Niego. Zatem kiedy myślę Koszalin, myślę „Bronek” i widzę Zacisze.

Mateusz Soduł 
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c hoć oboje studiowali historię, to nie do końca mieli po-
mysł na to, co robić po studiach. Marta bardzo chciała 
zostać prawnikiem, a gdy nie powiodło się na egzami-
nach wstępnych, sięgnęła po plan B, czyli historię. To-

masz Dąbrowski chciał studiować z dala od domu, dlatego padło 
na Toruń.

Spotykać się ze sobą zaczęli, kiedy Marta była na trzecim, a To-
masz na czwartym roku studiów. Nie od razu spojrzeli w swoją 
stronę z miłością, lecz dość szybko znaleźli wspólny język, a czas 
we własnym towarzystwie płynął im lepiej i szczęśliwiej. Po skoń-
czonych studiach chcieli być ze sobą razem i szybko trzeba było 
podjąć decyzję czy zostają w Toruniu, czy wrócą do rodzinnego 

miasta Tomasza, Koszalina. Marta Żebrowska – której pogodny 
głos sprawia wrażenie, że świat widzi tylko w jasnych odcieniach, 
mówi: – Koszalin przyjął nas z całym dobrodziejstwem. W zasa-
dzie w ogóle nie mieliśmy problemu ze znalezieniem pracy. Ja za-
częłam staż w Urzędzie Miejskim, a później dostałam tam stałe 
zatrudnienie. Tomek podobnie: bardzo szybko rozpoczął praktyki 
w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a później dostał 
pracę w kancelarii notarialnej. Tu właśnie dostrzegł potencjał 
w rynku nieruchomości, co z czasem, po krótkiej praktyce w biu-
rze Kazimierza Wysokińskiego i dłuższej pracy w biurze Wojcie-
cha Jasińskiego, dało perspektywę na własny pomysł na biznes. 
W każdym razie sam początek w Koszalinie okazał się bardzo ła-
skawy i całkiem stabilny. 

Zupełnie przypadkowo na zajęciach z kultury materialnej Średniowiecza 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu usiedli obok siebie Marta 

Żebrowska i Tomasz Dąbrowski. Wtedy jeszcze nie przypuszczali, że połączy 
ich miłość, pomysł na to jak iść przez życie, odmienne charaktery i nieustająca 

potrzeba mówienia życiu: sprawdzam. Dziś z powodzeniem działają  
w całkowicie odmiennych branżach. Marta prowadzi „Lukrecję” - Pracownię 

Artystyczną, Tomasz – agencję „Twój Dom - Nieruchomości”. 

LUBIMY ZE SOBą BYć
Marta Żebrowska i Tomasz Dąbrowski

Autor: anna zawiślak  |  Fotografie: marcin betliński

Pracę w urzędzie Marta wspomina dobrze. Kreatywne działania, 
szczególnie w dziale promocji, były czymś, co lubiła najbardziej. 
Brakowało jej jednak indywidualnego podejścia. Nawet autorski 
pomysł był „nasz”, a każde niepowodzenie „tylko twoje”. W za-
sadzie po narodzinach młodszego syna, będąc jeszcze na urlopie 
opiekuńczym, pomyślała o czymś dla siebie. Pierniki! Tylko czy 
z tego da się żyć?

Szukała sposobów i technik. Zapisała się na kursy i warsztaty, 
które ukierunkowały jej pomysły i umiejętności. Powoli, małymi 
krokami, pierwsze cynamonowo-miodowe wypieki gościły na 
rodzinnych spotkaniach i uroczystościach. Pocztą pantoflową, 
znajomi, sąsiedzi, koleżanki koleżanek, zaczęły dopytywać o in-
dywidualne wzory i okolicznościowe ciasteczka. Nie wiadomo 
kiedy, z dnia na dzień, pierniki zaczęły przejmować kuchnię, salon, 
a klatkę schodową przez długie miesiące wypełniał bożonarodze-
niowy, piernikowy aromat.

- Właśnie w tym momencie trzeba było odpowiedzieć sobie na 
pytanie: zostaję na bezpiecznej posadzie, czy idę za głosem serca? 
– Serce wygrało, choć byłam bardzo ostrożna. Moją pierwszą pra-
cownię wyposażyłam tak, abym w razie niepowodzenia wszystko 
mogła rozkręcić i sprzedać. Asekuracja? Być może, a może naj-
zwyczajniej w świecie sama musiałam uwierzyć, że moje hobby 
małymi krokami przeistacza się w pracę na pełen etat – mówi 
Marta Żebrowska. – Teraz od kilkunastu tygodni jestem w mo-
jej nowej pracowni przy ulicy Zwycięstwa 40/48, z dużą witryną 
i szyldem. Tutaj wraz z Ulą, moją podporą, przez długie godziny 
tworzymy wzory i faktury, projektujemy propozycje na nowe se-
zony świąteczno-okolicznościowe, a także staramy się najlepiej 
jak umiemy spełniać nawet najwymyślniejsze zachcianki naszych 
klientów. Sądzę, że udało mi się przełamać myślenie o pierniku, 
jako ciastku jedynie związanym z Bożym Narodzeniem. Właśnie 
przed chwilą spod naszych rąk wyszły lukrowane baranki, jajka, 
a nawet palmy wielkanocne. W piernikach zamykamy wspomnie-
nia, podziękowania, serdeczne życzenia. Ta praca jest byciem 
blisko miłych, ludzkich spotkań, pamiętaniu o sobie i robieniu 
prezentów. Nasze lukrecjowe pierniki towarzyszą przyjęciom 
urodzinowym, komuniom, rocznicom i ślubom. Są podziękowa-
niem za opiekę. Bywają pamiątką znad morza, a nawet firmowym 
giftem i okolicznościowym podarunkiem. Za każdym razem to 
bardzo indywidualny projekt i analiza. Cieszy mnie to, że poprzez 
rozmowę z osobą, która do mnie trafia, udaje się stworzyć coś, 
co wzrusza, ale przede wszystkim smakuje, zostając w pamięci na 

długo. Lukrecja dała mi niezależność i samodzielność w podej-
mowaniu decyzji, choć nie zawsze jest to lekki kawałek chleba 
– mówi Marta. 

Dziesięć lat temu Tomasz Dąbrowski wrócił do domu i powiedział: 
„Kochanie, właśnie założyłem firmę”. I mimo że była to decyzja 
odważna i niespodziewana, wzięli ją na siebie z całym dobro-
dziejstwem. Młody przedsiębiorca swoją działalność pod nazwą 
„Twój Dom – Nieruchomości” prowadził we własnym mieszkaniu, 
dzieląc czas pomiędzy spotkaniami z klientami, aktami notarial-
nymi, pisaniem umów, a porządkami w domu i jak było trzeba, 
opieką nad dzieckiem. Dziś śmiało można powiedzieć, że Tomasz 
Dąbrowski home office uprawiał znacznie wcześniej, niż było to 
popularne czy konieczne. Okazało się, że biuro jest potrzebne, 
być może bardziej do nadania rangi spotkaniom, ale dobry biznes 
i efektywne kontrakty można robić dosłownie wszędzie. Agencja 
„Twój Dom - Nieruchomości” postawiła mocno na obsługę obiek-
tów komercyjnych. Skojarzenie i dopięcie umów między biznes-
menami nie jest wcale takie proste. Tu nie wystarczy po prostu 
pokazać dostępne hale czy teren, trzeba dostrzec dostępne moż-
liwości prawne i co ważniejsze - biznesowe. Należy dopasować 
to tak, aby zawarta umowa w dalszym przebiegu była efektywna 
i dawała długoterminową satysfakcję obu stronom. Dodajmy – 
wymagającym stronom. 
– Moja dojrzałość w biznesie to był proces. Z jednej strony rzuci-
łem się na głęboką wodę, na rynek, w którym było już mnóstwo 
agencji nieruchomości i pośredników, z drugiej strony ciągle się 
uczyłem, poznawałem możliwości, studiowałem ustawy, starałem 
się rozgryźć każdy nurtujący problem, nie odkładając nic na póź-
niej – mówi Tomasz Dąbrowski. – Dla nas z Martą, był to czas 
pełen wyzwań. Małe dzieci, biuro w domu. Z jednej strony Marta 
jeszcze na etacie i sztywnych godzinach pracy, a ja – często z te-
lefonem i umowami podpisywanymi wieczorami czy w weekendy. 
W tym wszystkim starałem się wyłuskać czas tylko dla nas, a po-
godzenie wszystkiego razem jest jak żonglowanie piłeczkami. Jak 
jedna jest u góry, to inna na dole. 

Mimo nieustannej pracy, przyszedł kryzys – opowiada Tomasz. 
Rynek nieruchomości, a tym samym prowadzenie Agencji Nieru-
chomości, to nieustanne balansowanie między sukcesem a poraż-
ką. Lata doświadczenia robią swoje, ale we wszystkim trzeba mieć 
szczęście, a niekiedy szczęściu trzeba pomóc. Kiedy już mocno 
zastanawiałem się, czy nie rzucić tego wszystkiego, pojawił się 
wspólnik ze sporym doświadczeniem. Fuzja mojej energii i oazy 
spokoju okazała się świętym Graalem, którego szukałem i który 
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był mi potrzebny. Współistnienie „Twój Dom – Nieruchomości” 
i „Gadomska Sp. z o.o.” pod jednym adresem okazało się znako-
mitym pomysłem. Jednak to nie wszystko; wykonałem również 
sporą pracę nad sobą. Pośród mnóstwa obowiązków znalazłem 
też czas dla siebie. Postawiłem na rozwój osobisty. Znalazłem 
w tym odpowiedź, jak zarządzać zespołem. Odnalazłem również 
dystans do siebie i pokorę. Dziś nie ma dla mnie tematów i spraw 
beznadziejnych. W życiu osobistym, a przede wszystkim zawodo-
wym, pochylam się nad każdą sprawą. Trudne oferty sprzedaży 
nieruchomości dają nam lekcje i ja z tych nauk chcę wyciągnąć jak 
najwięcej. Szukam metod i sposobów. Mam też mocne przekona-
nie, że bardzo indywidualne traktowanie potrzeb moich klientów 
– partnerów, przynosi skuteczne rozwiązania. Jakiś czas temu 
zmieniłem swój sposób myślenia: to klient jest moim szefem, któ-
ry zleca mi „robotę”, a ja muszę wywiązać się najlepiej jak umiem 
– deklaruje Tomasz Dąbrowski. – Zaufanie i spokój, ale i rzetelne, 
jasne informacje - na to postawiłem. Moją codziennością, oprócz 
komercyjnych transakcji, są przede wszystkim umowy kupna, 
sprzedaży domów, mieszkań i działek. Dla niektórych moich klien-
tów to nierzadko jedyna tak poważna i tak wartościowa transak-
cja w życiu, za którą stoi wiele wspomnień i wiele nadziei. Staram 
się zapewnić gwarancję bezpieczeństwa i pewności. Tego rodzaju 
transakcje są wielce stresujące, a stres potrafi rozłożyć się rów-
no na wszystkich. Koncentruje się nad równowagą, to dla mnie 
ważne. – dodaje i zaznacza - Dzisiejszy sukces mojej firmy oraz 
życia osobistego zawdzięczam bardzo dobrej pracy dwóch moich 
współpracowników - Izabeli Padniewskiej – królowej mieszkań 
i domów oraz Piotrowi Solskiemu – prawdziwemu czarodziejowi 
nieruchomości komercyjnych oraz działek.  To także dzięki ich 

pracy mam możliwość i czas na poświęcanie czasu mojej rodzinie 
i rozwijanie swoich hobby. Marketingiem, planami rozwoju firmy, 
wymyślaniem nowych kampanii reklamowych mogę zajmować się 
w domu lub siedząc za kółkiem samochodu - w tym czasie klien-
tów obsługują oni.

Oboje są zapracowani, choć zdecydowanie potrafią znaleźć czas 
dla siebie. Marta Żebrowska prowadzi „Lukrecję – Pracownię Ar-
tystyczną” już czwarty rok. Tomaszowi Dąbrowskiemu mija dzie-
siąty rok „na swoim”, a dwunasty w branży nieruchomości. Razem 
są od osiemnastu lat. Mają dwoje dzieci: córkę Olę, uczennicę kla-
sy piątej i Franka, który od września zostanie uczniem pierwszej 
klasy. Prowadząc niezależne biznesy, potrafią się wspierać i  oboje 
przyznają, że zdecydowanie lepiej się rozumieją. 
– Tomasz pomaga mi w trudnych sytuacjach. Czasem to kwestie 
rozliczeń, a czasem „dyplomacji”. Kiedy mną targają nerwy, on 
przychodzi je ukoić i wspólnie udaje się znaleźć dobre rozwiązanie 
– mówi Marta Żebrowska.  – Ja też rozumiem go zdecydowanie 
bardziej, odeszła co najmniej połowa naszych konfliktów – śmieje 
się. – Kiedyś irytowała mnie praca „po godzinach”, teraz sama od-
powiadam na maile czy zapytania w teoretycznie wolnym czasie. 
Choć ogromnie się różnimy i nasze biznesy są zgoła inne, to żadne 
z nas nie uważa, że drugie robi coś mniej poważnego, czy mniej 
wartościowego – dodaje. Kiedy ja mam intensywny czas w pra-
cy, czyli wszystkie przedświąteczne tygodnie, Tomasz wie, że jest 
samotnym ojcem i swobodnie radzi sobie z tą sytuacją. Z kolei 
w wakacje, kiedy u niego sporo się dzieje, ja robię sobie miesiąc 
wolnego, a on choć na chwilę robi się panem swojego czasu.
 – To prawda, ja muszę sprzedać całą masę pierników, aby za-

Tomasz Dąbrowski
twój Dom – nieruchomości, 

ul. kołłątaja 1b/f koszalin 
 www.twojdom-koszalin.pl

fb: twój Dom nieruchomości tomasz Dąbrowski

Marta żebrowska 
lukrecja – pracowania artystyczna, 

ul. zwycięstwa 40/48 koszalin 
www.lukrecja.org.pl

fb: lukrecja – pracownia artystyczna 
ig: lukrecja.pracownia.artystyczna 

mknąć miesiąc. Tomkowi, wystarczy czasem tylko jeden klient czy 
transakcja. Mamy wzajemnie szacunek do swojej pracy i potrafi-
my się tym cieszyć. To obojgu nam daje poczucie bezpieczeństwa 
i jeszcze większej chęci do rozwoju zawodowego. Oboje ciągle się 
wspinamy i mamy swoje małe – niemałe marzenia. Każdy swoje 
i razem wspólne, bo my po prostu lubimy ze sobą być. 

I choć maluje nam się obraz pary idealnej, to prawda jest taka, 
że tych dwoje łączą kontrasty i przeciwieństwa. Ona kocha ta-
niec i zabawę. Z miejsca gotowa do przygód, dalekich podróży, 
słonecznych plaż, kajakiem, samochodem, samolotem – nieważ-
ne, ważne, aby dobrze spędzić czas w gronie kochanych osób. 
On woli las, ognisko, sielsko i spokojnie. Z dala od zgiełku, za to 
z pysznym jedzeniem. To Tomasz gotuje w domu i to on ogarnia 
„papierkową robotę”, za to Marta stawia „kropkę nad i”, pamięta 
o wszystkich urodzinach i rocznicach, szykuje niespodzianki i pre-
zenty, dba o detale i przyjemności, ale i dodatkowe zajęcia dzieci 
czy szkolne zebrania. 

Oboje twierdzą, że dopiero się rozpędzają, ale na swoich warun-
kach. Zebrali już pewne doświadczenie, jednak dalej z papierkiem 
lakmusowym przyglądają się mocno rzeczywistości. Rodzina, 
dzieci, czas dla siebie nawzajem, ale i rozwój - to coś, na co sta-
wiają. Marta działa intuicyjnie. – Nie gonię za pracą, a ona sama 
do mnie przychodzi. Po każdym kryzysie wstaje słońce i mam po 
prostu szczęście do ludzi. Uwielbiam spotkania w Klubie Kobiet 
przy Północnej Izbie Gospodarczej. Oprócz wspaniale spędzone-
go czasu, mocno wzajemnie się inspirujemy, a co najważniejsze - 
możemy na siebie liczyć. Czas pandemii pokazał, że nie ma „trud-

nych spraw” i razem można więcej. Doradzamy sobie w kwestiach 
podatkowych czy prawnych – mówi. – Tomasz z kolei postawił na 
rozwój osobisty i duchowy. Pracuje nad wewnętrznym spokojem 
i harmonią. – Wydawać by się mogło, że to tylko hasła, ale zdecy-
dowanie to ustawiło priorytety w moim życiu. Znalazłem czas na 
efektywną pracę, dobry czas dla rodziny i chwile dla siebie. Mam 
marzenia. Jestem szczęśliwy. 

Różnice mogą dzielić, ale również mogą pięknie łączyć. Satys-
fakcja z biznesu może przeplatać się z przyjemnym życiem ro-
dzinnym. Choć wymaga to pracy i zaangażowania, stawiają sobie 
kolejne cele. Tomasz Dąbrowski rozwija swoje biznesowe umie-
jętności na rynku nieruchomości, a z czasem chciałby zostać 
inwestorem. Marta Żebrowska marzy o malusieńkim sklepiku 
wypełnionym po sufit lukrowanymi piernikami. W Koszalinie? 
A może gdzieś w świecie! 

pracownia artystyczna

I   S P O Ł E C Z E Ń S T W O   I I   S P O Ł E C Z E Ń S T W O   I

I   1 0 6   I I   1 0 7   I



c hcieć to móc. O tym doskonale wiedzą w nadmorskim 
Darłowie. To tutaj zbudowano pierwszą w naszym re-
gionie kładkę widokową poprowadzoną nad wydmą, 
z której rozpościera się przepiękny widok na Bałtyk. 

Stąd można obserwować najpiękniejsze zachody słońca. To 
w Darłowie w ostatnim czasie powstały zupełnie nowe parki 
miejskie, most imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
a zdegradowany i zniszczony budynek dworca kolejowego za-
mienił się w Poczekalnię Kultury.

W gabinecie burmistrza Darłowa, Arkadiusza Klimowicza, po-
wstała lista kolejnych, bardzo ambitnych projektów.

Pierwszy z brzegu przykład to zupełnie nowa trasa rowero-
wa między Darłowem a Darłówkiem Zachodnim. Ma być to 
500-metrowa droga wzdłuż „dzikiego” brzegu kanału portowe-
go. Miejsce dziś piękne, ale niezagospodarowane, w przyszłości 
ma stać się alejką dla pieszych i rowerzystów z mostkiem popro-
wadzonym nad rzeką Grabową przy jej ujściu do Wieprzy. Po-
łączy nowy basen rybacki (marinę) z istniejącą drogą rowerową 
przy porcie handlowym. Będzie to alternatywa dla dużo mniej 
bezpiecznej i mniej urokliwej trasy rowerowej, poprowadzonej 

poboczem ulicy Lotników Morskich. W tegorocznym budżecie 
Darłowa zarezerwowano pieniądze na zaprojektowanie nowej 
ścieżki.

W części nadmorskiej warto zatrzymać się na chwilę przy tak 
zwanej „Patelni” w Darłówku Wschodnim, czyli miejscu, gdzie 
przez 20 lat organizowano zloty pojazdów wojskowych. W przy-
szłości będzie to nie tylko małe miasteczko na wzgórzu, skła-
dające się z hoteli i apartamentowców. Powstać ma tutaj bul-
war jako ogólnodostępne miejsce spacerowe, poprowadzone 
na koronie wzniesienia. Na długości około 400 metrów miasto 
zyska nowy trakt dla turystów, z nowoczesnym zejściem na pla-
żę. Koszt miasto chce współdzielić z inwestorami, a termin prac 
uzależnia od postępów w budowie obiektów turystycznych.

Burmistrz nie rezygnuje też z pomysłu wybudowania w tej czę-
ści wieży widokowej. „Morskie Oko” wznoszące się nad „Patel-
nią” na wysokość kilkudziesięciu metrów, byłoby z pewnością 
jedną z większych atrakcji w tej części wybrzeża. Poszukiwani 
są również inwestorzy z jasno sprecyzowanym planem na dar-
łowskie oceanarium. Działka skrojona pod tego typu projekt, 
znajduje się w części zachodniej portu, w pobliżu nowego base-

Nowa promenada nadmorska, wieża widokowa, skatepark, wzgórze zamkowe. Na razie to 
piękne pomysły, ale Darłowo już nie raz udowodniło, że potrafi wprowadzać je w życie.

Autor: adam różański   |  Fotografie: artur Wejnerowski, Daniel frącz

Pomysły na lepsze Darłowo

nad koncepcją darłowskich inwestycji na najbliższe lata pracuje roboczy zespół pod przewodnictwem 
burmistrza. od lewej: kinga grzelakowska, kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i planowania, 
arkadiusz klimowicz, burmistrz Darłowa, tomasz breszka, kierownik referatu integracji europejskiej 
i inwestycji, rafał nagórski, zastępca burmistrza oraz tomasz bobin, sekretarz miasta.

nu rybackiego. Zdaniem władz miasta oceanarium powinno skupiać 
się na popularyzowaniu fauny i flory obszaru Morza Bałtyckiego.

Z terenów portowych wróćmy na chwilę do starego miasta, w oko-
lice zamku, do budynku, w którym działało przedszkole. Teraz plan 
jest taki, by przenieść tu miejską bibliotekę. Nie ma to być jednak 
zwykła przeprowadzka. Piękna bryła budynku sąsiadującego z Zam-
kiem Książąt Pomorskich to miejsce z olbrzymim potencjałem, któ-
ry miasto chce odpowiednio wykorzystać. W przyszłości ma to być 
Willa Młynarza (przed wojną mieszkali tu właściciele darłowskiego 
młyna), miejsce tętniące kulturalnym życiem, nie tylko z czytelnią, 
salą konferencyjną, ale też z kawiarnią i pięknie zagospodarowanym 
terenem wokół. Jednym z dodatkowych pomysłów jest zamiana su-
chej fosy zamkowej na całoroczny ogród kwiatowy.

Dla spragnionych aktywności nie tylko intelektualnej, ale i fizycz-
nej, też jest ciekawa propozycja. W tym roku w Darłowie na Wyspie 
Łososiowej powstanie mały skatepark. Miasto planuje w niedalekiej 
przyszłości zbudować drugi, duży skatepark przy ulicy Sportowej, 
w sąsiedztwie boisk piłkarskich. Na tym nie koniec. Miasto złożyło 
wniosek  do Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej o dofinansowanie 
budowy pumptrucka, czyli toru do jazdy na hulajnogach i rowerach, 
który miałby być zlokalizowany w parku Conrada, między Darłowem 
a Darłówkiem Wschodnim. Szacowany koszt tej inwestycji to blisko 
90 tysięcy złotych, a wnioskowane dofinansowanie miałoby wynieść 
20 tysięcy złotych.

Zdecydowaną większość opisanych wyżej inwestycji miasto Darło-
wo chce sfinansować ze współudziałem nowych funduszy Unii Euro-
pejskiej na lata 2021-2027.

Arkadiusz Klimowicz, 
burmistrz Darłowa:

najważniejsza tegoroczna inwestycja 
w mieście to budowa hali sportowej 
przy szkole podstawowej  
numer 3. Warto mieć jednak 
w szufladzie dużo więcej projektów. 
a wśród nich kilka projektów 
nietypowych. z nich rodzi się później 
coś, co wyróżnia nasze miasto na 
mapie polski. Darłowo nie ma być 
miejscem jednym z wielu. ma być 
miejscem wyjątkowym, do którego 
chętnie się wraca. miejscem, które 
potrafi pozytywnie  zaskoczyć. 
każdego.

taki widok będzie rozpościerał się z wieży widokowej 
w Darłówku. na tym terenie miasto chce wytyczyć 
też bulwar i nowe zejście na plażę.

okolice nowego basenu rybackiego mają być 
połączone z częścią portową nową ścieżką 
rowerową, poprowadzoną wzdłuż zachodniej  
strony kanału.
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hIStoRIa 
jednego przedmiotu

Niedbale wydrukowana etykieta, naklejona na butelce 
krzywo i przede wszystkim odwrotnie, świadczy o czasach, 

gdy koszalińskie piwo pito raczej z braku alternatywy. 
Lata PRL nie należały do najlepszych okresów w dziejach 

miejscowego browarnictwa. Ono samo ma ponad 
sześćsetletnią metrykę i przez przeważającą część historii 

należało do absolutnej pomorskiej czołówki.

Co nam mówi 
pewna butelka

Autor: łukasz gładysiak 

Jeśli wierzyć kronikarzowi Herbordowi, pomorskim piwem za-
chwycał się sam apostoł regionu – Święty Otton z Bambergu. 
Butelka, która trafiła w nasze ręce, pochodzi z czasów zdecydo-
wanie bliższych, nie mniej jednak świadczy o ważnej dla lokalnej 

historii gałęzi produkcyjnej. W trzecim odcinku „Historii jednego przed-
miotu” powracamy do Koszalina, przypominając dzieje tutejszego bro-
warnictwa.

Myśląc o starych, koszalińskich butelkach piwnych większość z nas ma 
przed oczyma skrzynki pełne ciemnozielonych lub brązowych „KAB-ów”, 
czyli flasz, do których złocisty płyn z pianą trafiał od lat osiemdziesiątych 
XIX w. do końca II wojny światowej. Nie dziwi to o tyle, że w obiegu ko-
lekcjonerskim właśnie takie przedmioty pojawiają się dosyć często. Nieco 
inaczej sytuacja przedstawia się z butelkami czasów Polskiej Rzeczpospo-
litej Ludowej, które jak dotąd nie cieszą się zbytnim zainteresowaniem 
birofilistów. Ta, na którą natrafiliśmy tym razem, znajduje się w kolekcji 
powstałego w Koszalinie, ale od kilku lat funkcjonującego w Sianowie Stu-
dia Historycznego Huzar. Trafiła do niej z kolei za pośrednictwem jednego 
ze zbieraczy kołobrzeskich. 

Wykonana z ciemnozielonego szkła, charakterystycznego dla piw zwy-
kle sprzedawanych poza region, butelka o pojemności 0,33 l pochodzi 
z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Zamykana jest na tradycyjny, 
porcelitowy kapsel patentowy, wzmocniony czarną, gumową uszczelką. 
To, co zwraca uwagę najbardziej, to etykieta. Wydrukowana w zaledwie 
dwóch kolorach: czarnym oraz pomarańczowym, jest typowym przykła-
dem masowej produkcji czasów E. Gierka. Odczytujemy z niej nazwę na-
pitku: „Piwo Eksportowe Pełne” oraz zawartość alkoholu „do 4,5%”. Pro-
ducentem piwa był Państwowy Browar w Koszalinie, którego znakiem 
w tym czasie był stylizowany, nieco przypominający średniowieczny, sta-
tek. Etykietę przyklejono odwrotnie i krzywo, co w pewnym sensie może 
symbolizować jakość koszalińskiego piwa w tamtym właśnie okresie.  
Na szczęście to tylko wycinek przebogatej historii naszego browarnictwa.

Browary – symBoL reGionu

O ile wzmiankę o zachwycie piwem ze strony św. Ottona można 
traktować w kategorii legend, nie ulega wątpliwości, że już w okre-

sie średniowiecza Koszalin zasłynął z piwa. Jak zaznaczył w wy-
danej w 2016 r. nakładem Archiwum Państwowego w Koszalinie 
publikacji dotyczącej mniej znanych epizodów z dziejów miasta 
Krzysztof Urbanowicz, w tym okresie warzeniem piwa zajmowało 
się tutaj kilkadziesiąt osób. Należeli do jednego z najbogatszych ce-
chów, który robił wszystko, by absolutnie zmonopolizować lokalny 
rynek. Wyłączność produkcji cechowej potwierdził w 1489 r. ksią-
żę pomorski Bogusław X. Niecałe pół wieku później koszalińscy 
browarnicy wymusili na biskupie kamieńskim Erazmie dekret o za-
kazie produkcji piwa przez inne zrzeszenia rzemieślników a nawet 
osoby prywatne. Zasada ta utrzymana została przez kolejne dwie de-
kady. Z kolei w 1569 r. zaznaczono, że członkami uchodzącej już wów-
czas za elitarną grupy mogą być tylko rodowici mieszkańcy miasta. 

W czasach nowożytnych piwo było podstawowym miejskim pro-
duktem obok sukna, papieru oraz mydła. Niedługo po zakończeniu 
Wojny Trzydziestoletniej koszalińscy piwowarzy wywalczyli prawo 
pierwokupu jęczmienia – surowca mogło zabraknąć rolnikom, ale 
złoty napój miał być wytwarzany bez przerwy, w systemie cztero-
tygodniowym. Zmierzch potężnego cechu nastąpił pod koniec lat 
osiemdziesiątych XVIII w. W tym czasie należało do niego ponad 
700 osób.  

Koszalińskie browarnictwo w kolejnym stuleciu śmiało można na-
zwać kraftowym. W tym ważnym dla Pomorza i całej ówczesnej 
Europy czasie w Koszalinie funkcjonowało siedem prywatnych 
wytwórni piwa. W 1868 r. licząca dziewiętnastu członków grupa 
inicjatywa, której przewodził starosta A. von Gerlah-Parsow, pod-
jęła decyzję o stworzeniu w mieście dużego, nowoczesnego bro-
waru. W ciągu sześciu lat, na działce między nieistniejącą dziś Brau-
ereistrasse (wewnętrzna droga na terenie zakładów Brok S.A.), 
a ulicami Spółdzielczą i Grunwaldzką, wtedy wspólnie noszącymi 
nazwę Am Runden Teich, należącej do G. F. Goerkego, powstał po-
tężny budynek w stylu neogotyckim. W roku ukończenia budowy 
powołano do życia Koszalińską Spółkę Komandytową Goerkego, 
która w 1883 r. przekształciła się w Koesliner Actien-Bierbrauerei.  
To właśnie pod tym szyldem, przez kolejne ponad sześćdziesiąt lat 
sprzedawano koszalińskie piwo. 

butelka o pojemności  
0,33 l, po koszalińskim piwie 
„eksportowym”, pochodząca 
z lat siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku, od której 
zaczyna się opisana w artykule 
historia (zbiory studia 
historycznego huzar).

W krótkim czasie pierwsze litery słów tworzących nazwę przed-
siębiorstwa – KAB oraz najprostsza z możliwych nazwa wyrobów: 
Koesliner Bier (niem. piwo koszalińskie), stały się synonimem pro-
duktów najwyższej jakości. 

Obiekty browaru regularnie rozbudowywano: w 1909 r. powstały 
dodatkowe rozlewnie i zaplecze mieszkalne dla pracowników firmy; 
trzy lata później – dodatkowe, piwniczne magazyny. W tym samym 
roku spółka zaprezentowała okazały pawilon podczas wielkiej wy-
stawy przemysłowo-rolniczej. W międzyczasie wchłonęła także 
inny, znany w regionie Browar E. Aschera – funkcjonujący dotych-
czas w miejscu dzisiejszej galerii Hosso przy ul. Zwycięstwa. Oprócz 
złocistego  napitku, z zakładów przy Brauereistrasse wyjeżdżały 
transporty wody mineralnej, kawy zbożowej oraz win owocowych.

KAB nie był w tym czasie jedynym browarem funkcjonującym 
w Koszalinie. W latach 1877-1920 piwo powstawało także w nie-
zależnym od spółki zakładzie E. Laabsa zlokalizowanym przy 
Neuetorstrasse (zachodnia część dzisiejszej ul. Zwycięstwa), 
M. Wegnera przy Muehlentorstrasse (ul. Młyńska, produk-
cja najprawdopodobniej w latach 1905-1920) a także wciąż 
tajemniczej wytwórni między innymi piwa bezalkoholowego  
W. Berga, również przy Neuetorstrasse.

Wraz z rozpoczęciem przez Niemcy I wojny światowej, dla koszaliń-
skich piwowarów nastał czas kryzysu. Produkcja, która przed wybu-
chem konfliktu sięgała ok. 28 tys. hektolitrów rocznie, spadła o po-
nad połowę. Nie przeszkodziło to jednak w kolejnej modernizacji linii 
produkcyjnej. Ostatecznie przed upadkiem KAB uchroniło połącze-
nie w 1923 r. ze szczecińską spółką Bohrisch-Brauerei AG. W ten 
sposób firma weszła w skład potężnego koncernu F. Rueckfortha, 
który nieco wcześniej wykupił także wytwórnie piwa w Białogar-
dzie, Karlinie, Polanowie i Sławnie. Warto odnotować, że umowę fu-
zji skonstruowano w taki sposób, by 51% udziałów stale znajdowało 
się w rękach koszalinian.

W drugiej połowie lat dwudziestych nasze piwo zmonopolizowało 
rynek lokalny. Butelki z logo Koesliner Bier trafiały do lokali i na półki 
sklepowe od Kołobrzegu przez Świdwin i Szczecinek, aż do wschod-
nich granic dzisiejszego województwa zachodniopomorskiego. 
W 1927 r. roczna produkcja przekroczyła 30 tys. hektolitrów piwa. 
Pod koniec dekady, w oparciu o pożyczkę wynoszącą ok. pół milio-
na marek, browar dający zatrudnienie 130 osobom ponownie zmo-
dernizowano. Szczyt produkcyjny osiągnął on w 1943 r. – produkcja 
wyniosła wówczas 60 tys. hektolitrów w ciągu roku.

Piwo w PoLsKim KoszaLinie

Kres funkcjonowania tradycyjnych, pomorskich wytwórni piwa na-
stąpił wraz z zakończeniem II wojny światowej. Po zdobyciu Kosza-
lina przez Armię Czerwoną na początku marca 1945 r. zabudowania 
browaru wykorzystano do celów magazynowych. 17 września tam-
tego roku Rosjanie przekazali je w ręce polskich pionierów. W przeci-
wieństwie do większości lokalnych rozgrabionych przez zdobywców 
zakładów, w przypadku wytwórni piwa, kluczowe maszyny pozo-
stały. Nie obyło się jednak bez remontu obiektu. Co interesujące, 
sama Koesliner Actien-Bierbrauerei funkcjonowała jeszcze w teorii 
co najmniej do lat pięćdziesiątych. Jej ostatni właściciele wyjechali 
z polskiego już Pomorza do Fuerth w Środkowej Frankonii.

W Koszalinie produkcję piwa wznowiono niemal od razu, od pierw-
szej powojennej jesieni. Jakość trunku daleka była jednak od pier-
wowzoru – przez kolejne kilka dekad pito go bardziej z przyzwycza-
jenia oraz braku alternatywy. W tym okresie prym w kraju wiodła 
wytwórnia w Żywcu, ale jej wyrobów próżno było szukać nad Bałty-
kiem, o piwach zagranicznych nie wspominając. 

W 1960 r. Państwowy Browar w Koszalinie, obok podobnych zakła-
dów w Połczynie Zdroju, Słupsku i Szczecinku znalazł się w składzie 
Koszalińskich Zakładów Piwowarsko-Słodowniczych. W latach sie-
demdziesiątych z taśmy produkcyjnej zjeżdżało zamknięte w szklane 
butelki „zwykłe” piwo jasne pełne o zawartości alkoholu 4,5%, nieco 
słabszy „Jantar” (3,5%), 9-procentowy porter oraz „Eksportowe”, któ-
rego butelka stała się przyczynkiem do powstania niniejszego tekstu. 

Przełomowym czasem dla wytwórni z ul. Spółdzielczej stał się rok 1989.  
To właśnie wtedy, już pod szyldem „Brok”, na rynek trafił 6-procento-
wy lager, który dziś ma w mieście i regionie status niemal kultowego, 
czyli „Sambor”. Rok później browar został sprywatyzowany i przyjął 
nazwę Koszalińskich Zakładów Piwowarskich Brok S.A. Z czasem 
30% udziałów spółki znalazło się w rękach właścicieli niemieckiego 
koncernu „Holstein”. W 2002 r. Brok połączył się z małopolskim bro-
warem Strzelec. Po trzech latach funkcjonowania grupy, wykupiona 
została ona przez duński Royal Unibrew, pod szyldem którego roz-
lewany jest na przykład znany nie tylko koneserom „Faxe”. Mimo to, 
w lutym 2009 r. przed oczyma właścicieli oraz pracowników wyróż-
niającego się już wtedy ponadstuletnią metryką zakładu stanęło wid-
mo bankructwa. Ratunek przyszedł ze strony Spółki Akcyjnej Van Pur, 
w której składzie Brok pozostaje do dziś.

W miejscu, gdzie niegdyś funkcjonował KAB, dziś rozlewa się od 
650 do 680 tys. hektolitrów piwa rocznie. Obok neogotyckiej części 
wytwórni działa nowoczesna część, wyposażona między innymi we 
własną stację odzysku dwutlenku węgla. Pod szyldem Broka powsta-
je nie tylko wspomniany wcześniej „Sambor” (również w wariancie 
niefiltrowanym), ale także trzy inne lagery: „Premium” o zawartości 
alkoholu 5%, „Export” (6,2%), który w 2008 r. otrzymał prestiżową na-
grodę Gold Awart Monde Selection w konkursie branży spożywczej 
w Wiedniu oraz długo warzony, mocniejszy „Martin” (7%). 

Zupełnie nowy rozdział w dziejach koszalińskiego piwowarstwa 
otwarty został w październiku 2008 r. To właśnie wtedy, również 
w budynku z 1874 r., funkcjonowanie rozpoczął Minibrowar Kowal. 
Wnętrza „Kowala” to – do czasu pandemii - popularne miejsce spo-
tkań koszalinian.

na etykiecie 
zachowało się 

oznaczenie wytwórcy 
piwa – państwowego 
browaru w koszalinie 

(zbiory studia 
historycznego huzar).
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Biuro jest nieduże, ale oferuje pełen zakres usług rachunkowych. Wśród klientów ma małe 
firmy, które rozliczają się z podatków poprzez ryczałt albo działają w oparciu o Księgę 
Przychodów i Rozchodów oraz podmioty i spółki wymagające pełnej księgowości. Osobną 
kategorią jego klientów są stowarzyszenia i fundacje. O tym wszystkim rozmawiamy z Moniką 

Kobylińską, właścicielką koszalińskiego Biura Rachunkowego MK. 

Dajemy klientom 
poczucie bezpieczeństwa 

BIURO RAChUNKOWE MK

- można powiedzieć, że niekiedy prowadzą Państwo sprawy swo-
ich klientów jeszcze zanim oni założą działalność gospodarczą…
- W przypadku osób zakładających firmy, jeśli w przyszłości zo-
staną naszymi klientami, nie pobieramy za tę pomoc w wystar-
towaniu żadnego wynagrodzenia. Pomagamy im zarejestrować 
działalność, pisać biznesplan, przygotowywać pełną dokumen-
tację na potrzeby starań o dotację z Powiatowego Urzędu Pra-
cy. Zebranie tych wszystkich materiałów zajmuje trochę czasu, 
a ktoś, kto rejestruje działalność po raz pierwszy, może mieć 
z tym kłopot. Podpowiadamy wówczas również w sprawie wybo-
ru formy opodatkowania. Ponieważ jesteśmy wpisani do Rejestru 
Instytucji Szkoleniowych, wystawiamy zaświadczenie o odbyciu 
szkolenia w zakresie pisania biznesplanu i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej. 

- to chyba lepsze niż odsłuchiwanie wielu godzin wykładu?
- Oczywiście, bo mamy do czynienia z aktywną formą zdobywa-
nia wiedzy. Początkujący przedsiębiorcy razem z nami przechodzą 
poszczególne formalności – na przykład przy staraniach o dotację 
PUP dla bezrobotnych zakładających działalność. Mogą potem 
nas o jakieś sprawy dopytywać, coś uzupełniać. Mogą również 
liczyć na pomoc w wypełnieniu wniosku o pomoc de minimis.

- jaka jest Państwa skuteczność w przypadku starań o dofinan-
sowanie z urzędów pracy?
- Spośród osób, które w takiej sprawie do nas się zgłosiły, zaled-
wie jedna nie otrzymała dotacji - tylko dlatego, że nie zmieściła 
się w terminie wynikłym ze skutków pandemii. Wszyscy pozosta-
li, którzy zdążyli to zrobić do lutego 2020 roku, co prawda z opóź-

Autor: andrzej mielcarek   |  Fotografie: jan potentas

nieniem, ale takie wsparcie uzyskali. Zresztą ta jedyna osoba, 
która nie zdążyła, i tak otworzyła firmę, a potem została naszym 
klientem.  

- dokumentacja, którą trzeba złożyć w PuP, jest obszerna, a dla 
laika język tych dokumentów bywa niezrozumiały. Państwa po-
moc na pewno bardzo ułatwia te starania. 
- Z naszego doświadczenia wynika, że panie z urzędu pracy są 
bardzo pomocne i  życzliwe. Ale ludzie boją się urzędników i for-
mularzy. Wolą więc skorzystać z naszego wsparcia. 

- jakie są podstawowe różnice między sposobami rozliczania po-
datków, spośród których mogą wybierać startujące w biznesie 
osoby?
- Najprostsza jest karta podatkowa, bo nie trzeba w tym przypad-
ku prowadzić księgowości. Z karty podatkowej mogą skorzystać 
firmy, które spełniają określone warunki oraz prowadzona przez 
przedsiębiorcę działalność musi pochodzić z zakresu dwunastu 
działów wymienionych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.
Druga prosta forma rozliczania to ryczałt. Prowadzi się ewidencję 
przychodów  i w zależności od ich wysokości wylicza się podatek, 
a stawki zaczynają się od 3%, potem jest 5,5%, 8,5%... Wejście 
w wyższe progi przychodowe czyni rozliczenie ryczałtowe nie-
opłacalnym. 
W przypadku wyższego obrotu warto już skorzystać z trzeciej 
formy: księgi przychodów i rozchodów i korzystać z zasad ogól-
nych. Tu już potrzebna jest księgowość, czyli klienci zbierają ra-
chunki, dokumentując swoje koszty. Do osiągnięcia pierwszego 
progu podatkowego stawka podatku wynosi 17% dochodu. Nie-
którzy korzystają z podatku liniowego wynoszącego 19% i wów-
czas przekroczenie progu dochodowego w wysokości 85 528 zło-
tych już nie ma znaczenia. 
To są te prostsze formy księgowości. Poza tym prowadzimy oczy-
wiście księgi handlowe. Pełna księgowość skierowana jest do du-
żych oraz najbardziej dochodowych przedsiębiorstw, które obra-
cają kwotami znacznie wyższymi niż większość jednoosobowych 
działalności gospodarczych

- Pomagają Państwo również w kontaktach z zakładem ubez-
pieczeń społecznych. w jakim zakresie?
- Jeżeli klient daje nam pełnomocnictwo do kontaktów z ZUS
-em, możemy za niego wykonywać wszelkie czynności. Robimy 
to elektronicznie: uzyskujemy na przykład zaświadczenia, po-
twierdzenia o niezaleganiu ze składkami. Co miesiąc podajemy 
klientom wysokość składki ZUS. Tych, którzy korzystają z niższej 
stawki ZUS, w odpowiednim momencie uprzedzamy, że te pre-
ferencje dla nich się kończą. Tak więc klienci mogą być pewni, 
że wszystkie ich sprawy mamy pod kontrolą. Tak jak w przypad-
ku kontaktów z PUP, także tutaj mamy dobre doświadczenia ze 
współpracy z pracownikami ZUS-u. Poprawność rozliczeń rodzi 
u klientów poczucie bezpieczeństwa.

- Pomoc w kontaktach z zus-em również ma dużą wartość, bo 
system rozliczeń, dokumentacja i język tej instytucji są dla prze-
ciętnego człowieka wyzwaniem. 
- Rzeczywiście trzeba zrozumieć ten język i mieć świadomość 
pełnego sformalizowania kontaktów, w których precyzyjne po-
sługiwanie się na przykład formularzami i precyzyjne naliczanie 
należności jest koniecznością. Klienci nerwowo reagują na pisma 
z Urzędu Skarbowego czy z ZUS-u. My wówczas wyjaśniamy im 

istotę tej korespondencji i kiedy trzeba, pomagamy w przygoto-
waniu odpowiedzi. 

- czy można Państwu zlecić prowadzenie kompletnej dokumen-
tacji kadrowej?
- Oczywiście. Prowadzimy dla niektórych naszych klientów do-
kumentację w pełnym zakresie – od A do Z. W imieniu tych pra-
codawców składamy do Urzędu Skarbowego na przykład druki 
PIT-11, wystawiamy je dla pracowników, rozliczamy PIT-4R, czyli 
zaliczkę podatkową od wynagrodzeń pracowników. Są też klienci, 
którzy dokumentację kadrową prowadzą samodzielnie, a nas pro-
szą o przygotowywanie samych comiesięcznych rozliczeń wyna-
grodzeń, urlopów, składek ubezpieczeń społecznych.

- w przypadku małych firm to z pewnością duże ułatwienie, kie-
dy nie trzeba samodzielnie, zatrudniając tylko klika osób, zajmo-
wać się stroną kadrową?
- Z całą pewnością. Obszar prawa pracy, rozliczeń czasu pracy 
i zwolnień lekarskich, to sporo przepisów do opanowania. Jest 
zrozumiałe, że ktoś prowadzący niedużą firmę woli to zlecić wy-
specjalizowanej kancelarii. W ostatnim roku dużym kłopotem dla 
pracodawców mogło być rozliczanie uprawnień do opieki nad 
dziećmi, wynikających z przepisów pandemicznych. My to za na-
szych klientów na bieżąco robimy. Podobnie jest zresztą z innymi 
świadczeniami, takimi jak  czasowe zwolnienie ze składek i tak 
zwane postojowe. Robimy to w ramach usługi, bez pobierania do-
datkowych pieniędzy. Wyszliśmy z założenia, że jeżeli nasi klien-
ci nie przetrwają COVID-u, to i my nie przetrwamy, bo utracimy 
zlecenia.

- rozliczają Państwo także stowarzyszenia i fundacje. 
- Najprostsza sytuacja jest wtedy, kiedy taka organizacja działa 
na zasadzie non-profit. My wtedy pobieramy tylko symboliczną 
opłatę za prowadzenie jej spraw, choć wchodzi w grę pełna księ-
gowość. W przypadku stowarzyszeń i fundacji korzystam ze swo-
jego wcześniejszego doświadczenia zawodowego, bo przez kilka 
lat pracowałam w Towarzystwie Brata Alberta. W tym obszarze 
bardzo ważne jest prawidłowe rozliczanie dotacji. Czasami są to 
złożone sprawy, dotyczące dotacji miejskich, pochodzących z po-
szczególnych ministerstw albo innych publicznych źródeł. 

- czy piszą Państwo również projekty unijne?
- To już wychodziłoby poza zakres naszej specjalizacji. Ale z do-
tacjami unijnymi mamy do czynienia, na przykład przyznawanymi 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. 

MK Monika Kobylińska Biuro Rachunkowe
pasaż milenium, ulica bpa czesława Domina 9/1, 75-065 koszalin

+48 574 192 998;

biuro@biurorachunkowe-mk.pl
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Coraz bliżej do rocznicy objęcia sterów EkoWodrolu przez nowy zarząd. Jedną z pierwszych 
inicjatyw jest otwarcie stałego magazynu zaworów SZUSTERsystem w Ameryce Północnej. 
Z niego zaopatrywani będą obecni dystrybutorzy w 15 stanach USA i czterech prowincjach 
Kanady oraz przyszli, którzy do 2022 roku mają objąć zasięgiem swojego działania cały 
kontynent. Wyroby EkoWodrolu są coraz lepiej rozpoznawalne za oceanem, zyskując 

znakomite recenzje. Trafiają one również m.in. do Chile, Peru, Australii i Korei Południowej.

eksportowy efekt kuli śniegowej 
EKOWODROL:

Statek wiozący zaopatrzenie dla magazynu zlokalizowanego 
w Karolinie Północnej już jest na Atlantyku. Korzyścią z otwarcia 
stałego składu wyrobów na miejscu będzie krótszy czas oczeki-
wania na ich dostawę do ostatecznego odbiorcy. To może wpły-
nąć na liczbę kolejnych zamówień. W portfolio eksportowym 
EkoWodrol ma przepompownie pneumatyczne i zawory zwrotne, 
znane pod marką SZUSTERsystem i to one są flagowym produk-
tem firmy. 

Zawór zwrotny kulowy kolanowy, bo tak brzmi jego pełna nazwa, 
laikowi nie wyda się niczym szczególnym, bo wygląda jak każdy 
inny duży zawór. Jednak jego właściwości spowodowały, że stał 
się hitem w branży wodno-kanalizacyjnej i dlatego jest chroniony 
patentami w wielu krajach świata. W największym skrócie można 

powiedzieć, że zapobiega on cofaniu się wody, ścieków lub innych 
płynów w momencie, kiedy zostanie przerwany ich dopływ. Rzecz 
z pozoru prozaiczna, ale nikomu wcześniej nie udało się skonstru-
ować zaworu, który by gwarantował tak bezawaryjne działanie.

Pierwsze próby sprzedaży eksportowej tych wyrobów miały 
miejsce w latach 2008-2009. Od 2011 roku za sprzedaż odpowia-
da Konrad Chudzik, od niespełna roku członek zarządu firmy. To 
on, wraz z zespołem sprzedażowym, rozmawia z potencjalnymi 
zagranicznymi odbiorcami, przygotowuje dla nich prezentacje, 
organizuje wyjazdy na specjalistyczne targi. 

W pewnym momencie wydawało się, że EkoWodrol stanie się 
dostawcą zaworów dla nowojorskich wodociągów. Do transakcji 

Autor: andrzej mielcarek 

magazyn wyrobów gotowych

ostatecznie nie doszło. Regularną współpracę miał bowiem 
poprzedzić pilotaż, w trakcie którego wyroby z Koszalina by-
łyby montowane na wybranych przepompowniach ścieków 
Nowego Jorku. Sieć kanalizacyjna w tym mieście nie należy 
jednak do najnowszych i z tego powodu wodociągi wymagają 
wysokiego ubezpieczenia w razie wystąpienia awarii. 

Konrad Chudzik wspomina: - Wodociągi nowojorskie w kon-
tekście zdobywania rynku USA miały być dla nas czymś na 
zasadzie „sezamie otwórz się”. Słowa piosenki Franka Sina-
try o Nowym Jorku mówią: „jeżeli uda mi się tutaj, uda mi 
się wszędzie”.  Zdobycie zlecenia nowojorskich wodociągów 
nam się ostatecznie nie udało, bo oczekiwane ubezpieczenie 
przekraczało nasze możliwości finansowe. Jesteśmy przed-
siębiorstwem działającym w innej skali. Wyciągnęliśmy z tego 
doświadczenia wnioski i zmieniliśmy taktykę. Nie kierujemy 
oferty bezpośrednio do wodociągów, tylko znajdujemy dys-
trybutorów, którzy obsługują określony obszar USA i budu-
jemy tam sieć sprzedaży. Wkrótce będziemy mieć własny 
magazyn zaworów w USA i z niego będziemy zaopatrywać 
innych dystrybutorów. Cieszy nas to, bo wysiłek, który od lat 
wkładamy w rozwój eksportu, zaczął przynosić owoce. Co-
raz większą mamy sieć dystrybutorów, coraz więcej rozmów 
handlowych i zapytań. Jest to niewątpliwa zasługa całego 
zespołu, począwszy od Działu Badawczo - Rozwojowego, 
przez osoby odpowiedzialne za produkcję i logistykę, aż do 
sprzedaży.

Zawory produkowane przez EkoWodrol są w USA obecne 
od kilku lat. Dotychczas stanowiły zazwyczaj komponent 
większych urządzeń i tą drogą uzyskiwały bardzo dobre re-
ferencje, bo używali ich na przykład czołowi światowi produ-
cenci agregatów odwodnieniowych. - Odkąd uczestniczymy 
w targach wodno-kanalizacyjnych w USA, to zawsze możemy 
przekierować osoby odwiedzające nasze stoisko na stoisko 
tych dużych międzynarodowych korporacji – mówi Konrad 
Chudzik. – Wówczas te osoby mogą zobaczyć nasze zawory 
wbudowane w najlepsze na świecie agregaty odwodnienio-
we. To działa na wyobraźnię i nas uwiarygadnia. 

Targi odbywają się naprzemiennie w Chicago i w Nowym Or-
leanie. Jeden z klientów EkoWodrolu został podczas którejś 
ich edycji sponsorem zawodów Operation Challenge, w któ-
rych zadaniem dla zawodników było przezbrojenie agregatu 
odwodnieniowego, w tym wyciągnięcie kuli zaworu zwrot-
nego – oczywiście pochodzącego z Koszalina. Okazało się to 
świetną darmową reklamą. Konrad Chudzik komentuje: - To 
wszystko działa jak efekt kuli śnieżnej. Potencjalnych klien-
tów nie musimy przekonywać swoimi zapewnieniami o wy-
jątkowości naszych produktów, zawsze możemy się powołać 
na referencje znanych firm, które stosują te zawory w dużych 
ilościach. 

Przekonanie Amerykanów do zaworów zwrotnych kulowych 
nie jest łatwe, bo w USA obecnie 98 procent zaworów, wy-
korzystywanych na przykład w przepompowniach ścieków, 
stanowią zawory klapowe (w Europie jest odwrotnie). – To nie 
jest tak, że za oceanem nie znano zaworów kulowych – wyja-
śnia Konrad Chudzik. – Miały one jednak złą opinię z powodu 
zawodności i zostały wyparte przez klapowe. Natomiast my 
wchodzimy na tamtejszy rynek z zaworem kulowym o innej 
konstrukcji i charakterystyce. Ci, którzy się z nimi zetkną, po-
twierdzają ich wyjątkowość i niezawodność. 

konrad chudzik, członek zarządu ekoWodrol sp. z o.o. 

chile: pracownik dystrybutora odbiera pierwszą
partię zaworów ekoWodrolu
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Czasami zdarzają się opinie wręcz entuzjastyczne, jak ta 
umieszczona w Internecie przez amerykańskiego inżyniera: 
„Innowacja przybiera różne formy, a na przestrzeni ostatnich 
lat byliśmy świadkami kilku niesamowitych wydarzeń. Ra-
kiety wielokrotnego użytku, będące w stanie same wylądo-
wać, autonomiczne samochody i sztuczna inteligencja, stają 
się normą. Czasem jednak innowacja pojawia się tam, gdzie 
wydaje się, że postęp utknął gdzieś w przeszłości. Jeśli cho-
dzi o świat nudnych zaworów zwrotnych do ścieków, marka 
SZUSTERsystem wychodzi tej stagnacji naprzeciw!  Czapki 
z głów za genialnie zaprojektowane kolanowe zawory zwrot-
ne. Naprawdę doceniam pomysłowość, która towarzyszyła 
procesowi ich tworzenia. (…) Cieszę się, że te zawory stają się 
dostępne w USA!”

Konrad Chudzik nie kryje zadowolenia: - Takie zupełnie 
spontaniczne rekomendacje, pochodzące od osób facho-
wych, szanowanych w branży, są doskonałą reklamą, ale 

i potwierdzeniem, że mamy w ofercie produkty z najwyższej 
technicznej półki. 

Kiedy już na dobre rozpocznie działalność amerykański ma-
gazyn EkoWodrolu, ruszy akcja promocyjna wyrobów SZU-
STERsystem. W tym przypadku chodzi oczywiście o mar-
keting adresowany do określonej grupy firm: - Zależy nam 
szczególnie na menedżerach firm sprzedających pompy, 
których byliśmy w stanie zainteresować tym, w jaki sposób 
rozwiązujemy problemy. Komunikujemy się z dystrybutora-
mi przez serwis społecznościowy LinkedIn, który jest bardzo 
popularny w USA. Dla jednego z naszych aktualnych dystry-
butorów nagraliśmy film, który można znaleźć na YouTube. 
Testujemy na nim zawór zwrotny pod względem niezawod-
ności w różnych ekstremalnych sytuacjach. 

Jak się okazuje, w kanalizacji wraz ze ściekami płyną rozma-
ite śmieci: poplątane szmaty, nierozkładające się pieluchy, 

zaczęło się od jednego zaworu kulowego. obecnie zawory szustersystem posiadają 
różne typy wykorzystywane w przepompowniach ścieków i agregatach odwadniających

plastikowe naczynia i sztućce – wszystko, co może zapchać zawory 
i spowodować awarię. - Zrobiliśmy ryzykowny test w laboratorium – 
mówi pan Konrad. - Przetestowaliśmy sztućce, pieluchy, warkocze ze 
szmat. Sam byłem zaniepokojony, czy nasz zawór da radę i się w odpo-
wiednim momencie zamknie. Nakręciliśmy to bez żadnych cięć. Zawór 
spisał się jak należy. 

Produkując wyroby na rynek amerykański, trzeba pamiętać o innym 
niż europejski systemie miar i norm. – Uczymy się tego rynku – pod-
kreśla Konrad Chudzik. – Nie chodzi tylko o system calowy. Inna niż 
u nas jest na przykład grubość i inne tak zwane owiercenie kołnierzy 
zaworów. U nas są na przykład przylgi, w USA ich nie ma. Idealne 
byłoby, gdyby nasze zawory miały identyczną wielkość jak zawory 
klapowe, używane w USA najczęściej. Nasze mają jednak dłuższą za-
budowę, więc nie można odkręcić starego i wkręcić nasz, potrzebna 
jest modyfikacja. Tak więc jest jeszcze szereg wyzwań technicznych, 
z którymi w miarę zdobywania rynku amerykańskiego musimy sobie 
poradzić. 

Eksport wciąż ma nieduży udział w ogólnych przychodach EkoWodro-
lu, ale zarząd widzi w nim szansę rozwoju. – Budowanie sprzedaży za 
granicą, zwłaszcza w takim kraju jak USA, to długi proces – Konrad 
Chudzik nie ma złudzeń. - Podam przykład jednego z moich klientów. 
Pojawiłem się u niego po raz pierwszy w 2012 roku, a poważne za-
mówienia przyszły od niego sześć lat później. Trzeba mieć dużą cier-
pliwość… Ale koronawirus działa na naszą korzyść, bo nie musimy już 
do klientów jeździć z prezentacjami, komunikacja odbywa się online 
i wychodzi na to, że tą metodą można pozyskiwać kolejne zamówienia. 

klienci cenią produkowane przez ekoWodrol zawory szczególnie za niezawodność

75-846 koszalin, ul. słowiańska 13
tel. 94 348 60 40

www.ekowodrol.pl

Obejrzyj film 
z testem zaworów
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Czy zastanawiałeś się kiedyś, czym dla Ciebie jest strategia marketingowa? Wiele osób uznaje 
ją za wielostronicowy dokument, którego opracowanie wymaga dużo czasu i energii, a on  
i tak ostatecznie leży i kurzy się na półce. No bo jak to tak wszystko zaplanować, kiedy co chwilę 
coś się zmienia? Tak się nie da, takie rzeczy są możliwe tylko w filmach. Jasne, wszystkiego nie 

da się zaplanować, ale nie o to chodzi w strategii. 

Strategia marketingowa dla sklepu 
internetowego w 8 krokach

czym jest strateGia? 

Strategia to jedno z podstawowych narzędzi, które jest wykorzy-
stywane przez marketerów. Można ją definiować jako zbiór ogól-
nych zasad, sposobów i narzędzi, które służą do realizacji celów 
wyznaczonych przez organizację. Sam przyznasz, że to bardzo 
ogólna definicja, a po jej przeczytaniu nie stwierdzisz nagle, że to 
coś, czego Twoja firma koniecznie potrzebuje. Ale spokojnie - za-
pewne pomyślisz tak po przeczytaniu tego artykułu. 

Strategia marketingowa pomoże Ci w osiągnięciu trwałej prze-
wagi nad konkurencją przy wykorzystaniu najcenniejszych umie-
jętności w organizacji. To nie jest dokument, który ma stać i się 

kurzyć - to dokument, który przybliży Cię do realizacji wyznaczo-
nych celów - zarówno tych bieżących i długofalowych, jak i jako-
ściowych oraz ilościowych. 

co cechuje doBrą strateGię? 

Przede wszystkim powinna być szyta na miarę. Powinna pomóc 
rozwinąć Twojej firmie skrzydła i osiągnąć sukces. Słyszałeś kie-
dyś o czynnikach sukcesu? Jeśli nie, to świetny moment, żeby się 
z nimi bliżej poznać. Określenie czynników sukcesu jest ściśle 
powiązane z zasadą Pareto - 20% czynności odpowiada za 80% 
sukcesu. To właśnie te 20% jest najcenniejsze dla każdej organi-
zacji i powinno być szczególnie uwzględnione w strategii. Zasta-

nów się, jakie 20% Twojej pracy daje 80% efektu. Może raz na 
jakiś czas występujesz na szkoleniach branżowych i to właśnie na 
nich pozyskujesz większość klientów? A może jakiś Twój produkt 
generuje 80% przychodów? Ta zasada jest bardzo elastyczna, im 
szerzej na nią spojrzysz, tym lepiej. 

 Każda strategia jest opracowywana pod potrzeby konkretnej 
firmy, jednak są podstawowe elementy, które powinny się w niej 
znaleźć i są to: misja i wizja firmy (czyli cel istnienia Twojej firmy 
i obraz tego, jak chciałbyś, żeby wyglądała w przyszłości), główne 
cele i sposób na ich realizację, analiza konkurencji, zdefiniowana 
grupa odbiorców, do której kierujesz swoją ofertę oraz polityka 
marketingowa, dzięki której marketerzy będą mogli podejmować 
spójne i słuszne decyzje, przyczyniające się do rozwoju marki.  
Warto jednak, żeby znalazła się w niej również analiza rynku, po-
lityka cenowa i dystrybucyjna, analiza mocnych i słabych stron 
oraz szans i zagrożeń, czyli słynna analiza SWOT. 

strateGia marKetinGowa vs. internet  
i zmieniające się otoczenie 

Zapewne w Twojej głowie zrodziła się teraz myśl “No super, ale 
jak to wszystko się ma do rzeczywistości? Sytuacja tak szybko się 
zmienia, zwłaszcza w Internecie, więc jak to połączyć ze strate-
gią?”. Przede wszystkim pamiętaj, że dobra strategia to taka, która 
pozwala Ci na elastyczność i reagowanie na zmiany. Mając ją do-
brze opracowaną, wiesz co jest istotne dla Twojej działalności oraz 
czym cechuje się rynek. Strategia to drogowskaz, który pomaga 

Ci odnaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości. Może Ci pomóc 
nawet w sytuacjach kryzysowych. Często przedsiębiorcy mówią 
“Nie wiem jak się zachować w tej sytuacji, co byłoby najlepsze.” - 
mając strategię, takie decyzje są zdecydowanie łatwiejsze. Wiesz 
w końcu, na czym zależy Ci najbardziej, wiesz co cechuje Twoją 
grupę odbiorców i jak wygląda sytuacja u konkurencji. Uwierz mi, 
zdecydowanie łatwiej podejmuje się wtedy wszystkie decyzje. 
Nie ma nic lepszego, niż wiedza i jasno określony cel. 

jaK oPracować strateGię marKetinGową  
dLa e-Biznesu? 

Z perspektywy metodologii proces przygotowania strategii mar-
ketingowej dla każdego przedsiębiorstwa jest taki sam. Trzeba 
jednak podkreślić, że w przypadku sklepu internetowego czy in-
nej działalności prowadzonej w sieci, istotne będzie, aby w stra-
tegii poświęcić dużo miejsca social mediom i Internetowi. Warto 
określić, jakie kanały będę wykorzystywane i w osiągnięciu jakich 
celów powinny być pomocne. Aby ułatwić Ci ten proces i lepiej 
go zobrazować, poniżej opiszę kilka etapów, które przedstawiają 
cały proces budowy strategii marketingowej w Internecie. 

etap 1. Określ cele marketingowe - To jeden z najważniejszych 
etapów - od niego będą zależeć następne kroki. Określ dokładnie, 
jakie cele marketingowe chcesz osiągnąć i jak dużą rolę w nich 
ma odgrywać Internet. To, że prowadzisz działalność w sieci, nie 
oznacza, że promocję musisz ograniczyć tylko do niej. Pamiętaj 
jednak, że działania te powinny stanowić zdecydowaną więk-
szość. Twoje cele marketingowe mogą dotyczyć zarówno celów 
jakościowych, czyli np. poprawa wizerunku marki, jak i ilościo-
wych, np. wzrost sprzedaży o 15%. 

etap 2. Określ rynek docelowy - Im lepiej opracujesz ten wą-
tek, tym lepiej będziesz docierać do swoich klientów. Zastanów 
się dobrze, do kogo chcesz skierować swój produkt czy usługę. 
Jakie zainteresowania i potrzeby ich charakteryzują, jakie mają 
wykształcenie, czym zajmują się zawodowo, a co jest ich hobby? 
Co jest dla nich istotne w dokonywaniu wyboru - wysoka jakość 
czy może niska cena? Pytań, na które powinieneś udzielić odpo-
wiedzi, jest wiele, jednak warto poświęcić im dużo czasu. Prze-
prowadź również analizę konkurencji i oszacuj nasycenie rynku. 
Dzięki temu etapowi nie tylko skuteczniej dotrzesz do nowych 
klientów, ale i udoskonalisz swoją ofertę. 

etap 3. Zaprojektuj wizerunek oferty - Na tym etapie niezbędna 
będzie wiedza, którą zdobyłeś na wcześniejszym etapie. Aby móc 
zbudować odpowiedni wizerunek oferty, musisz dobrze znać po-
trzeby i upodobania swojej grupy odbiorców. W internecie klient 
nie ma możliwości dotknięcia produktu. To, jak skutecznie wy-
kreujesz wizerunek swojej oferty, odegra znaczącą rolę w sukce-
sie sprzedaży. Jasno i konkretnie komunikuj wartości, jakie stoją 
za Twoją marką, stwórz przejrzyste warunki zakupu i płatności, 
opracuj przyjazną politykę zwrotów - zadbaj, żeby Twój klient 
poczuł, że może Ci zaufać. Pamiętaj, że na tym etapie istotne 
znaczenie odgrywa również funkcjonalność Twojej strony www, 
spójność komunikacji, estetyczne grafiki nawiązujące do Twojej 
identyfikacji wizualnej itp. 
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etap 4. Określ kompleksową ofertę - Na tym etapie zadbaj, aby 
Twoje oferta była kompleksowa i jako całość spełniała oczeki-
wania Twojego klienta. Sprawdź jakie formy dostawy najbardziej 
preferuje, określ ceny i zatroszcz się o doznania związane z ko-
rzystaniem z oferty, np. w przypadku produktów zadbaj o funk-
cjonalne i estetyczne opakowanie, które budzi pozytywne emo-
cje. To też etap, na którym powinieneś się zastanowić czy Twoja 
oferta jest komplementarna - nikt nie lubi, gdy zamawia np. zegar 
na baterie, a po otrzymaniu paczki okazuje się, że baterii nie ma 
i trzeba je dokupić. Nie chodzi o to, że masz teraz te baterie do-
łączać gratis, ale możesz je uwzględnić w cenie produktu. Ty nie 
stracisz, a klient będzie bardziej zadowolony. 

etap 5. Stwórz model komunikacji - Na tym etapie musisz opra-
cować model komunikacji z klientem. Pamiętaj, że nie chodzi 
tutaj tylko o bombardowanie informacjami sprzedażowymi, ale 
również o budowanie trwałych relacji. Bo to właśnie relacje 
sprawiają, że klienci wracają albo polecają Twoje usługi dalej. 
Zastanów się, jakie rodzaje social mediów pozwolą Ci osiągnąć 
ten cel i co powinieneś robić, żeby faktycznie tak się stało. 
Uwzględnij również to, w jaki sposób możesz budować zaufa-
nie do swojej firmy i jak aktywizować swoich fanów. 

etap 6. Określ jak będzie realizowana oferta - To bardzo istotny 
element strategii. Masz już opracowaną, kompleksową ofertę, 
jednak sposób jej realizacji jest bardzo istotny. Oszacuj, ile na 
zamówienie ma oczekiwać klient i trzymaj się tego sumiennie. 
To również moment, w którym powinieneś opracować politykę 
obsługi klienta. Pamiętaj, że szybkość reagowania na wiadomo-
ści jest istotna. Zadbaj również, żeby korzystanie z oferty było 
jak najbardziej intuicyjne dla klienta. 

etap 7. Plan na budowanie lojalności - Brzmi banalnie, ale to 
jeden z najtrudniejszych etapów. Najtrudniejszych i najważniej-
szych. Lojalni klienci tworzą społeczność wokół marki, której 

nic nie zastąpi. To tacy klienci, którzy bezinteresownie będą Cię 
polecać dalej, a jeśli pojawi się taka potrzeba - staną w obronie, 
jak lwie stado. Sposobów jest wiele, ale najważniejsze, żeby były 
dobrze dopasowane do Twojej grupy docelowej. Możesz co jakiś 
czas przesyłać personalizowane kody rabatowe, nagradzać dar-
mową wysyłką, organizować challenge w social mediach, ale to 
co najważniejsze - rozmawiaj, pytaj i odpowiadaj. Klienci, którzy 
czują się słuchani, staną się się Twoimi orędownikami.

etap 8. Określ pomiar efektów - Na tym etapie musisz określić, 
w jaki sposób chcesz mierzyć skuteczność swoich działań. Pa-
miętaj, robisz to po to, żeby ocenić czy opracowana strategia 
przybliża Cię do realizacji wyznaczonych celów. I to właśnie od 
nich zależy możliwość sposobu pomiaru efektów. 

i jaK? Brzmi zachęcająco? 

W erze tak zwanych prosumentów, czyli konsumentów, któ-
rzy sami poszukują marek i działają proaktywnie, posiadanie 
strategii jest bardzo istotne. Prosumenci nie boją się wyrażać 
swojego zdania w Internecie i są wyczuleni na nieścisłość i nie-
spójność komunikatów. Posiadanie strategii sprawi, że Twoje 
działania i cała komunikacja będą zorganizowane i oparte na 
filarach, które są cenne dla Ciebie i Twoich klientów. Pamiętaj 
również, że dzięki zdobytej wiedzy jesteś w stanie wyprzedzić 
swoją konkurencję - zapewne duża jej część nie posiada żad-
nej strategii, a ich działania opierają się na strategii “na czuja” 
albo strategii misia - “Ja czuję…” albo “Mi się wydaje…”. Upo-
rządkowanie planów i celów w strategii ma pomóc Ci w podej-
mowaniu kolejnych decyzji. Nie postrzegaj jej jako wielkiego 
dokumentu, który przydaje się tylko wielkim firmom. Strategia 
jest potrzebna wszystkim przedsiębiorstwom i wcale nie musi 
liczyć 150 stron. Może być również prezentacją multimedialną 
- liczy się wartościowa treść, nie forma. To Twój drogowskaz, 
który zawsze Ci pomoże. 
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GalERIa 
jednego 
autora

Zaczepia kolorem, intryguje formą, emanuje pozytywnym 
ciepłem. Wal Jarosz, artysta malarz, pedagog i podróżnik, 
pilny obserwator natury człowieka i przyrody. Od ponad 
czterdziestu lat zamienia otaczającą go rzeczywistość w eks-
plozję kolorów. Urodził się podwarszawskiej wsi Złotokłos. 
Ukończył studia artystyczno-pedagogiczne na WSP w Czę-
stochowie (obecnie Akademia Długosza). Mieszka i tworzy 
w Koszalinie.  

Artysta przenosi na płótno lub karton z pozoru zwyczajne ka-
dry, zamieniając je w świat pełen symboli, kontrastu i wyra-
zistości. Jego twórczość to głównie malarstwo olejne, pastel 
olejny czasem akwarela, gwasz, rysunek, collage. Ulubionymi 
tematami są: postać ludzka, zwierzęta, krajobrazy, portrety.

Wal Jarosz często tworzy cykle. Tak powstały „Gęby”,” Je-
stem Kobietą”, „Zwierzę”, „Podwórka”, „Kuraki” czy „Abs-
trakt”. Znakomicie czuje się w plenerze, portretując przyrodę 
przefiltrowaną przez swój osobisty, intymny sposób widze-
nia. Obrazy cechuje również dystans, jaki artysta ma do 
świata i otoczenia. Jego prace budzą pogodne emocje, mimo 
jaskrawych i zdecydowanych barw. Kilka lat temu założył 
grupę twórczą Group 4 i organizuje wystawy jej członków. 
Jest pomysłodawcą projektu Real. Ideą Real-u jest zaprasza-
nie artystów z sieci internetowej do prezentacji swoich prac 
w realnej sytuacji galerii Antresola mieszczącej się w Mu-
zeum w Koszalinie. Do tej pory odbyło się sześć spotkań. 
Siódma edycja Real-u odbędzie się w Galerii Region w Kosza-
lińskiej Bibliotece Publicznej na placu Polonii 1 – o terminie 
poinformujemy czytelników „Prestiżu”. 

Wal 
Jarosz 
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Jerzy Arsoba, szczecinianin, podróżnik, fotograf, pilot wycieczek. „Zaliczył” 
wiele ciekawych miejsc na świecie - m.in. podróże po Rosji, Azji, trzy miesiące 
podróży samochodowej po Australii i Nowej Zelandii. W październiku 

ubiegłego roku postanowił zwiedzić Portugalię. Pieszo. Wrócił w lutym. 

Portugalia na pieszo i bez mitów 

- ta podróż była planowana, czy to pomysł ad hoc?
- W próżni spowodowanej potężnym kryzysem w branży, bra-
kiem możliwości działania, miotałem się z pół roku. Trzeba 
było pozamykać wszystkie organizacje wypraw, oddać za-
liczki klientom, których było sporo. Mocno wtedy siadła mi 
kondycja – psychiczna i fizyczna. Brak było perspektyw. Wte-
dy skrystalizował się pomysł, aby samemu sobie przywrócić 
harmonię wewnętrzną i kondycję fizyczną. Wróciłem myślami 
do Japonii. Ale ona była i jest nadal całkowicie zamknięta dla 
turystów. Zacząłem szukać takiego kraju w Europie, który 
spełni takie warunki: można tam polecieć, można się po nim 
poruszać, jest bezpieczny dla samotnego piechura. Tak poja-

wiła się na horyzoncie Portugalia, która jest też symbolicz-
na. Stamtąd w XV, XVI wieku bardzo odważni ludzie ruszali 
w świat, szukać nowych dróg i miejsc. Jako początek i koniec 
tego mojego projektu wybrałem miasto Porto.

- dlaczego solo? względy ekonomiczne, bezpieczeństwa?
- Od początku wiedziałem, że to będzie wyprawa solowa. 
W jakimś sensie jest to mój powrót do korzeni. Przed stwo-
rzeniem Pracowni Podróży przez trzy lata podróżowałem po 
świecie solo. Tak mi się najbardziej podobało. Wtedy zależę 
tylko od siebie, nie muszę z nikim konsultować rozkładu dnia, 
trasy podróży, czegokolwiek. Mam wtedy pełną wolność sa-

Autor: Dariusz staniewski   |  Fotografie: jerzy arsoba 

mostanowienia i wędrowania. Myślę, że też byłoby trudno 
kogoś namówić, by na cztery miesiące opuścił Polskę, rodzi-
nę, pracę i ruszył na taką wyprawę. Solo – tak się najlepiej 
czuję w odkrywaniu świata. Łatwiej i szybciej też nawiązuję 
interakcje ze spotykanymi po drodze ludźmi.

- Kiedy Pan rozpoczął wędrówkę?
- Wystartowałem 17 października 2020, roku a finiszo-
wałem 9 lutego tego roku. W sumie było 86 dni pieszego 
wędrowania. Najczęściej szedłem około 5 dni pod rząd i ro-
biłem dzień przerwy. Czasem obostrzenia pandemiczne lub 
brak noclegu wymuszały dłuższy przystanek, a czasem po 
prostu musiałem dać odpocząć stopom, plecom – niosły 
plecak o wadze ok. 13 kg. Moja piesza pętla po konturach 
Portugalii wyniosła 2400 km (zarejestrowany ślad GPS) – 
można to porównać do odległości w linii prostej ze Szczeci-
na do Batumi w Gruzji nad Morzem Czarnym lub na Gibral-
tar. Suma wzniosów (podejść liczonych w pionie) wyniosła 
ok. 35 tys. metrów. To trochę tak, jakby 6 razy wejść z lotni-
ska Lukla na Mount Everest (śmiech).

- to były największe trudności?
- Były dwie sprawy, które mnie jako piechurowi się nie 
podobały. Psy i samochody. Psów w Portugalii jest bardzo 
dużo i są niestety źle traktowane. Praktycznie wszystkie są 
na łańcuchach, część dodatkowo w klatkach. Są traktowa-
ne jako strażnicy domostw, wykorzystywane do polowań, 
nierzadko głodują. One z daleka mnie, jako piechura, wy-
czuwały. Wtedy cała wioska wściekle ujadała, psy rzucały 
się na ogrodzenia z każdej strony, próbowały mnie dopaść. 
Cały spokój i radość poddawane wtedy były trudnej próbie. 
Najgorsze jednak były te psy, które na obrzeżach wiosek, 
miasteczek były puszczone luzem. Druga sprawa – sposób 

jazdy portugalskich kierowców. Jeżdżą bardzo szybko, nie-
ostrożnie. Prowincja jest wyludniona. Generalnie widziałem 
tam tylko osoby 60+. Młodzież i średnie pokolenie wyemi-
growały do miast. Starsze osoby za kierownicą to standard 
na prowincji. Nie zwracają uwagi na pieszego, samochody 
często jechały prosto na mnie! W ostatniej chwili wykręca-
ły, mijając mnie z dużą prędkością. Standardem jest jazda 
„na zderzaku”, szczególnie na wąskich drogach. Często jeż-
dżą bez świateł, również we mgle. Kilka razy zdarzyło się, że 
w ostatniej chwili uskoczyłem do rowu z wodą. 

- a co było przyjemnym zaskoczeniem?
- Portugalia jest przepiękna krajobrazowo, bardzo fotoge-
niczna, kolorowa, zróżnicowana, urokliwa. W czasie tych 
trzech miesięcy pieszo po konturach Portugalii, zwiedziłem 
większość regionów tego kraju. Na swoim fotoblogu co-
dziennie publikowałem małą galerię zdjęć. Łącznie jest ich 
ok. 1700. Fotoblog cieszył się sporą popularnością. Wiele 
osób podkreślało, że dzięki niemu stworzyłem przewodnik 
fotograficzny po Portugalii. Portugalia wydaje się niewielka 
w skali Europy. Ale to kraj regionów, mocno różniących się 
od siebie. To kraj wina – na półkach sklepowych są ich set-
ki, w tym słynne wina porto. Cena jest bardzo dostępna – za 
dwa i pół euro takie wina często testowałem. I nie trafiłem 
ani razu na wino, które byłoby złe, niesmaczne. Jak więc 
dobre musiały być te z górnej półki (śmiech). Dalej – kawa. 
W Portugalii jest dobrem podstawowym, jak chleb. A nawet 
może bardziej. Wszędzie głównym miejscem, w którym się 
ludzie spotykają od samego rana są „cafe”. Przychodzi się do 
nich przede wszystkim na kawę typu espresso, w cenie 60-70 
eurocentów. Przepyszne są narodowe ciastka pastel de nata. 
W tych cafe spotykają się wyłącznie mężczyźni. Tak przynaj-
mniej jest na prowincji. Kobiety są „pozamykane” w domach. 
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- taka jest wielopokoleniowa tradycja, takie są względy kul-
turowe. 
- Cafe to także miejsca, w których na prowincji koncentruje 
się życie, spotkania. Kolejny ciekawy element: asulejos – to 
sławne płytki ceramiczne, ręcznie malowane. Są wszędzie. 
Każdy dom ma takie własne płytki na ścianie zewnętrznej. 
Również obiekty użyteczności publicznej, np. dworce, kościo-
ły. To jest piękne. Najbardziej tradycyjne są biało-niebieskie. 
Bardzo podobała mi się portugalska przyroda, a zwłaszcza 
drzewa. Byłem zaskoczony ilością  lasów dębów korkowych. 
Czasami szedłem wzdłuż takiego lasu kilometrami. Inne drze-
wa, których jest bardzo dużo, to drzewa oliwne oraz euka-
liptusy. Nie spodziewałem się ich w takiej ilości. Do tego cy-
trusy, głównie drzewa pomarańczowe. No i setki bocianów, 
w ogóle mnogość ptaków. Bardzo czyste powietrze! 

- musiał Pan też coś jeść.
- Niestety, kuchnią jestem rozczarowany. Począwszy od dru-
giego miesiąca wędrowania, często w ciągu dnia marzyłem 
o polskim jedzeniu. O portugalskiej kuchni mówi i pisze się 
bardzo dobrze. I zapewne jest tak w tych droższych restau-
racjach, w Lizbonie i Porto, w popularnych miejscowościach 
na wybrzeżu Atlantyku. Jednak 9/10 kraju to są zwyczajne 
knajpki, w których menu składa się z jednej zupy i 2-4 dań, 
wszędzie podobnych, nieprzyprawionych, za tłustych, zbyt 
mięsnych, bez warzyw, o konsystencji papki. 

- a noclegi? 
- Nocowałam w różnych miejscach – od obiektów agrotury-
stycznych, pensjonatów - po pięciogwiazdkowe hotele, bo 

nie było innego wyjścia. Wszędzie śniadania w swym skła-
dzie były monotonne: chleb tostowy, ser żółty i wędlina 
z tzw. bloku, czasem kiełbasa chorizo, nieco jakiegoś dżemu, 
kawa, herbata, czasem płatki kukurydziane, jakieś owoce. I to 
wszystko, żadnych warzyw. Jedzenie to jeden z mitów, który 
dla mnie padł. Kolejny, to mit o dorszu.

- a co z tym dorszem?
- Po pierwsze on wcale nie jest portugalski, najczęściej nor-
weski. Po drugie – spotkałem się w przewodnikach z hasłem, 
że dorsz jest w Portugalii potrawą narodową, przyrządzaną 
tam na 365 sposobów. Ja przez te cztery miesiące spotka-
łem się z nie więcej jak sześcioma wariantami. I często to, co 
otrzymywałem, to była taka niedoprawiona papka, składają-
ca się z kawałków ziemniaków, cebuli i kawałków dorsza. To 
wszystko poddane było próbie zapieczenia. Raz się chyba 
udało, bo to miało jakąś skorupkę. Dowiedziałem się też, że 
bardzo bym się Portugalczykom naraził taką opinią. Uważają, 
że ich kuchnia jest najlepsza na świecie. I jeszcze jeden mit, 
który dla mnie upadł…

- jaki?
- Mit portugalskiej gościnności. Jest szeroko opisywany 

w przewodnikach. Niestety, ja jej prawie nie doznałem przez 
te cztery miesiące. Odbierałem mieszkańców jako zamknię-
tych, zdystansowanych, niechętnie nawiązujących kontakty. 
Dodatkowo pandemia spowodowała, że omijali mnie wielkim 
łukiem i nie chcieli wchodzić w interakcję. Nieco inaczej było 
na głębokiej prowincji. Tam mniej przejmują się pandemią.

Podobną opinię usłyszałem od kilku Polaków oraz Ukraiń-
ców mieszkających w Portugalii. Mieszkańcy są często za-
mknięci na przybyszów, nietolerancyjni. Nie ma np. czegoś 
takiego jak wiszące w oknie ogłoszenie „pokój do wynajęcia”. 
Nie widziałem ani jednej takiej wywieszki. To nie funkcjo-
nuje. Gdybym nie miał wcześniej zarezerwowanych i z góry 
opłaconych noclegów, nie miałbym gdzie spać. Nie zabrałem 
namiotu zakładając, że nie będę się bardziej obciążał. Czy-
tałem, że często trudno jest znaleźć miejsce w terenie na 
nocleg w Portugalii, bo wszędzie wokół, kilometrami ciągną 
się tereny prywatne, ogrodzone siatką z drutem kolczastym. 
I tak było. Dostępność noclegów często zatem determi-
nowała wybór trasy. Ale cel wyprawy został osiągnięty we 
wszystkich jej aspektach. Wykonałem pełną pętlę, poznałem 
wszystkie regiony Portugalii, naprawiłem kondycję fizyczną  
i psychiczną. 
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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
- Twój Dom - Nieruchomości ul. Kołłątaja 1B/F, Koszalin
- 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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ul. Morska 4a, 75-218 Koszalin
tel. 94 300 00 14
domstyl.koszalin@op.pl
www.domstyl.koszalin.pl

Salon czynny:
pon-pt: 9-17

sob: 9-13

Twój Dom 
Twój Styl

największy salon sprzedaży w regionie
DOMSTYL

BRAMY  |  DRZWI  |  OKNA  |  PODŁOGI  |  ROLETY


