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Czasami słyszę pytanie, czy „Prestiżowi” nie zabrak-
nie tematów i bohaterów publikacji, bo „już chyba byli 
w nim wszyscy…”. Otóż na pewno nie zabraknie! 

Jedną z największych zalet naszej pracy jest to, że wraz 
z każdym kolejnym wydaniem magazynu spotykamy 
nowych ludzi i mamy okazję lepiej poznać Koszalin. Im 
bardziej przy tym wgryzamy się w środowisko, tym od-
nosimy silniejsze wrażenie, że nie zdołamy na naszych 
łamach pokazać nawet połowy wartych prezentacji ko-
szalinian i ich osiągnięć. 

Nie inaczej jest w przypadku tego wydania magazynu. 
Czy wiedzą Państwo, co to jest GEA Tuchenhagen Pol-
ska? My do niedawna również nie wiedzieliśmy. Tym-
czasem jest to działająca od 30 lat firma, z której wy-
robów w postaci precyzyjnie obrobionych elementów 
stalowych powstają najnowocześniejsze linie techno-
logiczne m.in. dla przemysłu spożywczego. Ba, ta wła-
śnie firma buduje obok swej dotychczasowej siedziby 
przy ulicy BoWiD 9 nowy zakład o łącznej powierzchni 
21,5 tys. m kw. (to tyle co powierzchnia trzech pełno-
wymiarowych boisk piłkarskich). Powstaje w Koszalinie 
najnowocześniejsza fabryka koncernu GEA posiadają-
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MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

cego filie w 50 krajach świata! Wzorcowa! Dlaczego 
w Koszalinie? To nie przypadek. Polecamy naszą publi-
kację w dziale Biznes. 

Wiele jest w Koszalinie firm, które mijamy w codzien-
nym zabieganiu, nie zdając sobie sprawy z faktu, że ro-
bią one coś niezwykłego, dającego powody do dumy. 
Na przykład poza pracownikami ulokowanych w Spe-
cjalnej Strefie Ekonomicznej przedsiębiorstw mało 
kto wie o tym, że działa tam największa w Europie wy-
twórnia flag i wielkoformatowych materiałów rekla-
mowych. Poza tym największy w Europie producent 
placów zabaw, fabryka super nowoczesnych robotów 
pozwalających budować bezobsługowe magazyny, 
podbijająca rynek brytyjski fabryka nietypowych okien 
drewnianych… Można by wyliczać dalej. 

Na początku grudnia zostaną ogłoszone tegoroczne 
nagrody Made in Koszalin. Nominacji do konkursu, któ-
ry odbywa się po rocznej przerwie spowodowanej pan-
demią, było nieco mniej niż w latach minionych. Ale to 
wciąż bardzo długa lista nieprzeciętnych firm i osób. 

Dlatego złoszczą mnie malkontenci, którzy uważają, 
że „w Koszalinie nic się nie dzieje” albo „miasto wymie-
ra”. To nieprawda. Są w Koszalinie (oczywiście nie tylko 
w biznesie) „ludzie-drożdże”, o których warto mówić 
i ich pokazywać. My będziemy to robić konsekwentnie. 
Żałujemy tylko, że lokalny samorząd rzadko wykorzy-
stuje ten niezwykły kapitał do promowania naszego 
miasta. 

***

To wydanie „Prestiżu” jest przedostatnie w tym roku. 
Ostatnie, bożonarodzeniowe, ukaże się 20 grudnia, 
w przedświąteczny poniedziałek. Jeśli ktoś z Państwa 
miałby wolę złożyć za naszym pośrednictwem świą-
teczne życzenia kontrahentom i klientom, serdecznie 
zapraszamy do kontaktu.

A tymczasem: dużo zdrowia! Szczepmy się i nie dajmy 
się podstępnemu wirusowi!

Andrzej Mielcarek
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Dzięki szkoleniu w ramach Akademii Radiowej kolejne osoby znajdują pracę w dziale Nowych 
Mediów, obsługują portal PRK24.pl, zbierają i piszą informacje oraz realizują nagrania reporterskie 
na użytek serwisów informacyjnych rozgłośni. Polskie Radio Koszalin projekt realizuje we współpracy 
z najważniejszymi uczelniami w regionie: Politechniką Koszalińską i Akademią Pomorską w Słupsku. 

Akademia Radiowa w Polskim Radiu 
Koszalin kształci przyszłych dziennikarzy

- Nowe Media są pierwszym etapem kształcenia nowych kadr, bardzo 
potrzebnych na rynku, zwłaszcza lokalnym – mówi Piotr Ostrowski, 
prezes i redaktor naczelny Polskiego Radia Koszalin. – Praca tego działu 
jest zaś ściśle powiązana z funkcjonowaniem naszego nowoczesnego 
newsroomu. Tu liczy się profesjonalizm, bardzo dobra znajomość bie-
żących spraw, od polityki po kulturę, a także szybkość zdobycia i prze-
kazywania informacji. 

Newsroom jest wyposażony w najnowocześniejsze technologie: mię-
dzy innymi w multimedia, stanowiska przygotowywania i redagowania 
serwisów informacyjnych, konsolety do nagrań oraz komputery do 
montażu dźwięków i realizacji. Pomieszczenia są wyposażone w eco-
phony, a więc można w nich nagrywać materiały dźwiękowe. Powstały 
także dwie duże sale dydaktyczne oraz profesjonalne studio telewizyj-
ne.

Piotr Ostrowski wyjaśnia: - Nie jest łatwo znaleźć kandydatów przygo-
towanych do pracy w naszej stacji, gotowych podjąć obowiązki niemal 
od razu. Zdarzało się, że ci, którzy u nas stawiali pierwsze kroki w dzien-
nikarstwie, odeszli do innych redakcji w dużych miastach. To w pewnym 
sensie nas cieszy, bo oznacza, że dobrze uczymy, ale też stawia przed 
wyzwaniem nieustannego kształcenia nowych kadr. Trzeba także wziąć 
pod uwagę, że w ostatnich latach spora część naszych dziennikarzy 
odeszła na emeryturę. Stąd pomysł, by otworzyć Akademię Radiową 
Polskiego Radia Koszalin, która kompleksowo przygotowuje do zawodu 
dziennikarza radiowego.

Warto przypomnieć, że rozgłośnia ma za sobą 10-letnią tradycję pro-
wadzenia Szkoły Dziennikarskiej. Wtedy stawiano na gimnazjalistów 
i licealistów, uczących się w klasach dziennikarskich. Obecna oferta 
skierowana jest do studentów. - Politechnika Koszalińska prowadzi kie-
runek dziennikarstwo, ma potencjał dydaktyczny, a my uczymy radia 
praktycznie, od strony mikrofonu i magnetofonu – mówi redaktor Piotr 
Ostrowski.

Obecnie praca działu informacji przygotowującego m.in. dzienniki jest 
ściśle związana z tym, co nazywa się nowymi mediami. Zebrane dane 
i „dźwięki” (np. wypowiedzi osób) są wykorzystywane w serwisach ra-
diowych, ale również w artykułach na stronie internetowej i postach 
w mediach społecznościowych. Internauci oczekują zdjęć, filmów, do-
datkowych materiałów. - W sytuacji, kiedy potrzebna jest nieustanna 
koordynacja pracy, korzystanie z pomieszczeń na parterze i pierwszym 
piętrze było zwyczajnie niewygodne. Również przepływ informacji nie 
był w pełni sprawny i klarowny. Teraz oba działy stały się jednym or-
ganizmem. W efekcie informacja radiowa niemal natychmiast trafia na 
nasz portal PRK24.pl – mówi z satysfakcją naczelny. 

Polskie Radio Koszalin od wielu lat współpracuje z Politechniką Kosza-
lińską, prowadząc m.in. praktyki dla studentów dziennikarstwa. Wielu 
absolwentów tej uczelni zasiliło szeregi rozgłośni. Prof. Michał Polak, 
dziekan Wydziału Humanistycznego PK entuzjastycznie podszedł do 
projektu Akademii Radiowej.

Od trzech lat trwa także współpraca z Akademią Pomorską w Słup-
sku. Miejskie Radio Słupsk także kształci studentów tamtejszej uczelni 
w ramach nowego projektu. Aktywnie biorą w nim udział wykładowcy. 
Dzięki tym staraniom Radio Słupsk zostało w tym roku wzmocnione 
przez trzech nowych dziennikarzy.

- Od uruchomienia projektu przyjęliśmy na etat do pracy w Polskim 
Radiu Koszalin 10 osób – podkreśla Piotr Ostrowski. - Mimo pandemii, 
w ciągu minionych dwóch lat w ramach staży, praktyk i warsztatów na-
szą Akademię Radiową odwiedziło kilkadziesiąt osób, w tym także przy-
szli realizatorzy dźwięku – studenci kilku krajowych uczelni.

Projekt nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem, w tym roku 
wpłynęło już kilkadziesiąt nowych zgłoszeń. Chętni powinni aplikować 
na adres: internet@radio.koszalin.pl. Redakcja skontaktuje się z wszyst-
kimi osobami i poinformuje o szczegółach projektu.
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W lipcu bieżącego roku Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór wniosków w konkursie 
realizowanym w ramach projektu zatytułowanego „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Jego celem 
jest wyposażenie grantobiorców w kompetencje niezbędne do prowadzenia i rozwijania działalności 
w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych online lub w sposób cyfrowy. 

Dotacja Narodowego Centrum 
Kultury trafia do Darłowa! 

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda ze swoim projek-
tem pt. „Od analoga do cyfry - zakup nowoczesnego sprzętu” znalazł 
się w gronie zwycięzców kwalifikacji i dołączył do listy 200 ośrodków 
kultury z całej Polski, do których trafi łącznie ponad 26 mln zł. 

Dom Kultury z Darłowa pozyskał grant wartości 84.100,00 zł, któ-
ry przeznaczy na doposażenie placówki w niezbędny sprzęt, a także 
szkolenia zwiększające kompetencje cyfrowe pracowników. Wniosek 
uzyskał 90 pkt na 100 możliwych, a tym samym uplasował się na 51. 
miejscu listy szczęśliwców, którzy ten kulturalny grant zdobili. Warto 
dodać, że projekt został przygotowany i złożony przez Roberta Gorgo-
la – pracownika Darłowskiego Ośrodka Kultury, który od lat realizuje 
lokalnie wiele wydarzeń kulturalnych i artystycznych.

Wśród urządzeń, których zakup umożliwi dotacja, będzie cyfrowy mik-
ser dźwięku wraz z akcesoriami, nowoczesne mikrofony, sprzęt i opro-
gramowanie komputerowe do opracowywania dźwięku. Poza tym zo-
staną zakupione trzy kamery i narzędzia do obróbki nagrań wideo. 

Jaką to da korzyść? Robert Gorgol wyjaśnia: - Zyskamy możliwość cy-
frowej rejestracji koncertów i innych wydarzeń. A to z kolei umożliwi 
przygotowywanie materiałów do umieszczenia w sieci lub nawet na-
grywania płyt. Dodatkowo zyskamy możliwość tak zwanego streamin-
gu, czyli szybkiej transmisji dźwięku w Internecie w czasie rzeczywi-
stym. Ostatni pandemiczny czas pokazał, jakie to istotne, kiedy imprezy 
nie mogły się odbywać na żywo. Będziemy teraz przygotowani do tego, 
żeby z konieczności lub w sposób zaplanowany, świadomy udostępniać 
odbiorcom rozmaite materiały w Internecie. Na dokładkę będą miały 
one teraz wysoką jakość techniczną.    

Sprzęt trafi do siedziby Darłowskiego Ośrodka Kultury, ale ponieważ 
ma on charakter mobilny, może również służyć do obsługi imprez ple-
nerowych, których w Darłowie odbywa się każdego roku mnóstwo, nie 
tylko w okresie letnim. 

Obecnie projekt jest na etapie szkoleń pracowników w zakresie kom-
petencji cyfrowych. Do tej pory Narodowe Centrum Kultury zorganizo-
wało trzy szkolenia on-line: „Kompetencje cyfrowe instytucji kultury”, 
„Turboprzyspieszanie. Jak AI zmieni nasz świat”, „Kontinuum sztucznej 
rzeczywistości”. Wkrótce odbędą się szkolenia stacjonarne, zostaną 
również wysłane zapytania ofertowe i odbędzie wybór najlepszych 
propozycji ewentualnych dostawców. Zakupy planowane są na począ-
tek 2022 roku. Niedługo później Darłowski Ośrodek Kultury przejdzie 
dosłownie z rzeczywistości analogowej do cyfrowej. 

- Ogromnie cieszy nas ta wygrana. Oczywiście wzbogacimy się o nowe 
sprzęty w ramach pozyskanych środków, mamy szansę na wewnętrzny 
lifting czy sprzętową rewitalizację, dodatkowo zyskamy nowe doświad-
czenia i wiedzę. Ale to nie jedyne korzyści i radość jaka z tego płynie. 
Niezwykle budującym i uskrzydlającym jest to, że udało się przebić 
wśród tak dużej konkurencji i kolejki po grant – a nadmienię, że walczy-
liśmy z 1221 innymi wnioskami. To wspaniała informacja i mega, mega 
mobilizacja, a wszystko to w efekcie ma przynieść korzyści naszej, lo-
kalnej społeczności  – komentuje Magda Burduk kierująca Darłowskim 
Ośrodkiem Kultury.  

Projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury” finansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania 
na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020.
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Od 17 listopada br. Centrum Kultury Studenckiej Kreślarnia w Koszalinie znowu działa. Zakończył się remont 
kapitalny obiektu. Oficjalne otwarcie klubu stało się okazją do przedstawienia animatora klubu, którym został 

Remigiusz Błaszków, muzyk, wokalista i dziennikarz.

Program stypendialny samorząd Koszalina wprowadził w 2020 roku, realizując jedno z założeń Programu Rozwoju 
Kultury „Koszalin 2018/2028”. W 2022 r. stypendia zostaną przyznane po raz trzeci. Efektem poprzednich edycji były m.in. 
wystawy, wydawnictwa, warsztaty i projekty muzyczne. Termin składania wniosków na przyszłoroczną edycję upływa 

30 listopada br. Czasu jest niewiele, ale warto się sprężyć i powalczyć o pieniądze na realizację twórczych inicjatyw.

Remigiusz Błaszków pokieruje Kreślarnią

Jesteś artystą? Sięgnij po stypendium!

– Oddajemy zarządzanie Kreślarnią w ręce naszych studentów i ufamy, 
że to, co będą tu robić, przyciągnie odbiorców – powiedziała prof. Da-
nuta Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej. – Kreślarnia to klub 
dla studentów, ale z czasem, wierzymy w to mocno, stanie się również 
ważnym miejscem na kulturalnej mapie Koszalina.

– Bardzo zazdroszczę wam tego pięknego obiektu – zwróciła się bezpo-
średnio do studentów Bożena Kaczmarek, koszalińska radna. – Życzę 
wam, żeby to miejsce, tak jak powiedziała pani rektor, rzeczywiście stało 
się ważne na kulturalnej mapie miasta. Kocham Koszalin właśnie za to, 
że jest miastem kultury. Kultura to nasz największy skarb, towar ekspor-
towy i najpiękniejsza wizytówka. 

Podczas otwarcia na nowej scenie wystąpiły, pochodzące z Koszalina, 
gwiazdy stand-upu: Jacek Stramik i Dariusz Gadowski. 

Wyremontowana Kreślarnia dysponuje nie tylko sceną teatralną z za-
pleczem technicznym, ale także salami konferencyjnymi i szkolenio-
wymi oraz innymi pomieszczeniami, w których swoją przestrzeń mają 
znaleźć koła naukowe i organizacje studenckie. 

Stypendium można otrzymać na działania twórcze we wszystkich 
dziedzinach kultury i sztuki; działania związane z upowszechnianiem 
kultury w zakresie animacji i edukacji kulturalnej, organizacji wydarzeń 
artystycznych, warsztatów i szkoleń dla kadr kultury czy udziału w wy-
darzeniach oraz działania dotyczące opieki nad zabytkami. O tym, kto 
otrzyma środki, decyduje komisja stypendialna, wybierając spośród 
propozycji najbardziej interesujące i przyznając im adekwatne dofinan-
sowanie. Wysokość stypendium na działania twórcze wynosi od 2 do 6 
tys. zł. Na upowszechnianie kultury 1-5 tys. zł, a na projekty związane 
z opieką nad zabytkami od 3 do 7 zł.

16 listopada br. w kawiarni Powidoki miał miejsce maraton pisania sty-
pendiów. Wskazówek zainteresowanym udzielała Natalia Sulima, spe-
cjalistka w Referacie Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego. – Pojawiło się 
wiele osób, co nas bardzo cieszy, bo oznacza, że program jest dla lokal-
nych twórców atrakcyjny – podkreśla. – Podczas spotkania w niefor-
malnej atmosferze łatwiej rozwiać wszystkie wątpliwości. Prześledzili-
śmy punkt po punkcie uchwałę stypendialną, która określa wszystkie 
zasady przyznawania środków i realizowania projektów. Omówiliśmy 
też formularz wniosku, kwestie wymaganych rekomendacji i udoku-
mentowania swojego dorobku artystycznego. Cieszymy się, że konsul-
towane projekty były bardzo różnorodne. Mamy nadzieję, że spotkanie 
przełoży się na ilość otrzymanych wniosków.  

Wnioski o przyznanie stypendium na projekty realizowane w 2022 r. 
można składać do 30 listopada 2021 r. w kancelarii Urzędu Miejskiego 
(Rynek Staromiejski 6-7). Szczegółowe informacje na temat warunków 
naboru oraz niezbędnych dokumentów uzyskać można w Wydziale 
Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Mic-
kiewicza 26, pokój nr 5 i pokój nr 18 (informacja telefoniczna pod nume-
rem 94 348 87 14 i 94 348 87 07) oraz na stronie internetowej koszalin.
pl, podstrona „kultura”, zakładka „stypendia w zakresie twórczości arty-
stycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami”.
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Jacek Stramik i Dariusz Gadowski

Prof. Danuta Zawadzka w towarzystwie Aleksandry Żmudy-Trzebiatowskiej 
oficjalnie otwiera klub.
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To jedna z najważniejszych koszalińskich wystaw 2021 roku. Jej bohaterem nie jest sama sztuka, 
ale miejsce, które dla sztuki stało się życiodajnym źródłem, tytułowy genius loci. Osieki przyciągają 
artystów od XVIII wieku do dziś, a ekspozycja Muzeum w Koszalinie pozwala tę niekończącą się 

opowieść przeczytać od początku, na nowo.

Duch Osiek z bliska 
w koszalińskim Muzeum

Wystawie towarzyszy obszerny, bogato ilustrowany, katalog przybliża-
jący historię i związki ze sztuką niezwykłej miejscowości. Krystyna Ryp-
niewska pisze w nim: „Pomysł zorganizowania w Muzeum w Ko-szalinie 
wystawy Osiecki genius loci zrodził się z silnego przekonania o absolutnej 
wyjątkowości miejsca, jakim był i jest po dziś dzień majątek we wsi Osie-
ki nad jeziorem Jamno. Począwszy od średniowiecza, przez burzliwy 
okres oświecenia i romantyzmu, po czasy dynamicznych zmian kulturo-
wych XX wieku były Osieki miejscem zjawisk niezwykłych, ważnych dla 
historii i kultury regionu, a nawet dla całej kultury europejskiej. Osoby 
i wydarzenia, przywoływane tą kameralną prezentacją, w zamiarze au-
torów mają odkryć przed szeroką publicznością Osieki pozornie wszyst-
kim znane, a w gruncie rzeczy dotąd nierozpoznane. W miejscu tym 
splatały się wątki ciekawe, intrygujące, czasami niepokojące, ale zawsze 
nastrajające do poważnych przemyśleń nad dziejami i kondycją człowie-
ka. Skupienie się ich w jednym punkcie na mapie Pomorza Zachodniego 
spowodowało, że malownicze dzieje Osiek zaczęliśmy tłumaczyć ich 
wyjątkową aurą. Ów poetycki genius loci stał się spoiwem i duchem 
opiekuńczym naszej wystawy”. 

Poza kustoszką, w narodzinach inicjatywy brali udział Eilo Hildebrand, 
wnuk ostatniego przedwojennego właściciela Osiek oraz Erwin Janet, 
przyjaciel malarza Güntera Machemehla.

Wystawa składa się z trzech części, każda znajduje się w innym miejscu 
Muzeum (Pałacu Młynarza). Pierwsza poświęcona jest Osiekom sprzed 
1945 roku (kurator: Krystyna Rypniewska). Zobaczymy tu prace Ruth 
Hildebrand, Güntera Machemehla, Karla Schmidta-Rottluffa, Clary Wil-
ke czy Hansa Völckera. 

Druga część obejmuje najciekawsze (oczywiście w subiektywnym wy-
borze) dokonania słynnych plenerów osieckich, czyli Międzynarodo-
wych Spotkań Artystów, Naukowców i Teoretyków Sztuki, odbywają-
cych się w latach 1963 – 1981 (kurator: Ryszard Ziarkiewicz). Z niemal 
tysiąca elementów kolekcji wybrano kilkanaście pozycji oddających 
nowatorski, awangardowy i niepokorny charakter wydarzeń artystycz-
nych będących ewenementem w skali Europy, począwszy od „Panora-
micznego Happeningu Morskiego” Tadeusza Kantora w fotografiach 
Eustachego Kossakowskiego, przez „Taczki wolności” Jerzego Beresia, 
wystąpienia, Ludmiły Popiel i Jerzego Fedorowicza, prowokacje arty-
styczne Józefa Robakowskiego i Marii Pinińskiej-Bereś, obrazy, plakaty, 
instalacje itp. 

Trzecia część wystawy dotyczy Międzynarodowych Plenerów Malar-
skich „Czas i miejsce dla sztuki”, odbywających się w Osiekach cyklicznie 
od 1998 roku (kurator: Ewa Miśkiewicz- Żebrowska). W Galerii Atresola 
zobaczyć można prace m.in.  Edwarda Dwurnika, Stanisława Tabisza, 
Zbyluta Grzywacza, Sławomira Iwańskiego, Krzysztofa Meissnera czy 
Waldemara Marszałka.

W otwarciu wystawy, 7 listopada br., uczestniczyła ogromna liczba 
osób. Jednym z gości specjalnych była Anka Ptaszkowska, krytyczka 
sztuki i uczestniczka Plenerów Osieckich. Ekspozycję można oglądać do 
9 stycznia 2022 roku. Warto!

Przy pisaniu artykułu korzystałam z wydawnictwa Osiecki genius loci, 
Koszalin 2021.

Autor: anna makochonik  |  Fotografie: marcin Betliński
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Najnowsza publikacja Archiwum Państwowego w Koszalinie zatytułowana „Nieznane twarze Koszalina. 
Miejsca, których już nie ma” to chyba najciekawsza z serii książek wydanych w ostatnich latach przez 
tę zasłużoną dla lokalnej kultury instytucję. Przynosi ona nieocenioną wiedzę o miejscach i obiektach, 
których próżno szukać w miejskim krajobrazie, a które w różny sposób zapisały się w historii miasta.

Oklaski dla autorów, 
gratulacje dla wydawcy 

Promocja książki odbyła się 29 października br. w wypełnionej po brzegi 
sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Spotkanie z Dorotą Cy-
wińską (redaktorem), Krzysztofem Urbanowiczem (współautorem) i dr 
Kacprem Pencarskim (konsultantem merytorycznym publikacji) popro-
wadził redaktor Piotr Pawłowski. 

Do grona autorów zaliczyć należy również pana Zbigniewa Wojt-
kiewicza – pasjonata historii i kolekcjonera koszalińskich pamiątek, 
Mariusza Króla – autora genialnego opracowania graficznego i Iza-

belę Rogowską, która wykonała współczesne zdjęcia opisywanych 
artefaktów. 

Warto dodać, że doskonała edytorsko książka wyszła z koszalińskiej 
drukarni – Pracownia Poligraficzno-Introligatorska INTRO-DRUK Anna 
Dębińska.  

Siła publikacji „Nieznane twarze Koszalina. Miejsca, których już nie ma” 
polega głównie na tym, że za pomocą starych zdjęć i rycin stawia przed 

Autor: andrzej mielcarek  |  Fotografie: marcin Betliński
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BIURO AVON
Hotel Gromada 
(wejście od ul. Kaszubskiej)
Koszalin ul. Zwycięstwa 24b
tel. 605 251 962

FAR AWAY BEYOND 
nasz pierwszy 
zapach typu 
LE PARFUM

oczyma czytelnika to, co już przestało istnieć, sytuując zburzone w czasie 
wojny i po wojnie budynki w lokalizacjach, które każdy koszalinianin dosko-
nale zna. Zestawienia te dopełnia fachowy komentarz tekstowy i rozmaite 
drobne elementy jak dawne reklamy, plany, wycinki z prasy. 

Gratulacje należą się pani Katarzynie Królczyk, dyrektor Archiwum Pań-
stwowego w Koszalinie, za pomysł uczczenia 60-lecia AP w takiej właśnie 
formie. Powstała przepiękna edytorsko, pełna ciekawostek rzecz. Jesteśmy 
głęboko przekonani, że powinna być ona odtąd podstawą edukacji lokalnej 
w koszalińskich szkołach,

Wydawnictwo zostało opublikowane w limitowanej liczbie egzemplarzy 
i rozkolportowane wśród zainteresowanych bezpłatnie. Liczba wydruko-
wanych egzemplarzy okazuje się za mała wobec ogromnego zainteresowa-
nia. Dla tych, którzy nie zdobyli książki, mamy znakomitą informację: można 
ją bezpłatnie pobrać w formacie PDF ze strony internetowej www.koszalin.
ap.gov.pl, zakładka „Wydawnictwa”. 



W Starym Koszalinie, hostelu mieszczącym się w imponujących rozmiarów PRL-owskiej 
bryle, położonym blisko dworca, można nie tylko wygodnie przenocować i dobrze zjeść, ale 
także zorganizować imprezę okolicznościową – konferencję, wesele albo party w stylu lat 
80. i to w sali  pamiętającej ducha tamtych czasów. Połączenie nowoczesności i szacunku 

do przeszłości okazuje się receptą na sukces.

Z przeszłości w nowoczesność
Stary Koszalin Hostel & Hotel Services

Słowo „stary” w nazwie hostelu odsyła do historii obiektu, dawniej na-
leżącego do PSS Pionier. Dziś to ponad sześćdziesięcioletni budynek, 
elegancki, nowoczesny, przestronny obiekt z 51 pokojami, 130 miej-
scami noclegowymi i dwoma salami bankietowymi. W sumie 1800 m 
kw. powierzchni. Nazwę Stary Koszalin wyśniła menadżerka obiektu, 
Anna Kudelska. Na etapie remontowania budynku ujawniła też inny 
talent: dekoratorski – wystrój wnętrz jest jej pomysłu, a całokształt to 
dzieło zgranego zespołu zarządzającego – właścicieli Jacka Chróścickie-
go i Grzegorza Miszkiewicza oraz drugiego menedżera obiektu, Pawła 
Niesłuchowskiego.

Od wejścia urzeka cisza, jakby separująca wnętrze od ruchliwej ulicy 
Szczecińskiej. Ma to niebagatelne znaczenie dla gości, którzy głównie 
chcą przecież w hostelu wypocząć. Walorów jest więcej – ulica jest 
wylotówką na Szczecin, leży w pobliżu Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
dworców, łatwo z niej dostać się do centrum, zarówno samochodem, 
jak i komunikacją miejską (przystanek autobusowy znajduje się przy 
furtce), a także pieszo. Goście mają do dyspozycji bezpłatny parking, 
darmowe Wi-Fi, w pobliżu  jest bar obiadowy, a infrastruktura centrum 
miasta oddalona jest o około 800 m. Największym atutem są wygodne 
i przytulne pokoje hostelowe, z czego 19 w podwyższonym standardzie 
– z osobną łazienką i telewizorem i jedno studio loft. Pozostałe pokoje 
przeznaczone są dla 2 – 5 osób, z możliwością korzystania ze wspólnych 
łazienek oraz w pełni wyposażonych kuchni. Standard wyposażenia 
niewiele się różni, a estetycznie i funkcjonalnie wykracza poza typo-
wo hostelowy. – Wnętrza są uniwersalne, neutralne, takie w których 
można się dobrze poczuć i odpocząć – mówi Anna Kudelska. – Wy-
braliśmy stonowane tła – beż, biel, szarość z akcentami kolorystyczny-
mi. Stawiamy na czystość i jakość, także w detalach, jak np. wysokiej 
jakości pościel. 

W Starym Koszalinie Hostel & Hotel Services nocują głównie osoby bę-
dące w delegacjach: menedżerowie, przedstawiciele handlowi oraz pra-
cownicy firm przemysłowych i budowlanych. Od nich właściwie się za-
częło. – Chcieliśmy stworzyć bazę noclegową dla pracowników, których 
zatrudniamy w naszej firmie – wyjaśnia Jacek Chróścicki, współwłaści-
ciel Konsorcjum Budowlanego Chróścicki & Miszkiewicz. – Ciężko było 
znaleźć w Koszalinie lokum pracownicze na kształt dawnego hotelu ro-
botniczego. Budynek nadawał się do przekwalifikowania, bo wcześniej 
były tu biurowce, ale miał potencjał. Wykonaliśmy całą modernizację, 
wraz z instalacjami i kapitalny remont. Zostawiliśmy jedną salę, co praw-
da odrestaurowaną, ale w zasadzie żywcem wyjętą z PRL-u. W trakcie 
pracy postanowiliśmy do części hostelowej dodać pokoje premium.

Trudno sobie wyobrazić gorszy moment na otwarcie Starego Kosza-
lina. – Pandemia zastała nas w 2/3 pracy i musieliśmy wstrzymać re-
mont – wspomina Grzegorz Miszkiewicz, współwłaściciel. – Mieliśmy 
otworzyć hostel już w maju 2020 r., ale ostatecznie stało się to pół roku 
później.  Paradoksalnie bardzo nam to nie zaszkodziło, wszystko wróciło 
na normalne tory. 

Część hostelowa od początku radzi sobie świetnie, także dzięki współ-
pracy z internetowymi platformami kwaterującymi oraz agencjami 
pracy organizującymi nocleg pracownikom firm z całej Polski. Za ca-
łokształt tej współpracy odpowiada Paweł Niesłuchowski, menadżer 
obiektu. Druga część działalności Starego Koszalina związana jest 
z organizacją eventów – zarówno prywatnych, jak i biznesowych. Świę-
tować można tu niemal każdą uroczystość: osiemnastki i inne ważne 
rocznice, jubileusze, zjazdy rodzinne, chrzciny, komunie i wesela, a także 
organizować bardziej formalne wydarzenia – wigilie firmowe, spotkania 
integracyjne, konferencje.
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Do wyboru są dwie sale. Pierwsza, o powierzchni 70 m2, pomieści wszel-
kiego rodzaju konferencje, seminaria, wykłady, szkolenia, prezentacje czy 
spotkania firmowe, także kilkudniowe. Z powodzeniem może też zmienić 
się w przestrzeń uroczystości rodzinnych i imprez okolicznościowych dla 
osób poszukujących bardziej klasycznych rozwiązań.  

Druga sala, balowa, ma 120 m2 powierzchni i jest prawdziwym raryta-
sem. Poza koniecznymi pracami remontowymi zachowała swój prl-owski 
urok i sznyt. – To nasza wisienka na torcie – uśmiecha się Anna Kudelska. 
– Zachowaliśmy w sali sufit z podwieszaną konstrukcją wyłożoną wy-
kładziną i uzupełnioną lampami, skrzypiący parkiet i boazerię. Są wielkie 
okna, meble z epoki, kotary i jak we wszystkich pomieszczeniach – foto-
grafie Koszalina, które wpisują się w koncepcję całości. Chcieliśmy inge-
rować we wnętrze w jak najmniejszym stopniu. 

Grzegorz Miszkiewicz dodaje: – Ta sala to ewenement w skali kraju. Nie 
jest to przestrzeń stylizowana, a prawdziwy wehikuł czasu. Z charaktery-
styczną akustyką, a nawet zapachem. Nie ma osoby, na której nie zrobi-
łaby wrażenia.

Rzeczywiście, sala ma niepowtarzalny klimat. Nieosiągalny nawet dla pie-
czołowicie odtwarzających realia dawnej epoki modnych obecnie knaj-
pek czy dyskotek. Dla osób pamiętających poprzedni ustrój to prawdziwa 
podróż w czasie. Wystarczy pobudzić wyobraźnię i urządzić tu dancing 
albo nieco większą prywatkę, imprezę wspomnieniową czy rozmaite 
„lecia”.  Przy każdej z sal jest przestronne foyer z wygodnymi kanapami, 
a więc dodatkowa powierzchnia do zakulisowych ploteczek i toastów.  
– Mamy już wiele wydarzeń za sobą, w tym wesele – mówi Paweł Niesłu-
chowski. – Sale mają duże możliwości aranżacyjne, są ustawne, większa 
zmieści około 80 osób. Jesteśmy gotowi na organizację oryginalnych ini-
cjatyw i pomoc w ich realizacji.

Część „rekreacyjna” w najbliższym czasie powiększy się o bardzo nie-
tuzinkową strefę. Pod bryłą budynku, jak w kilku innych koszalińskich 
obiektach, znajduje się schron, z osobnym wejściem i wyjściem, koryta-
rzami i salami. – Chcemy go odrestaurować i otworzyć dla gości – mówi 
Jacek Chróścicki. – Poza tym planujemy otworzyć restaurację, saunę 
i strefę SPA. Plan jest do zrealizowania – jeśli znowu nas nic nie zaskoczy 
– w ciągu roku.

Stary Koszalin Hostel & Hotel Services to nowe miejsce na mapie mia-
sta, z ogromnym potencjałem noclegowym, eventowym i biznesowym, 
dzięki któremu wiele lokalnych i regionalnych imprez nabierze rozmachu 
i zyska właściwy format.

Stary Koszalin Hostel & Hotel Services
Koszalin, ul. Szczecińska 32

+48 734 423 443     
recepcja@starykoszalin.pl

www.starykoszalin.pl
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Pięć lat na rynku. 
Mały jubileusz, 
duże zmiany



Prowadzony przez Annę Naszydłowską Top 
Laser Kosmetologia & Medycyna Estetyczna 
jest jednym z najbardziej doświadczonych ko-
szalińskich gabinetów, szczególnie jeśli chodzi 
depilację laserową. W  ostatnich dwóch latach 
proporcje zmieniły się na rzecz kosmetologii. 
– Oczywiście depilacja wciąż jest popularna, 
mamy mnóstwo stałych i  nowych klientów 
– mówi właścicielka. – Jednak poszerzyliśmy 
ofertę o wiele uznanych i sprawdzonych, innych 
zabiegów. Stąd lifting nazwy, która nas lepiej 
profiluje i wskazuje, że depilacja to tylko jeden 

z obszarów, w którym działamy.

Pięć lat na rynku. 
Mały jubileusz, 
duże zmiany
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W lipcu 2021 roku minęło pięć lat, od kiedy po-
wstał Top Laser. Anna Naszydłowska otworzyła 
salon cztery lata po ukończeniu studiów. Wcześniej 
praktykowała w kilku poznańskich gabinetach ko-
smetologicznych, utwierdzając się w przekonaniu 
że to „jej” dziedzina. Nie było to wcale oczywiste. 
W pierwszej kolejności wybrała fizjoterapię na Uni-
wersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu, dopiero potem, zafascynowana raczku-
jącą wówczas kosmetologią, postanowiła studiować 
dwa kierunki. Na szczęście, jak wspomina, na tej sa-
mej uczelni.

Po fizjoterapii została jej wiedza o anatomii, zdro-
wiu, biologii i lekach, przydatna przy zabiegach 
opartych na masażu czy iniekcjach, jednak swoją 
główną ścieżką zawodową uczyniła kosmetologię.

Decyzja o otwarciu gabinetu w Koszalinie miała 
podłoże osobiste, ale nie tylko. Zdecydowała też 
chęć stworzenia miejsca, gdzie koszalinianki mo-
głyby korzystać z dobrodziejstw kosmetologii, do-
stępnych kilka lat temu głównie w dużych miastach. 
W rodzinnym dostrzegła potencjał do rozwoju 
branży i oczywiście własnego. Wprowadzanie no-

wych usług na niezbadany teren jest z jednej strony 
szansą, a z drugiej ryzykiem. Jak się okazało wartym 
podjęcia.

Właścicielka Top Laser Kosmetologia & Medycyna 
estetyczna podkreśla, że sprzyjał jej los, a pomagał 
zdecydowany charakter. Zaledwie pół roku od po-
mysłu zajęła się organizacją działalności: zdobycie 
środków finansowych, znalezienie odpowiedniego 
miejsca, jego remont, urządzenie i wyposażenie. 
Anna Naszydłowska postawiła na lokal, w którym 
mieściło się kiedyś solarium, przekształcając sier-
miężne wnętrza w elegancki, minimalistyczny i funk-
cjonalny salon z przestronną recepcją i dwoma ga-
binetami. W pierwszym, położonym głębiej, odbywa 
się depilacja. Drugi służy pozostałym zabiegom. 
Do dyspozycji klientów jest toaleta z prysznicem, 
w której można się odświeżyć przed lub po zabie-
gach oraz parking, co jest ogromnym atutem w cen-
trum miasta.

Geneza działalności była bardzo konkretna: Top La-
ser będzie specjalizował się przede wszystkim w de-
pilacji laserowej i ta usługa przez pierwsze lata była 
flagową ofertą salonu, zresztą sygnalizowaną już 
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w poprzedniej nazwie (Top Laser Centrum Depilacji La-
serowej). Dziś to zabieg bardzo powszechny, w 2016 roku 
jeszcze tak nie było. Niewiele gabinetów dysponowało 
wówczas laserem diodowym, czyli trwale usuwającym 
owłosienie, niektóre go dzierżawiły lub używały sprzę-
tu kiepskiej jakości, co oczywiście wpływało na jakość 
i komfort zabiegów. Anna Naszydłowska zainwestowała 
w znakomitej jakości, certyfikowany system LightSheer 
Duet uznanego producenta, posiadającego głowice słu-
żące zarówno do depilacji mniejszych obszarów ciała 
(np. bikini, twarz) i dużych powierzchni, jak nogi, plecy 
czy klatka piersiowa. Używa go do dziś i mówi, że jest 
niezawodny. Zabiegi z jego użyciem są niezwykle szyb-
kie, trwałe i bezpieczne. Nie ma co ukrywać – depilacja 
laserowa nie jest komfortowa, zwłaszcza w przypadku 
miejsc wrażliwych. LightSheer Duet ma wiele funkcji, 
które minimalizują niedogodności, łagodzą nieprzyjem-
ne odczucia, chłodzą depilowane miejsce. Bezcenne są 
w tej procedurze doświadczone ręce kosmetologa. – Za-
wsze czułam się mocna w depilacji laserowej – przyzna-
je Anna Naszydłowska. – Mam dużą wprawę w jej wy-
konywaniu, a to bardzo ważne, bo wpływa nie tylko na 
efekt, ale i przebieg samego zabiegu.

Ofertę Top Laser uzupełniały sukcesywnie inne zabiegi: 
mezoterapia igłowa, mikroigłowa i nanoigłowa, lipoliza 
iniekcyjna, lifting twarzy Winback Beauty, pilingi me-
dyczne, zabiegi przeciwtrądzikowe, na przebarwienia, 
lifting rzęs. Do karboksyterapii, jednej z najskutecz-
niejszych metod stosowanych w celu ujędrnienia skóry 
i likwidowania cellulitu dołączył system Winback, który 
– w największym skrócie – aktywuje metabolizm i opty-
malizuje uwalnianie złogów tłuszczu i toksyn, co poma-
ga w uzyskaniu szczupłej sylwetki.

W ostatnim czasie przybyło kolejnych zabiegów. Ponad 
rok temu właścicielka dokupiła do salonu laser Alma 
Harmony Dye-VL, wysoko specjalistyczne urządzenie 
pozwalające na poszerzenie oferty o zabiegi zamykania 
naczynek, usuwanie przebarwień i rumienia. – Budzą 
ogromne zainteresowanie, klienci o nie pytali i cieszę 
się, że w końcu mogę je zaproponować – mówi Anna 
Naszydłowska. – W okresie jesienno-zimowym, jedy-
nym, który jest wskazany do wykonywania zabiegów 
laserowych, zainteresowanie jest szczególne. Są bardzo 
skuteczne, bo wystarczą nawet dwa-trzy, żeby zniwelo-
wać dany problem. Druga z głowic – Alma NIR – służy 
do wykonywania liftingu skóry twarzy, szyi i dekoltu. 
Mamy też możliwość dokupienia kolejnych głowic, więc 
laser jest inwestycją rozwojową.  

W Top Laser można też wykonać nieinwazyjny lifting 
powiek za pomocą urządzenia Plasma IQ. – Dzięki niemu 
mamy możliwość poprawić napięcie skóry wokół oczu, 
zawalczyć z kurzymi łapkami, zmarszczkami, w tym pa-
lacza, ujędrnić powiekę górną i okolice dolnej – wymie-
nia Anna Naszydłowska. – To doskonała alternatywa dla 
chirurgii plastycznej. Ryzyko ewentualnych powikłań 
oraz inwazyjność zabiegu są zdecydowanie mniejsze, 
choć trzeba się liczyć, że około tygodnia trwa proces 
gojenia. Wskazane są dwa zabiegi. Plazmą możemy też 
likwidować włókniaki, popularny defekt skóry, nieładny, 
pojawiający się najczęściej w obrębie twarzy, pod pa-
chami czy w okolicy biustu.
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Kolejne urządzenie, jakim dysponuje salon to Derma 
Fusion Pen Platinum, którego działanie polega na 
automatycznym nakłuwaniu skóry przy pomocy pul-
sujących mikroigieł. Nakłucia wnikają na głębokość 
do 2 mm, umożliwiają aplikację substancji aktywnych 
w głąb skóry. To nieduże urządzenie ma szerokie za-
stosowanie i sprawdzi się w przypadku różnych pro-
blemów, bez ograniczeń wiekowych. Mikronakłucia 
uruchomiają procesy regeneracyjne, a tym samym 
między innymi niwelują zmarszczki, ujędrniają skórę, 
poprawiają owal twarzy, wyrównują blizny i nierów-
ności potrądzikowe, zwężają pory, rozjaśniają skórę. 
Zabiegi są nieinwazyjne i bezpieczne, nie wymaga-
ją rekonwalescencji. Mogą być stosowane na różne 
partie ciała: twarz, szyja, dekolt czy skórę głowy. 
– Zabiegi z zastosowaniem Derma Fusion Pena są 
krótkie, ale intensywne – wyjaśnia Anna Naszydłow-
ska. – Nie powodują niepożądanych mikrouszkodzeń 
skóry, a nakłucia są precyzyjne.

Typowo estetycznym zabiegiem jest modelowanie 
ust kwasem hialuronowym. – Dla mnie ważne jest, by 
zachować naturalność i subtelność – zaznacza Anna 
Naszydłowska. – Usta mają być ładne i widoczne, ale 
nie sugerować wykonania zabiegu. Raczej widzę go 
jako możliwość wyrównania asymetrii, dodania uro-
dy. Ofertę z użyciem kwasu jako wypełniacza także 
w innych obszarach twarzy chcę w przyszłości roz-
winąć.

Do preparatów stosowanych w medycynie estetycz-
nej i podawanych w formie iniekcji należą też bio-
stymulatory. Właścicielka Top Laser chętnie po nie 
sięga, ale z zastrzeżeniem. – Wybieram najbardziej 
sprawdzone, a jest ich mnóstwo – mówi. – Są bardzo 
skuteczne, choć na efekty trzeba poczekać. Jak na-
zwa wskazuje, pobudzamy skórę do pracy. Po drugim 
zabiegu widać lekki rezultat, po kolejnych się on po-
głębia. Po serii zmarszczki są wygładzone, skóra jest 
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rozświetlona, jędrna, poprawia się owal twarzy. Bio-
stymulatory fantastycznie działają na przykład wokół 
skóry oczu, ale trzeba je umiejętnie dobrać i podać, 
żeby problemu nie pogłębić. Generalnie świetnie 
sprawdzają się przy skórach dojrzałych, ale wiele za-
leży od kondycji związanej z wiekiem. W niektórych 
przypadkach mogą nie zadziałać i warto sięgnąć wte-
dy po inne rozwiązanie.

Zakupy i inwestycje właścicielka Top Laser wprowa-
dza konsekwentnie, pod kątem rzeczywistych po-
trzeb klientów. – Nie zależy mi na niezliczonej ilości 
usług, ale na ich jakości – podkreśla. – Oczywiście 
nie da się wszystkiego przewidzieć. Czasem zabieg 
czy preparat, co do którego miałam mnóstwo ocze-
kiwań, nie sprawdza się i odwrotnie – ten nierokujący 
okazuje się strzałem w dziesiątkę. Przykładem jest 
Geneo, które kilka lat temu podbiło gabinety kosme-
tologiczne. Wprowadziłam je u siebie półtora roku 
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temu. Obawiałam się, że za późno, bo przecież pojawiło się od 
tego czasu mnóstwo nowości. A jednak wykonujemy Geneo 
bardzo często. W sumie nic dziwnego, bo to świetny zabieg 
oczyszczający i napinający.

Bilans pięciolecia salonu Top Laser Kosmetologia & Medycy-
na Estetyczna jest bardzo dobry. To stosunkowo krótki okres 
działalności, choć w dynamicznej branży beauty czas biegnie 
szybciej. Bywały trudniejsze momenty, jak choćby sam po-
czątek, związany ze zdobywaniem klientów i rynku. W roku 
2020 i na początku 2021 cierpliwość i biznes nadwyrężały 
obostrzenia związane z pandemią Covid-19, które wymusiły 
okresowe, kilkukrotne zamknięcia salonu. Właścicielka zo-
stała mamą, co na jakiś czas wyłączyło ją z aktywności za-
wodowej, ale dziś macierzyństwo i pracę godzi bez problemu, 
dzięki mężowi i rodzicom. W salonie wspomaga ją Katarzyna 
Janus, licencjonowana kosmetolog.

Ważniejszy od dat i okoliczności jest prestiż miejsca, a wiąże 
się on przede wszystkim z jakością, profesjonalizmem i za-

ufaniem klientów. I zapewnieniem bezpieczeństwa, co dla 
właścicielki Top Laser Kosmetologia & Medycyna Estetyczna 
jest priorytetem. Stąd szczegółowe wywiady, rozmowy prze-
dzabiegowe, próby laserowe w przypadku depilacji, bo rzad-
ko, ale zdarzają się reakcje alergiczne. – Uważam, że zanim 
skorzystamy z jakiegokolwiek gabinetu, powinniśmy spraw-
dzić, kto nam robi zabieg, jakie ma kompetencje, czy ukończył 
wartościową szkołę, zwłaszcza, że wobec nieuregulowanych 
przepisów w naszej branży w zasadzie każdy może ukończyć 
kilkudniowe szkolenie i otworzyć gabinet – mówi Anna Na-
szydłowska. – Niestety, z mojej praktyki wynika, że pacjenci 
tego nie robią. Polegają na szyldach i reklamie, zakładając, że 
w salonach pracują tylko kompetentne osoby.

Te bolączki na pewno możemy zostawić za drzwiami Top La-
ser Kosmetologia & Medycyna Estetyczna. Oddajemy się tu 
w ręce wszechstronnie wykształconej, doświadczonej i kom-
petentnej, a przy tym niezwykle ciepłej właścicielki, której 
udało się stworzyć profesjonalną, kameralną przestrzeń, 
sprzyjającą intymności i dbaniu o urodę.

ul. Jana z Kolna 20  |  75-204 Koszalin
+ 48 790 257 010  |  salon@top-laser.pl





Życie nie znosi próżni, a już na pewno nie znosi stagnacji. Green 
Pub, który dwa lata temu z impetem wszedł na gastronomiczny 
rynek, właśnie przekształca się w restaurację. Restaurację, jakiej do 
tej pory w Koszalinie nie było. Green Pub Sharing Style Restaurant 
to miejsce tworzone przez ludzi dla ludzi, a jeśli dodamy do tego 
przekąski, tapasy i niesamowite autorskie koktajle, to mamy udany 

przepis na spotkanie.

Podziel się. 
Green Pub Sharing Style 

Restaurant wraca po 
krótkiej przerwie

Autor: alicja Konieczna
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Dawid Promiński przejął prowadzenie Green Pubu w 2019 
r. i dzięki niemu miejsce to ożyło na nowo. Pub z długolet-
nią tradycją był bardzo lokalnym miejscem pośród bloko-
wisk. Na piwo przychodzili niemal wyłącznie mieszkańcy 
osiedla. Nowymi pomysłami, jakie przyniósł ze sobą do 
Greena Dawid, i sprawną kampanią marketingową udało 
się ściągnąć w to miejsce osoby z różnych zakątków mia-
sta i środowisk. Swoich fanów miały tu autorskie koktajle, 
planszówki i muzyka. Green Pub szybko wspiął się na listę 
najchętniej odwiedzanych miejsc. Współpraca z klubami 
muzycznymi sprawiła, że to właśnie tu rozkręcały się tak 
zwane „befory” przed późniejszymi tańcami. 

Teraz przyszła pora na większą zmianę, choć lepiej byłoby 
powiedzieć: na rozbudowę oferty Green Pubu. Delikatne 
poprawki przekształciły się w duży, konkretny remont, 
który całkowicie odmienił wygląd tego miejsca. Chociaż 
kolor przewodni, zielony nadal gra kluczową rolę, to do-
szła jeszcze biel, czerń i złoto. Pojawiły się elementy sta-
lowe i - co pewnie zaskakujące - odmieniony układ po-
mieszczeń. Po co to wszystko? Aby spotkania w bliskim 
gronie były ciekawe, atrakcyjne i bardzo smaczne. 

Ludzie ludziom, tak w skrócie można nazwać projekt 
Green Pub. Za zmianę pubu w restaurację, za szereg no-
wych pomysłów, aranżację wnętrz, kartę dań i koktajle, 
a także kampanię informacyjno – marketingową odpo-
wiedzialne są cztery osoby. To one stworzyły koncepcję 
tego miejsca od A do Z. Tym razem właściciel Dawid Pro-
miński podzielił się zadaniami z Damianem Piórkowskim 
– menadżerem restauracji i człowiekiem od zadań spe-
cjalnych, Kingą Wabik, odpowiedzialną za zarządzanie za-
sobami ludzkimi we wszystkich lokalach z grupy Dawida 
Promińskiego i stworzenie autorskiej, specjalnie dedyko-
wanej tej restauracji karcie koktajli. W tym gronie znalazł 
się również Mateusz Małecki, który wziął na siebie ciężar 
marketingowej promocji lokalu. 

Green Pub Sharing Style Restaurant to nowość na na-
szym rynku. W menu znajdziecie sporo niewielkich dań 
podzielonych na porcje. Dlaczego? Tak, aby łatwiej było 
spróbować jak najwięcej i dzielić się zamówionymi da-
niami z towarzyszami. Koncepcji na „małe co nieco” jest 
wiele, zjeść będzie tu można między innymi aromatyczne 
spring rollsy, różne wariacje guacamole, a także porcję 
nachosów z bacon guacamole. Pojawi się tatar i coś extra 
ostrego dla fanów mocnych wrażeń. Na ciepło serwowa-
ne będą mac&cheese, cebulowe krążki, panierowany ser 
i daktyle w karmelizowanym bekonie. To zaledwie część 
kulinarnych uniesień, jakie czekają na gości w odmienio-
nym Greenie. 

miejsce tworzone 
przez ludzi, dla ludzi
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Zamówicie tu także dobrze znane burgery z Krowy*, w nowych 
ulepszonych wersjach. (*Krowa – niezwykle popularny foodtrucko-
wy koncept, w którym dostępnych jest 11 różnych rodzajów bur-
gerów) oraz szereg podkręconych sałatek. Uwaga – burgery będzie 
można zamówić również z dowozem!

Cały zespół tworzący to miejsce liczy blisko 25 osób. Dzięki nim 
powstaje zupełnie nowy styl spędzania czasu i restauracja, jakiej 
nie było.

kinga Wabik: Doświadczenia jakie przyniósł nam Green Pub, chce-
my podkręcić na wyższy poziom. Pragniemy oddać w ręce koszali-
nian lokal, w którym poczują kompletny relaks, ale ze sporą dawką 
zabawy. Dzielenie się jedzeniem przy akompaniamencie dobrej 
muzyki i rzecz jasna świetnych napoi to przepis na udany wieczór. 
Stworzyłam kartę koktajli, dla których będzie się tu przychodzić. 
Składniki zostały przeze mnie starannie dobrane, a dodatki będzie-
my robić na miejscu. Mam w zanadrzu kilka niespodzianek z tym 
związanych. Podpowiem tylko, że będą widowiskowe. Na stałe do 
naszej karty wchodzą też bowlsy, czyli koktajle w dużych rozmia-
rach podawane w specjalnie dedykowanym temu szkle. To również 
wpisuje się w główną koncepcję Green Pubu – czyli na dzielenie 
się. Praca za barem, prowadzenie swojej autorskiej marki Pimp my 
Drinks,  ale i mnóstwo szkoleń dały mi mocne podstawy wiedzy 
o tym, co kochamy w koktajlach najbardziej. Niech was nie zwie-
dzie to, że piękne i kolorowe są tylko te kobiece, delikatne napoje 
alkoholowe. Dla amatorów czegoś mocniejszego nie zabraknie wra-
żeń – obiecuję!

Damian Piórkowski: Niepozorne zmiany zmieniły się w potężny 
remont. Prace trwały do ostatniej chwili, ale działamy w takim 
zespole, który wzajemnie napędza się pozytywnie do wzmożonej 
pracy. Mam cichą nadzieję, że goście docenią zmiany i w nowych 
wnętrzach będą spędzali najlepsze momenty każdego tygodnia.  
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To aż niewiarygodne, ale pozbyliśmy się aż dwóch ton dawnych 
dekoracji. Stworzyliśmy nowy podział, dodaliśmy kolory i bardziej 
stylowe elementy dekoracyjne. Poprawiliśmy wentylację i nagło-
śnienie, ale przede wszystkim stworzyliśmy kuchnię. Teraz to tu 
powstawać będą przekąski, tapasy, ale również burgery i sałatki. 
Liczę na to, że „sharing” - czyli dzielenie się- stanie się najpopu-
larniejszą formą spędzania czasu w naszym mieście, sprzyjającą 
spotkaniom, randkom czy okolicznościowym imprezom. Moim za-
daniem jest nie tylko dbanie o świetną jakość produktów, ale też 
o to, aby goście czuli się u nas swobodnie i wyjątkowo. Pracujemy 
nad tym, aby nasz zespół był znakomicie przygotowany i pomocny. 
Jesteśmy zmotywowani do pracy na pełnych obrotach. Restaura-
cja czynna będzie sześć dni w tygodniu, poniedziałki zostawiamy 
wolne na zebranie sił i zrobienie podsumowania. W nawiązaniu do 
Green’a sprzed remontu zostawiamy planszówki, bo to kolejny ele-
ment, który łączy ludzi i do tej pory cieszył się u nas sporą popu-
larnością. Nie brakuje nam pomysłów, więc nasi goście z pewnością 
mogą liczyć na wiele niespodzianek.

Dawid Promiński: Podejmując decyzję o otwarciu kolejnego ga-
stronomicznego przedsięwzięcia, zadania podzieliliśmy między 
sobą sprawiedliwie, choć nie brakowało między nami sporów 
i kreatywnych burz mózgów. Pomysły analizowaliśmy, odrzucając 
słabsze, a zostawiając te najlepsze. Cały zespół pracuje nad tym, 
aby w Green Pub wszystko działało bez zarzutów, od spraw bardzo 
technicznych po finałowe, czyli idealny smak na talerzu, w kieliszku, 
formę podania i atmosferę. Kilkanaście tygodni temu otworzyliśmy 
pizzerię Uno Koszalin. Tu mocno postawiliśmy na kampanię infor-
macyjną i marketingową, ale za całością idzie również jakość pro-
duktu. Staram się dopracowywać wszystko, jak choćby pudełko na 
pizzę. W Greenie jest podobnie. Chcę zaskakiwać, więc poprzeczkę 
ustawiam sobie i zespołowi wysoko. Udało mi się skompletować 
grupę zaangażowanych osób, dla których - tak samo jak dla mnie 
- liczy się perfekcyjny efekt finałowy. Teraz, kiedy prace remon-
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towe zakończyły się, opracowaliśmy kartę dań i pomysł na miejsce, 
rozpoczynamy komunikację. Chcemy, aby odwiedzili nas wszyscy, 
spróbowali na czym polega „sharing restaurant” i zobaczyli, jak wie-
lowymiarowe ma to znaczenie. Otwieramy 8 grudnia, w środę, a tak 
naprawdę otwarcie celebrować będziemy aż do niedzieli. Już teraz 
warto zarezerwować miejsce i zafundować sobie niepowtarzalny 
wieczór. Ze swojej strony zdradzę, że w lokalu znajdzie się też spe-
cjalne miejsce, w którym będzie można palić shishę, a z tego co wiem 
sporo osób na to czeka.

Mateusz Małecki: Green Pub dołączył do grupy marek, które two-
rzył lub współtworzył Dawid Promiński. W skład nich wchodzą m.in: 
Pizzeria Uno, która mieści się przy ul. B. Chrobrego 18, Krowa Bur-
ger, która dorobiła się już kilku oddziałów, m.in. w Mielnie, Koszalinie, 
Darłowie i Jarosławcu, Biuro Rachunkowe Royal Profit, a także Agen-
cja Marketingowa Zauważeni. To właśnie dzięki agencji marketingo-
wej, poszczególne marki działają ze zdwojoną siłą. Przede wszyst-
kim doświadczenie zdobyte na różnych polach pozwala dopasować 
strategie marketingowe do konkretnego odbiorcy. Ta metoda się 
sprawdza, choć Zauważeni działają zdecydowanie poza schematem 
i stawiają przede wszystkim na innowacje.  W agencji zajmujemy się 
z jednej strony opracowywaniem strategii marketingowych, projek-
towaniem, ale również doradztwem i szkoleniami. Zawsze działamy 
kompleksowo i całościowo. Nie uznajemy konkurencji. Podobne do 
siebie miejsca jedynie ożywiają i mobilizują rynek, trzeba tylko do-
brze ugryźć temat, w czym my właśnie pomagamy. Jako agencji udało 
nam się stworzyć bardzo zaskakującą i intrygującą, a na pewno nieco-
dzienną - bo kosmiczną - promocję Pizzerii Uno Koszalin. Odeszliśmy 
od szablonowego myślenia, stworzyliśmy historię, przygotowaliśmy 
piękne kreacje graficzne i to był strzał w dziesiątkę. Wszystko jed-
nak zależy od produktu. W agencji z naszymi klientami zawsze oma-
wiamy specyfikę branży i działalności, następnie tworzymy strategię 
wielopłaszczyznową, bo nie ma jednego najlepszego kanału dotarcia 
do odbiorcy.  Budujemy kompletny plan działania pod naszych klien-
tów, tworzymy strony i sklepy internetowe. Kreujemy działania w so-
cial mediach i Google, mocno działamy w kierunku wizerunku, sami 
tworzymy logotypy, grafiki, fotografie, a także cały branding. Zaufało 
nam wielu, ponieważ odeszliśmy od szablonów. Nie tworzymy ty-
powych dla wielu agencji „suchych” postów, zdecydowanie bardziej 
opieramy się na wynikach, mocno monitorujemy nasze działania i na 
bieżąco reagujemy. 

Z racji tego, że nasz zespół ma wachlarz doświadczeń, w tym gastro-
nomicznych, naszymi klientami są często przedstawiciele tej branży. 
Działamy w systemie partnerskim, proponujemy najlepsze rozwiąza-
nia, nawet takie, które sprawdziły się w naszych autorskich markach. 
Ta biznesowa szczerość popłaca. Przede wszystkim doceniamy mar-
keting, nie boimy się go używać nawet w tych działalnościach, które 
do tej pory od niego stroniły, myśląc „produkt sam się obroni”. Po-
niekąd to prawda, ale mnogość kanałów informacyjnych tworzy tak 
wiele możliwości dotarcia do konkretnych odbiorców, że szkoda było-
by tego nie wykorzystać. Znamy się na tym, jak informować. Wiemy, 
jak to powinno wyglądać od strony wizualnej i od tej mniej ciekawej 
stricte informatycznej podszewki. Kreatywność to nasza specjalność. 

Podziel się – to hasło pewnie najczęściej usłyszymy siedząc w Green 
Pub. Po miesiącach bycia w odosobnieniu, wywołanych pandemią, 
świętowanie bycia razem nigdy nie było tak ważne i doceniane jak 
teraz. Spędzony czas może mieć ciekawy wymiar i atrakcyjną formę. 
Kolejne miejsce w Koszalinie, które tworzone jest przez zaangażowa-
nych ludzi - dla ludzi. Nie dajcie się długo namawiać i już dziś zaplanuj-
cie spotkanie z przyjaciółmi.

Green Pub Sharing Style Restaurant 
Koszalin ul.fałata 11 g

      /koszalingreenpub  |        /greenpubkoszalin
www.greenpub.pl





Czasy pandemiczne zdeptały  bezpośrednie kontakty międzyludzkie. Dokuczyły 
szczególnie tym, którzy nie mogą żyć bez słonecznych podróży i odkrywania 
niesamowitych zakątków naszej  planety. Jest to ciężki czas również dla nas, bo 
my - jak dobrze czytelnicy „Prestiżu” wiedzą - uprawiamy częste i owocne wyprawy 
enogastronomiczne, nastawione na poznawanie kulinariów. Wyjazdy te otwierają 
umysł, z nich czerpiemy pozytywną energię i podsycamy nimi nasza pasję –  Toscanę, 

mały skrawek Włoch w Koszalinie.

Autor: maciej Buczek

la bella vita - życie jest piękne. 
Toscana w podróży

Most na uroczej rzece Mincio
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Nie jeździmy po to, aby zaliczać wszystkie atrakcje turystyczne 
i wzdychać nad  kolejnymi monumentami. Udajemy się na południe 
Europy, żeby zajrzeć  pod spódnicę Italii.  Staramy się odkryć,  jakie 
tak naprawdę są prawdziwe Włochy i ich niesamowici mieszkańcy.  
Tak! Oni są niesamowici, ich kultura bardzo odbiega od naszej. Mają 
południowy luz w sercu, zupełnie inne priorytety niż my, zestreso-
wani, zagonieni, zapracowani mieszkańcy północy. Nadal potrafią 
cieszyć się z małych rzeczy, takich jak dobra pasta i obcowanie z bli-
skimi. Nie mają blokad w komunikacji z obcymi, a ich uczynność nie 
jest przereklamowana. Na wszystko mają czas i niezmącony spokój 
w oczach. Cieszą się tymi samymi rzeczami, co ich przodkowie. Ta 
różnica może wynikać z faktu, iż nie musieli odbudowywać kraju po 
wojnie i stać w kolejce po papier toaletowy. My natomiast jesteśmy 
pokoleniem postkomunistycznym, z mlekiem matek wyssaliśmy 
pewne schematy. Musimy wspinać się po drabinie sukcesu, wciąż 
więcej pracować i więcej osiągać. A oni? … po prostu więcej żyć.

Zatęskniliśmy z żoną i w końcu postanowiliśmy przedrzeć się 
między pandemicznymi falami do naszej szczęśliwej krainy, peł-
nej słońca i uśmiechniętych ludzi.

Względy bezpieczeństwa i życiowe doświadczenie podpo-
wiedziały, że trzeba pojechać samochodem. Nie lubimy robić 
z siebie podróżniczych męczenników i pokonywać tysięcy kilo-
metrów autem, więc wybraliśmy najbliższą destynację - północ 
Włoch. Konkretnie udaliśmy się w okolice malowniczego jezio-
ra Garda, otoczonego szczytami Alp Wschodnich i Dolomitów.  
Jest to największe i najczystsze jezioro tego kraju, położone 
w połowie drogi między Mediolanem a Wenecją. Często nazy-
wane jest morzem śródziemnym Alp, gdyż jego brzeg ciągnie 
się na długości 55 km. Unikalny mikroklimat pozwala na uprawę 
wielu ciekawych roślin. Bogactwo ryb słodkowodnych i owoców 
lasu sprawia, że teren nad Gardą nie ustępuje innym regionom 
Włoch pod względem kulinarnym.

Pragnęliśmy – jak zawsze - wgryźć się w okolicę, poznać ją i roz-
kochać się w jej specjałach. Aby tego dokonać, musieliśmy wziąć 
do siebie znany cytat: „Będąc w Rzymie, zachowuj się jak Rzy-
mianin” - my stosujemy tę zasadę w każdym regionie, do którego 
się udajemy. Tak też uczyniliśmy tym razem. Po prostu poszli-
śmy… na wino.

Dojrzewajacy ocet balsamiczny Pizze gourmet
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To był początek i kluczowy moment naszej eskapady. Upodo-
banie do degustacji dobrego trunku skrzyżowały nasze drogi 
z tajemniczym Stefano, który - jak się później okazało - „zna 
wszystkich i wszędzie”. Jest klasycznym Włochem, który pro-
wadzi intensywne relacje społeczne i je pielęgnuje, a najlepszą 
sposobnością do tego jest… wspólne biesiadowanie..

Stefano bez chwili zastanowienia zaproponował, że zostanie na-
szym przewodnikiem. Wtedy nie spodziewaliśmy się, jak bardzo 
weźmie sobie do serca tę misję.

Nazajutrz zaczęliśmy w jego ulubionej knajpce, którą prowadzi 
były rybak Andrea. Oprócz zimnego wina z apelacji Custoza 
uraczył nas przystawkami z suszonych filetów dorsza – Baccala, 
wyśmienitym tatarem z tłustego tuńczyka i wołowym z  bydła 
pasącego się wysoko w górach, na alpejskich łąkach.

Po takim starcie mogło być tylko lepiej. Nasz gospodarz zabrał 
nas na południowe rubieże jeziora, z dala od  utartych szlaków, 
na typową wieś. Tam mogliśmy nasiąkać prawdziwymi Włocha-
mi. Setki miejscowych  przy wspólnych stołach upewniło nas 
w przekonaniu, że  jest to kraj nadziei i dobrej energii.

Stefano zadbał, abyśmy poznali wszystko, co jada się w tym re-
gionie. W jego ulubionym lokalu jada się akurat to, co danego 
dnia kuchnia oferuje, bez możliwości wyboru.  Ale jest tego spo-
ro, bo w wodach jeziora codziennie poławiane są okazy pstrą-
gów, szczupaków czy karpia, które trafiają prosto do restaura-
cyjnych kuchni.

Kuchnia Gardy obfituje w dania z dziczyzny i trufli z okolicznych 
lasów. Polenta często tu występująca w formie grillowanej, przy-

Podwieszona trasa rowerowa z Limone sul Garda

Stefano i poranna degustacja wina Custoza oraz przystawek z dorsza
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rządzana na bazie mąki kukurydzianej i serwowana jako dodatek 
do mięs, jest świetnym zamiennikiem naszych ziemniaków.  Za-
skoczyło nas bardzo carne salada - plastry marynowanego mięsa 
z najlepszych partii udźca wołowego, zazwyczaj podawane na 
surowo  jako przystawka. Do tego grappa - to włoska specjal-
ność pochodząca z miasteczka Bassano del Grappa w regionie 
Veneto, powstała w wyniku fermentacji odpadów: skórek, ga-
łązek i pestek winogron pozostałych z produkcji wina. Jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu wytwarzano ją jako wysokoprocentowy 
alkohol dla ubogich. Dziś trunek ten jest wyjątkowo ceniony, 

a procesy jego wytwarzania zostały uszlachetnione. Tą najcen-
niejszą mieliśmy okazję próbować z wielkiej menzurki, gdyż jej 
producent, Batista, biesiadował  razem z nami. Do tego szlachet-
nego napoju podano regionalne kruche ciasto maczane w nim 
– Sbrisolona.  Kolejnym odkryciem było ragu z kaczki i maka-
ron z wołowiną, które można skosztować  w naszej restauracji. 
Mmm... Mógłbym tak wymieniać bez końca.

A zapomniałbym o bardzo istotnym dodatku do potraw, czyli wi-
nie. Dzień bez wina dniem straconym - tak przynajmniej twierdzi 

Domek imitujący twarz Włoska rodzina

Przystawka z burraty i miejscowych wędlinSałatka z burratą i anchois
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Autor wraz z żoną Lukrecją prowadzi malutką, klimatyczną restaurację Toscana w Koszalinie  
przy ulicy Biskupa Czesława Domina 5/4 (telefon 602 677 340).

nasz nowo poznany przyjaciel. Powiada, że degustacja wina jest 
najlepszym sposobem na poznanie ziemi, z której się zrodziło. 
A samo wino smakuje najlepiej tam, gdzie zostało stworzone, 
a jeszcze bardziej pite z człowiekiem, który je wyprodukował.

Okazało się, że Stefano należy do szanującego się stowarzy-
szenia degustatorów win i zajmuje w nim wysoką pozycję. Za-
fundował nam szaloną wycieczkę po okolicznych winnicach na-
leżących do jego znajomych (króluje tu wino z apelacji Lugana 
– skradło ono nasze serca) i po jego ulubionych lokalach.  Poka-
zał nam miejsca, do których jako zwykli turyści nigdy byśmy nie 
trafili, jadaliśmy to co on sam jada na co dzień, a  jego znajomi 
stali się naszymi znajomymi. Tak powstała nowa włoska (wła-
ściwie włosko-polska) rodzina i przyjaźń na lata.  Dzięki Stefano 
nasze relacje z Włochami weszły na wyższy poziom.  

 Wszystkie te pozytywne emocje przywozimy dla Was w na-
szych sercach i wraz z nowymi daniami przekazujemy Wam na 
talerzu.

Ciao Amici. Do zobaczenia u nas, w Toscanie!

Peschiera del Garda nocą - mała Wenecja

Przejażdżka po jeziorze
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Długo oczekiwane otwarcie Piwnicy pod Gryfami już za kilkanaście 
dni. Specjalnie dla was byliśmy w  zupełnie odmienionych wnętrzach 
znakomicie znanego koszalinianom lokalu. Zmieniło się dosłownie 
wszystko, z przyjemnością więc odliczamy dni, kiedy znów Piwnica pod 
Gryfami wypełni się osobami ceniącymi wyborną kuchnię i  ciekawe 

trunki, a to dopiero początek atrakcji tego miejsca.

Piwnica Pod Gryfami 
zaprasza na kulinarną 

i kulturalną ucztę
Autor: alicja Konieczna  |  Fotografie: marcin Betliński
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Piwnica Pod Gryfami to lokal z tradycją. Założona w 1997 
roku przez państwa Grabowskich, długo cieszyła się popular-
nością zarówno wśród smakoszy, jak i melomanów. Jazzowe 
jam session gromadziły tu prawdzie tłumy, a kameralne sale 
wypełniały się po brzegi. 

Potencjał w tym miejscu zobaczył Grzegorz Latoszewski. Choć 
miał tylko pomóc, doradzić, został gospodarzem tego miejsca. 
Swoje gastronomiczne doświadczenie z powodzeniem zdoby-
wa, prowadząc wraz ze wspólnikami dwa prężnie działające 
lokale: Ambasadę oraz Piwiarnię Warka. Zmiana za sterami 
Piwnicy niosła za sobą mnóstwo korekt, dlatego teraz śmiało 
można powiedzieć, że ze starych Gryfów zostały tylko mury.

Przede wszystkim lokal trzeba było odświeżyć, dodać mu 
energii, nadać odpowiedniego klimatu, dopracować szczegó-
ły, a na końcu wypełnić pomysłami na funkcjonowanie. 

Blisko rok trwał remont, nieśpieszne, gdyż w tym samym cza-
sie przeprowadzane były prace związane z renowacją jednej 
z najpiękniejszych ulic naszego miasta, ulicą J. Piłsudskiego, 
przy której znajduje się Piwnica pod Gryfami. Przedłużające 
się remonty drogowe uniemożliwiły wcześniejsze otwarcie 
lokalu, ale pozwoliły stworzyć miejsce dopracowane w szcze-
gółach, a nawet przetestowane na małych i kameralnych spo-
tkaniach. 

Piwnica Pod Gryfami to nadal bardzo charakterystyczne 
wnętrza z oryginalną poniemiecką, czerwoną cegłą i kolebko-
wymi sklepieniami. Zostały one całkowicie odświeżone, do-
datkowo wzbogacone o lustra, stalowe i drewniane elementy, 
dawne instrumenty i obrazy. W salach stoją welurowe, stylo-
we sofy i fotele, nowe stoły i stoliki.  Na początek zaskoczy 
was, odsłonięty i przearanżowany bar. Podświetlony, prze-
stronny, ale niezwykle klimatyczny. Tu powstawać będą au-
torskie koktajle z robionych na miejscu syropów, suszonych 
owoców i wyjątkowych dodatków. Tuż obok, kolejna zmia-
na – półotwarta kuchnia, w której zespół doświadczonych 
kucharzy przygotowywać będzie potrawy inspirowane naj-
ciekawszymi smakami świata, ale serwować będzie również 
dania na specjalne życzenia klientów. Ta część Piwnicy Pod 
Gryfami będzie miała charakter restauracyjny. Tu serwowa-
ne będą również śniadania i lunche. Wybrać będzie można 
spośród niedrogich klasycznych porannych posiłków z nieli-
mitowaną kawą, podawane będą także fantastyczne i boga-
te zestawy śniadaniowe, inspirowane podróżami kulinarnym  
w różne zakątki świata. Restauracja to serce Piwnicy, które 
zawsze będzie otwarte. Zaskakujące pomysły w menu, zmie-
niać się mają cyklicznie. Tak aby celebrowanie obecności 
w tym miejscu za każdym razem było inne i ciekawe. 

Kolejne pomieszczenia to osobne strefy. Sala kominkowa, 
nazwana tak przez obsługę, z miękkimi, pikowanymi, aksa-
mitnymi sofami wpisuje się w klubową elegancję. Kameralne 
podświetlenia tworzą przytulność i ciepło. Niczym w słońcu 
witraże stalowe witryny wypełnione intrygującymi, najlep-
szymi trunkami, zachęcają do degustacji. To właśnie tu będzie 
można skosztować wyjątkowych alkoholi, z wyselekcjonowa-
nych beczek. Wieczorny klimat przy perfekcyjnie serwowa-
nej szklaneczce czegoś mocniejszego z widokiem na skrzące, 
palące się szczapy drewna - niesamowita atmosfera gwaran-
towana.
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Aby poprawić komfort gości, w Piwnicy pojawił się również 
nowy system wentylacji i klimatyzacji. Coś czego nie widać, 
zdecydowanie podnosi komfort pobytu w lokalu, szczegól-
nie, kiedy jest w nim tłoczno, a kuchnia pracuje pełną parą. 
Zmianę tę docenicie bardzo szybko, świeże powietrze wy-
ostrza zmysły i wprowadza jakość, o jaką trudno w większo-
ści restauracyjnych miejsc. 

Wygodne sofy wypełniają też uroczą przestrzeń pod scho-
dami, prowadzącą do największego pomieszczenia w Piwni-
cy. I tu kolejne zaskoczenie – scena. 

Grzegorz Latoszewski, wraz ze swoim zespołem chce przy-
wrócić Piwnicy klimat jej najlepszych czasów, kiedy  wnętrza 
wypełniała muzyka i nastrój. Dodatkowy układ stolików po-
zwala na organizację niewielkiego, kameralnego koncertu, 
występu, stand-upu czy jazzowego jam session. Nowy wła-
ściciel postawił na najlepszą jakość dźwięku, która miękko 
wręcz rozpływa się po wszystkich pomieszczeniach. Dość 
nieoczywisty podpiwniczony lokal zyskał dźwięk, który 
otula uszy, dopieszcza płynącą melodię i eksponuje walory 
akustyczne. Do tego ta niesamowita możliwość obcowania 
z muzyką i artystą, dosłownie na wyciągnięcie ręki. Takiej 
sceny Koszalin nie ma, a Piwnica jest otwarta na współpra-
cę ze wszystkimi artystami i performerami.

Nie byłoby również prawdziwej sceny bez profesjonalnego 
oświetlenia. Zresztą oświetlenie w całej Piwnicy gra jedną 
z pierwszoplanowych ról. Od małych punktów, po pod-
świetlone witryny. Światło operuje w sposób nastrojowy, 
relaksujący, zabierając gości w świat zupełnie inny niż ten, 
który zostawili za drzwiami lokalu. Pod Gryfami wypełniła 
się dźwiękiem i światłem na miarę naszych czasów. Pierw-
sze koncertowe plany brzmią wspaniale, miejmy nadzieję, 
że na scenie tej staną zarówno znani i już docenieni przez 
publiczność artyści, a także ci, którzy dopiero rozpoczynają 
swoją karierę.   
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Piwnica Pod Gryfami   |  ul. J. Piłsudskiego 28   |         / Gryfy 

Atmosferę tworzą również umieszczone we wszystkich pomiesz-
czeniach reprodukcje przedstawiające dawne koszalińskie ulice 
czy znane przed wojną miejscowe lokale. Będąc w Piwnicy Pod 
Gryfami, zwróćcie uwagę na dużą drukowaną fotografię przed-
stawiającą ulicę Piłsudskiego, przy której się znajduje. 

Nic jednak tak nie tworzy atmosfery jak ludzie. Zwarty i gotowy 
zespół czeka na pierwszych gości. Dołożono wszelkich starań, 
aby menu i karta koktajli oraz trunków trafiła w oczekiwania, 
ale i zaskakiwała. Z jednej strony kulinarne podróże, z drugiej 
strony nastrój i znakomita muzyka. Pod Gryfami stawia na rela-
cje, wzajemne smakowanie, dzielenie się wrażeniami. W mocno 
dopracowanym wnętrzu zmieniać się będą potrawy i kulturalne 
propozycje, intrygujące połączenia mają stać się magensem dla 
mieszkańców miasta. To miejsce dedykowane jest ludziom i ludzie 
będą je tworzyć. Od zaangażowanych i kreatywnych kucharzy, 
poprzez znakomicie przygotowaną obsługę, po gości otwartych 
na zaskakujące doznania. 

Tworzenie nowego miejsca w dobrze znanych murach nigdy nie 
jest proste. Zmierzyć się trzeba z przyzwyczajeniami i oczekiwa-
niami. Jak podkreśla Grzegorz Latoszewski, poprzednim właści-

cielom należy się ogromny szacunek, za ponad dwudziestoletnie 
prowadzenie biznesu. Niestety pani Ewa Grabowska, nie doczekała 
nowego wcielenia Piwnicy, odeszła od nas kilka miesięcy temu. 

Piwnica Pod Gryfami, która jest w naszej pamięci, zyskuje nowe, 
współczesne oblicze. Nieszablonowe podejście, wieloznaczność, 
a przede wszystkim duża dawka dobrej jakość w każdej postaci, 
to coś czego powinniśmy oczekiwać, będąc gośćmi tego lokalu. 
Pierwsze, pojedyncze eventy, który już zostały zorganizowane 
w tym miejscu pokazały jak dobrze tworzą się tu relacje. Ludzie, 
muzyka, niesamowita kuchnia tworzą wyjątkową atmosferę, dla 
której chce się tu być. 

Otwarcie lokalu zapowiedziane jest na początek grudnia. Czeka 
nas zatem niezwykła uczta zmysłów. Zaplanujcie sobie wieczór 
w Piwnicy Pod Gryfami, oddajcie się atmosferze i przysmakom 
przygotowanym przez szefów kuchni. Tradycyjnie informacji 
o planowanych wydarzeniach, specjałach, zapowiedzi koncertów 
znajdziecie na fb Piwnicy Pod Gryfami. 

Wielu mieszkańców czekało na restaurację inną od wszystkich, 
odwiedźcie ją koniecznie. 
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W lokalu nadal pachnie świeżo parzoną kawą, bo nadal można ją tutaj wypić, ale 
miejsce większości stolików zajęły regały. Na nich zaś widzimy specjały, których próżno 
szukać gdzie indziej. Jak mówi właściciel, metamorfozę lokalu z kawiarni w delikatesy 

wymusiła pandemia, lecz on tego nie żałuje.  

Kawiarnia Il Buon Caffe 
przeobraziła się w delikatesy

Autor: andrzej mielcarek  |  Fotografie: marcin Betliński

Stali bywalcy nie mówią, że idą na kawę do Il Buon Caf-
fe. Mówią, że idą do Darka. Dariusz Praczyk, właściciel  
Il Buon Caffe, jest znakomitym znawcą kawy i z pewno-
ścią najlepszym baristą w mieście. Każdego ranka zaglą-
da do niego spore grono osób, którym nie jest obojętne, 
jaką kawę piją. Musi być dobra, skoro w tym gronie są m.in. 
mieszkający w Koszalinie Włosi, a ci – jak powszechnie 
wiadomo – na kawie znają się jak mało nikt inny. 

Kto Il Buon Caffe jeszcze nie poznał, może mieć w pierw-
szej chwili kłopot ze zlokalizowaniem miejsca, gdzie ono 
działa. Ulica Biskupa Czesława Domina jest króciutka, 
więc wiele osób w ogóle jej nie kojarzy. Lepiej więc 
powiedzieć, że lokal znajduje się w pasażu Milenium, 

dokładnie naprzeciw kościółka Świętego Józefa – nota 
bene ufundowanego w drugiej połowie XIX wieku przez 
Polaków przebywających na stałe lub czasowo w pru-
skim Koszalinie.

Oddajmy głos panu Dariuszowi: - Pomysł na to, by odejść 
od formuły typowej kawiarni, pojawił się, gdy w ubie-
głym roku gastronomię zamroził lockdown. Kawiarnie 
nie mogły działać, a sklepy owszem. Pomyślałem wtedy, 
że warto poszukać czegoś nowego. Już wcześniej sprze-
dawałem pojedyncze produkty delikatesowe. Teraz jest 
ich dużo więcej. Oczywiście nadal można u nas wypić 
kawę czy herbatę i zjeść ciastko. Akcent jednak położy-
łem na wysokogatunkowe produkty, pochodzące z ma-
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łych, rodzinnych wytwórni, gwarantujących najwyższą jakość 
a przede wszystkim oryginalność receptur, a przez to wyjątko-
wość smaku. Dostawcy w większości pochodzą z regionu.

Co klient znajdzie w chłodziarkach i na półkach? Są to na przy-
kład przetwory rybne (z ryb morskich i słodkowodnych) w naj-
przeróżniejszych marynatach, przygotowywane metodami do-
mowymi a nie przemysłowymi. Są produkty nabiałowe z mleka 
koziego i krowiego. Jest duży wybór miodów pochodzących 
z Kujaw. Można w Il Buon Caffe kupić również ekologiczne 
wyroby trójmiejskiej Zakwasowni, która wypracowała sobie 
wysoką markę jako źródło żywności wegańskiej. Oprócz tego 
linia wyrobów hiszpańskich (oliwki, ekologiczne oliwy, chorizo 
(wędliny), jamon (szynka), a nawet ręcznie robione czekolady. 

Wciąż można zaopatrzyć się u pana Dariusza Praczyka w kawę 
ziarnistą wypalaną we Włoszech. Wybór mieszanek jest duży, 
wszystkie klasy premium. 

Klasy premium jest również chleb i słodkie pieczywo własnej 
produkcji. Za to odpowiada pani Katarzyna Praczyk, która dwa 
razy w tygodniu wypieka chleb na zakwasie z mąki orkiszowej, 
żytniej, samopszy. Każdego dnia dostępne są bułki i rogale z roz-
maitym nadzieniem oraz tarty, serniki – długo by wymieniać.

Pan Dariusz podsumowuje: - Lista produktów nie jest zamknię-
ta, wciąż szukamy nowych. Stawiamy im jednak wysokie wyma-
gania. Wszystko to muszą być rarytasy, bo słowo „delikatesy” 
zobowiązuje. 

Il BuON CAFFE DElIKATESY
Koszalin, ulica Biskupa czesława domina 3/6

telefon 694 400 405 
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Wielu mówiło – to nie może się udać. A jednak – Restauracja Mozaika od pierwszego 
dnia swojego funkcjonowania wpisała się miejski rytm, wypełniając całą przestrzeń 
postawionego kilka lat temu na Rynku Staromiejskim budynku. Teraz to miejsce, 
gdzie spotykamy się na kawie z przyjaciółmi, bierzemy udział w biznesowym lunchu, 
w czasie weekendu przy dźwiękach muzyki sączymy pyszne koktajle, a w niedzielę 

z rodziną wpadamy na smaczny obiad, koniecznie z deserem!

Autor: alicja Konieczna  |  Fotografie: marcin Betliński

RYNEK PEŁEN luDZI  
Restauracja Mozaika w centrum miasta
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Restauracja Mozaika to miejsce w samym centrum 
miasta. Otwarte w zeszłym roku, w lipcu, błyskawicz-
nie wypełniło lukę i odpowiedziało na marzenia ko-
szalinian związane z aktywizacją Śródmieścia. W do-
datku miejsce to ma do zaoferowania nie tylko wiele 
smacznych potraw czy aromatycznych napojów, ale 
poprzez inspirujące aranżacje wnętrza i przestrzenie 
daje cały wachlarz nietypowych możliwości ich wy-
korzystania. 

Do ostatniego miejsca wypełnione były stoliki let-
niego ogródka Mozaiki w sezonie wakacyjnym. Ko-
szalinianie czekali na przestrzeń, gdzie od rana do 
wieczora można przyjść, usiąść w otulonej zielenią 
przestrzeni w samym centrum miasta. Teraz, w chłod-
ne dni, goście restauracji jako pierwsze zajmują wy-
godne fotele przy ogromnych witrynach. Zza nich 
przyglądać się życiu miasta, przejeżdżającym przez 
centrum samochodom, przechodniom, mieniącej się 
kolorami fontannie. 

śNIADANIA SERWuJEMY CODZIENNIE: 9-12
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Okolice centrum miasta mija codziennie kilka tysięcy ludzi, dla 
nich Mozaika ma wiele propozycji, stając się wręcz orientacyj-
nym punktem na mapie Koszalina. 

Każdy kto wstąpi w progi restauracji zobaczy zupełnie od-
mieniony lokal. Wygodne welurowe fotele, sofy kontrastujące 
ze stalowymi i drewnianymi dodatkami. Do tego zieleń roślin 
i kameralne, relaksujące oświetlenie. Duży dwupiętrowy lokal 
podzielony jest na kilka stref, w których w swobodny sposób 
można spędzić czas zarówno w większym, jak i w mniejszym 
gronie. Wydzielone przestrzenie tworzą nastrojowy klimat 
o każdej porze dnia. 

Mozaika to także bardzo smaczne miejsce. Od śniadań inspiro-
wanych ciekawymi zakątkami świata, poprzez sezonowe zupy, 
dania główne, które zaspokoją nawet najbardziej wymagają-
cych gości, po uwielbiane przez wszystkich burgery, snacki, 
a także słodkie, aksamitne desery. W restauracji spróbujemy 
specjałów kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu. Twist da-
niom dodają niebanalne połączenia, świeże zioła i przyprawy 
z całego świata. Dla małych gości Mozaika ma również kilka 
bardzo lubianych i smakowitych propozycji kulinarnych. 

Niezwykle atrakcyjną częścią lokalu jest niedawno otwarte 
piętro. Przeszklona, podzielona na strefy przestrzeń to świet-
ny pomysł na wieczorne wyjście w przyjaciółmi. W weekend, 
przy dźwiękach klubowych setów muzycznych, goście smakują 
autorskich koktajli lub swoich ulubionych trunków. Z perspek-
tywy piętra Mozaiki, wieczorem, Koszalin wygląda zupełnie 
inaczej. Będąc w centrum miasta, zatopić się można w towa-
rzyskich rozmowach, a obsługa lokalu zadba o to, aby na stole 
niczego nie zabrakło. 

Restauracja jest i chce być miejscem zakorzenionym w lokal-
ności. Współpracuje z miejskimi instytucjami, szeregiem fun-
dacji i stowarzyszeń. Jej przestrzeń jest otwarta na ciekawe 
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współprace i współdziałanie. Do tej pory w Mozaice odbyły się 
kiermasze, jubileusze, mniej i bardziej formalne spotkania, więc 
jeśli tylko masz pomysł, Mozaika może stać się pomocna.

Ireneusz Wisowaty, który odpowiada za sprawne działanie re-
stauracji, podkreśla, że każdy gość, każdy cel z jakim przyszedł 
w progi Mozaiki, jest ważny. Sukcesem jest nie to, że ktoś do 
nas przyszedł, ale że wrócił ponownie– mówi. – Wraz z całym 
zespołem pracuje nad tym swoim codziennym zaangażowaniem 
i niestannym podnoszeniem jakości oraz szukaniem rozwiązań 
odpowiadających na zapotrzebowania mieszkańców. 

- Miejsce tworzą, goście, obsługa, kucharze - podkreśla.  
- W Mozaikę udało się tchnąć nową energię, a młody zespół, 
zupełnie odmienione wnętrze pozytywnie nakręca do działania. 
Ciągle planujemy kolejne atrakcje dla gości i mieszkańców mia-
sta. Chcemy być częścią rynku i częścią centrum Śródmieścia. 
Mozaika i pozostałe okalające rynek lokale w końcu zaczęły 
kreować miejsce, o jakim przez tak długi czas marzyli miesz-
kańcy. Choć przyszło startować nam w jednym z najgorszych 
okresów pandemii, to odzew ze strony koszalinian zaskoczył 
nas niezmiernie. 

- Rynek Śródmiejski ożył. Wypełniony za dnia dziećmi, ludźmi 
załatwiającymi najróżniejsze sprawy urzędowe, wieczorami 
i weekendami był martwy. Mozaika zmieniła smutny obraz cen-
trum, zamieniając je w przyjemne, relaksujące i lubiane miejsce 
- mówi Ireneusz Wisowaty. 

Spróbujcie więc Mozaiki na wiele sposobów. Jej każda odsło-
na, jak układanka będzie mienić się innym splotem barw, fak-
tur i smaków. Rano, w południe czy wieczorem przeobraża się 
w zupełnie inne miejsce. Wygodne dla mieszkańców, atrakcyj-
ne dla turystów, bogate w pyszne menu, z najlepszymi kawami 
i herbatami, zaskoczy nas z pewnością nie raz. 

Koszalin, Rynek Staromiejski 14  |  Tel: 519 703 314
       / Restauracja Mozaika Koszalin
      / mozaikakoszalin
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Manufaktura Słodkości, to nowe, bardzo smaczne miejsce na mapie Koszalina. Ręcznie robione 
ciasta, torty, serniki, bezy, pyszne kremy, szarlotki oraz czekoladowe musy to tylko część oferty jaką 
zastaniecie na miejscu. Gospodarze Manufaktury Słodkości Anna Łyczko i Rafał Bagiński zapraszają 
również na wyjątkowe śniadania. Codziennie od 8 do 13, serwowane są świeżo wypieczone gofry 
z sadzonym jajkiem, awokado i boczkiem, dużą popularnością cieszą się bajgle, które wraz z kawą 
lub herbatą można zabrać ze sobą do pracy. Zasmakować można w  puszystych owsiankach, 

wypieczonych tostach.

Manufaktura Słodkości 
– kawiarnia w nowym wydaniu 

Według domowych receptur powstają tu wspaniałe torty, które moż-
na zamówić na każdą okazje. Piętrowe lub bogato zdobione, weselne, 
ale też te na specjalne okazje w małym gronie. Manufaktura Słodkości 
przygotowuje słodkie boxy - rewelacyjne rozwiązanie, kiedy nie moż-
na zdecydować się na coś pysznego do domowej kawy. Słodkie stoły, 
szczególnie weselne, to specjalność Pani Anny. Smaki i forma dopaso-
wane są pod indywidualne zamówienia, wszystko po to, aby sprostać 
oczekiwaniom nawet najwybredniejszym podniebieniom.

Kawiarnia Manufaktura Słodkości, to także przestrzeń, w jakiej 
można swobodnie spotkać się ze znajomymi, urządzić niewielkie 
słodkie przyjęcie, zorganizować baby shower czy spotkanie po 
latach. Zadzwoń i zarezerwuj lokal!

Kameralne wnętrze urzeka przytulnością, a sąsiedztwo naj-
większego koszalińskiego parku i śródmieścia, czyni to miejsce 
zarówno bardzo dostępnym, jak i urokliwym. Miejsce zostało 
zaaranżowane w taki sposób, aby każdy poczuł się tu swobod-
nie i naturalnie.

Słodkie zachcianki Manufaktura spełnia od ręki, za to w ofer-
cie świątecznej najsmaczniejsze klasyki, ulubione ciasta klien-
tów, choć nie zabraknie też ciekawych bożonarodzeniowych 
nowości. Już teraz warto zamówić słodki przysmak na święta, 
czy na firmową wigilię. Dodajcie Manufakturę Słodkości do 
ulubionych, to dopiero początek ich pysznej i intrygującej 
przygody. 

Asnyka 6, Koszalin  |  tel. 795 631 178  
godziny otwarcia: wtorek - piątek 8-18, sobota - niedziela  9 - 18 , poniedziałek zamknięte      

/ Manufaktura Słodkości  |         / manufaktura_slodkoscii

WSZYSTKIE SŁODKOśCI WYRABIAMY NA MIEJSCu





Domowy, pyszny, z sentymentem i dużą dawką ulubionych smaków, taki właśnie jest Bar Osiedlanka. 
Z  tradycją, bo od 1978 roku, codziennie przygotowuje najlepsze klasyczne potrawy dla setek 
koszalinian. Choć większość z nas uwielbia kulinarne podróże po smakach dalekich lądów, wracamy 
do potraw nam bliskich, tworzonych z  regionalnych, polskich składników. Pierogi, kopytka, kluski, 
zacierki. Pieczone udka, roladki, faszerowane kotlety, de volaille, karkówki i potrawki. Ryby pieczone, 
zapiekane w  cieście łososie. Buraczki, zasmażana kapusta, opiekane warzywa, mizerie, zawiesiste 
sosy lub delikatna okrasa. Bogate sezonowe zupy, domowe ciasta, smaczne owocowe kompoty.  

Każdy w Osiedlance znajdzie to na co ma ochotę. 

świąteczne przysmaki 
tradycyjnej kuchni polskiej 

Już teraz bar rusza ze świąteczną ofertą skierowaną do stałych i nowych 
gości. Specjalnością kucharzy w tym wyjątkowym w ciągu całego roku okre-
sie są rzecz jasna pierogi i uszka, ręcznie wyrabiane ze starannie dobranych 
składników. Najpopularniejsze to te z kapustą i grzybami, ale nie zabraknie 
też smakołyków z innym nadzieniem: ruskich, mięsnych czy ze szpinakiem 
i fetą. Oszczędzając czas, warto skusić się na świąteczny bigos, czerwony 
barszcz czy wołowe flaczki. Na specjalną uwagę zasługują również krokiety 
z pieczarkami i serem. 

Wygodnie świąteczne zamówienia na domowy stół złożyć można do 20 
grudnia z odbiorem w dniu Wigilii. W przystępnej cenie z tradycyjnym sma-
kiem, tworzone ze świeżych składników na bieżąco dania, pozwolą stworzyć 
aromatyczny i pyszny stół w naszych domach, który odnosi się do najlep-
szych polskich tradycji. 

Na co dzień i od święta Bar Osiedlanka zaprasza w swoje progi gości cenią-
cych polską kuchnię. Smacznie, szybko i niedrogo – chwalą stali bywalcy. 
Nowych zaś zaskakuje odświeżony wygląd lokalu i propozycje w menu dla 
każdego. Wszyscy cenią duży wygodny parking i dobry dojazd. 

Receptura i smak, to coś co wyróżnia Osiedlankę od wielu lat, spróbuj sam, 
wstąp lub zadzwoń po świąteczną ofertę ulubionych polskich potraw. 

Bar Osiedlanka 
Niepodległości 53 B  |  tel. 570 770 989  |        /Osiedlanka 
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SZEROKI WYBÓR DODATKÓW DO TORTÓW I CIAST

barwniki, ranty cukiernicze, masy cukrowe, 

ozdoby, podkłady, toppery, pudełka.

/rzecz.tortowa

Rzecz Tortowa

Koszalin, ul. Sikorskiego 4A 

tel. 884 32 33 44

rzecz_tortowa_koszalin



M Studio to kameralne miejsce pełne pasji, przeznaczone dla kobiet 
niebojących się nowych wyzwań. Pod okiem wykwalifikowanych 
instruktorek można tam rozpocząć przygodę z  pole dance, exotic 

oraz stretchingiem na różnych poziomach zaawansowania.

Autor: anna zawiślak   |  Fotografie: izabela Rogowska 

Pole dance, czyli kobiecość 
w sportowym wydaniu
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Na całym świecie pole dance skradł już serca milionom ludzi, 
a grono zwolenników tej dyscypliny sportowej stale rośnie. To 
sport wyjątkowy, ale ciągle kontrowersyjny. O tym czym jest 
i dlaczego trenuje go coraz więcej osób rozmawiamy z właściciel-
kami M Studio Pole Stretch& Fitness w Koszalinie, Mariką Alasiń-
ską i Marleną Furyk.

Zaczęło się dość zwyczajnie, dziewczyny poznały się kilka lat 
temu, nie gdzie indziej, jak na treningu. Połączyła je wspólna pa-
sja, a chęć rozwoju doprowadziła do stworzenia miejsca, w któ-
rym obecnie mogą dzielić się z innymi tym, co kochają. Mówią; 
- Zależało nam na tym, by stworzyć miejsce kameralne, w którym 
każdy będzie czuł się dobrze. Choć przed nami jeszcze sporo na-
uki oraz pracy, to jesteśmy szczęśliwe, że tak potoczyły się losy.

Marlena z pole dance związana jest od 2013 roku. W swoim życiu 
próbowała wielu aktywności, jednak dopiero pole dance okazał 
się bezkonkurencyjny i całkowicie ją pochłonął. Chęć dzielenia 
się pasją sprawiła, że trzy lata później zdobyła odpowiednie przy-
gotowanie instruktorskie do prowadzenia zajęć. Zafascynowana 
możliwościami, jakie ma ludzkie ciało, w 2017 roku poszerzyła 
swoją wiedzę i obecnie prowadzi zajęcia również jako certyfiko-
wany instruktor stretchingu. Miłośniczka jogi oraz zdrowego stylu 
życia. Z zaangażowaniem oddaje się temu, co robi, a uśmiech i za-
dowolenie kursantów dają jej motywację do dalszej nauki i pracy.

Marika trenuje pole dance od ośmiu lat. W 2018 roku poszerzyła 
kwalifikacje o kurs instruktorski. Od tego czasu regularnie prowa-
dzi zajęcia pole dance i wciąż doszkala się z nowych technik. Jako 
dziecko kochała tańczyć i tą miłością dzieli się, prowadząc zajęcia 
w stylu exotic. Na zajęciach najważniejsze jest dla niej bezpie-
czeństwo i swobodna atmosfera, a z sukcesów swoich kursantek 
cieszy się bardziej niż z własnych. Obie są finalistkami zawodów 
w kategorii solo i duety pole dance. 

- Czym jest pole dance?

Marika: - Pole dance jest to forma aktywności fizycznej, która jest 
połączeniem tańca, akrobatyki i gimnastyki przy użyciu rekwizy-
tu w postaci pionowego drążka. Pole dance ma na celu poprawę 
ogólnej sprawności i zwinności. Dyscyplinę tę mogą uprawiać 
wszyscy, którzy poszukują niestandardowych sposobów na wy-
szczuplenie sylwetki i wzmocnienie mięśni.

Marlena: - Pole dance to różne typy aktywności. Pole sport ozna-
cza zajęcia sportowe przeznaczone głównie do nauki nowych 
figur i kombinacji na rurce; to najczęściej prowadzone zajęcia. 
Z kolei zajęcia choreograficzne z wykorzystaniem drążka to pole
-choreo. Jest też exotic pole - zajęcia choreograficzne, tańczone 
w specjalnych butach na platformie i obcasie z wykonywaniem 
trików charakterystycznych dla tego stylu. 

Marika: - Mała ciekawostka. Początki pole dance sięgają staro-
żytności. Pierwsze figury wykonywane były przez chińskich i in-
dyjskich akrobatów, którzy uprawiali chinese pole i mallakhamba. 
Pierwotnie był to sport przeznaczony głównie dla mężczyzn, jed-
nak z biegiem lat ewoluował na scenę cyrkową, gdzie występowa-
ły kobiety. Z początkiem XX w powstało Hoochie Coochie, które 
przypominały obecnie znane rewie kabaretu czy burleski. W la-
tach 60. ub. wieku pole dance przeniósł się z namiotów do klubów 
nocnych i dopiero w latach 90. jedna z kanadyjskich instruktorek, 
Fawina Ditrich, dostrzegła możliwość nauki w ramach zajęć re-
kreacyjnych i nagrała pierwszy instruktażowy filmik o charakte-
rze sportowym. Od tego czasu pole dance zaczął być postrzegany 
w zupełnie innym świetle. 

Marlena: - W 2008 roku odbyły się pierwsze Mistrzostwa Świa-
ta (na Filipinach). Dwa lata później pole dance trafiło do Polski. 
Obecnie na świecie zawodnicy pole dance zrzeszeni są w ponad 
30 federacjach. Regularnie organizowane są zawody różnej rangi, 
w tym oczywiście Mistrzostwa Świata. 

- Jakie są zalety trenowania pole dance? 

Marlena: - Zalet jest wiele. Przede wszystkim pole dance ma ogrom-
ny wpływ na nasze ciało oraz postawę. Na treningach pracujemy 
z obciążeniem własnego ciała, a takie ćwiczenia doskonale rzeźbią 
sylwetkę. Dość szybko uwidaczniają się mięśnie, a siły z każdym tre-
ningiem przybywa. Nasze ciało wzmacnia się, a zwiększają się zakresy 
ruchu oraz wytrzymałość, poprawia się koordynacja ruchowa, a to 
wszystko ma ogromny wpływ na nasze ogólne samopoczucie. Jednak 
poza wpływem na poziomie biologicznym, pole dance ma zbawienny 
wpływ na psychikę. Przychodząc na trening, zapominamy o proble-
mach i skupiamy się na pokonywaniu własnych barier oraz słabości. 
Z każdym treningiem wzrasta pewność siebie oraz samoakceptacja. 

- Czy pole dance jest dla każdego?

Marika: - Mamy wrażenie, że panuje mylne przekonanie, że 
by iść na pierwsze zajęcia, trzeba już coś umieć. Tak jakbyśmy 
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idąc pierwszy raz na siłownię, musieli mieć formę kultu-
rysty. Wiele osób myśli, że silne ręce lub rozciągnięte cia-
ło są niezbędne od pierwszego treningu. Otóż nic bardziej 
mylnego. Obie uważamy, że jest to sport dla każdego, kto 
ma chęci, jest zdeterminowany i cierpliwy. Ta cierpliwość 
jest kluczowa, ponieważ treningi wymagają systematycz-
ności oraz poświęcenia. Często bywa tak, że pewne ele-
menty nie wychodzą od razu. Aby osiągnąć zamierzony cel 
potrzeba czasami wielu miesięcy pracy i niezliczonej ilości  
powtórzeń.

Pole dance to sport, który trenują dzieci, młodzież, kobiety, 
a także mężczyźni, choć tych ostatnich jest mniej. Nie ma jed-
nak znaczenia, czy ktoś jest wysoki, niski, czy posiada rozmiar 
S czy XL. Ważne, by jego stan zdrowia nie stanowił przeszko-
dy, a reszta to już tylko kwestia chęci.

- A jak wyglądają treningi?

Marlena: - Treningi w naszym studio są przygotowane w taki 
sposób, by zadbać o zdrowy i bezpieczny rozwój naszych kur-
santów. Zajęcia rozpoczynają się od rozgrzewki, która zawiera 
elementy rozciągające oraz wzmacniające. Następnie w zależ-
ności od poziomu uczymy się figur, przejść oraz sekwencji. 
Całość kończy stretching, który ma na celu przywrócić na-
szym mięśniom odpowiednią długość oraz zadbać o ich szyb-
szą regenerację. Choć każdy trening wygląda inaczej, zawsze 
te trzy elementy stanowią jego bazę

- Jak przygotować się do zajęć?

Marika: - Na zajęcia należy zabrać strój, który nie będzie krę-
pował  ruchów, tj. krótkie spodenki, top sportowy oraz ko-
szulkę. Odkryte ciało zapewnia nam przyczepność do drążka. 
Dlatego im więcej odkrytego ciała, tym większe prawdopodo-
bieństwo, że nie ześlizgniemy się z rurki, co również wpływa 
na bezpieczeństwo podczas zajęć.

Podczas klasycznych zajęć pole dance wszystkie kombi-
nacje wykonujemy na boso, więc nie będzie nam potrzeb-
ne żadne specjalistyczne obuwie. Warto zabrać ze sobą 
butelkę wody w celu zapewnienia sobie odpowiedniego  
nawodnienia.

- Na jakich poziomach odbywają się zajęcia?

Marlena: - Od podstawowego przez średniozaawansowany i za-
awansowany. Poziom podstawowy (p0) przeznaczony jest dla 
tych, którzy nigdy nie mieli styczności z pole dance. Uczymy się 
tu podstawowych chwytów, obrotów, poprawnej wspinaczki czy 
siadu na rurce. Etap ten trwa zazwyczaj od jednego do trzech mie-
sięcy. Następnie przechodzimy do poziomu p1, na którym uczymy 
się łączenia podstawowych figur. Następnie zaczyna się poziom 
średniozaawansowany, na którym rozpoczyna się nauka figur od-
wróconych, a na dalszym etapie łączenie ich w tzw. combosy.

Poziom zaawansowany charakteryzuje się umiejętnością swo-
bodnego łączenie elementów poznanych na wcześniejszych eta-
pach nauki oraz dochodzą jeszcze tricki wymagające więcej siły 
oraz coraz dłuższe kombinacje figur.

- Jakie zajęcia są prowadzone w Waszym studio?

Marika: - Prowadzimy je zarówno grupowo jak i indywidualnie. 
Obecnie mamy zajęcia pole dance dla dorosłych, a z nowym rokiem 
rozpoczniemy nabór do grup dziecięcych oraz na zajęcia dodatko-
we, czyli exotic pole, który cieszy się coraz większą popularnością. 
Na takim treningu uczymy się choreografii tanecznej z wykorzysta-
niem rurki oraz elementów przy podłodze. Ten rodzaj zajęć szcze-
gólnie polecamy paniom, które chcą poczuć się pięknie i wyzwolić 
swoją kobiecość, a przy tym porządnie się zmęczyć. 

Marlena: - Prowadzimy także zajęcia uzupełniające, czyli stret-
ching. Przeznaczone są zarówno dla osób aktywnych sportowo 
jak i tych, którzy ze sportem mają niewiele wspólnego.

Poledancerkom pomaga wypracować odpowiednie zakresy ru-
chu, które są niezbędne do osiągnięcia progresu na rurce. Oso-
bom mniej aktywnym regularne rozciąganie pozwoli pozbyć się 
napięć powstałych na skutek stresu czy długotrwałych pozycji 
siedzących. Krótko mówiąc stretching pozwala uczynić nasze cia-
ło bardziej elastycznym, a ta elastyczność ma ogromne znaczenie 
dla naszego zdrowia oraz samopoczucia. 

Marika: Ponadto regularnie w naszym studio organizujmy warsz-
tat z trenerami z całego kraju, imprezy tematyczne oraz profesjo-
nalne sesje zdjęciowe.

Jeżeli po przeczytaniu artykułu nabraliście ochoty by spróbować swoich sił w pole dance,  
zachęcamy do odwiedzenia studio na ul. Strażackiej 1 

/ M Studio Koszalin Pole Dance, Stretch&Fitness

/ mstudiopoledance
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PRACOWNIA USG 
- DOPPLER
- JAMA BRZUSZNA
- TARCZYCA
- SZYJA
- WĘZŁY CHŁONNE
- PŁUCA

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: 94 314-00-03, 602-776-267, Koszalin ul. Staszica 8a, www.stanmed.pl

GABINETY 
SPECJALISTYCZNE

RADIOLOG Karol Pilichowski 
RADIOLOG Hubert Sekular 
RADIOLOG Katarzyna Stanisławska 
RADIOLOG Bartłomiej Rękawiecki 
RADIOLOG Marcin Kiszka
RADIOLOG Magdalena Śliwa
RADIOLOG  Justyna Pietroń

Zapraszamy na konsultacje
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

UWAGA!
nowy numer 

do rejestracji:
tel. 94 314 -00-03

   Dorota Hornung 



Stopy to bardzo specyficzny obszar naszego ciała. O ile malutkie stópki dzieci budzą 
w  nas mnóstwo ciepłych emocji i  skojarzeń, tak stopy dorosłej osoby są często 
tematem tabu i powodem do wstydu. Ma to miejsce szczególnie, kiedy pojawią się 

problemy z paznokciami i skórą stóp.

ZDROWIE STÓP W DOBRYCH RĘKACH

Podologia holistyczna  
w Koszalińskim Centrum Stopy

Dlatego sześć lat temu powstało Koszalińskie Centrum Stopy - by 
w pełnej akceptacji, komfortowej atmosferze rozwiązywać pro-
blemy stóp w oparciu o najnowszą wiedzę na temat podologii.

Nasz zespół podologów specjalizuje się w terapiach chorób pa-
znokci i dolegliwościach  skórnych w obrębie stóp. Każdego dnia  
spotykamy się w naszej pracy z trudnymi przypadkami, dla któ-
rych należy tworzyć indywidualne plany terapeutyczne, by osią-
gać jak najbardziej satysfakcjonujące efekty. Doskonale wyposa-
żone, nowoczesne gabinety pozwalają nam na wykorzystywanie 
technik, dzięki którym już po pierwszej wizycie osiągamy niesa-
mowite rezultaty dające ulgę. 

Podologia to dziedzina paramedyczna. Czerpiemy wiedzę niemal 
ze wszystkich specjalizacji medycyny, która wciąż dynamicznie 
się rozwija. Blisko współpracujemy z dietetykami klinicznymi, fi-
zjoterapeutami ortopodologicznymi, refleksologami, chirurgami 
i pielęgniarkami. Dzięki tak szerokiemu połączeniu różnych spe-
cjalności do problemów stóp podchodzimy w sposób holistyczny, 
czyli całościowy. Organizm ludzki stanowi integralną całość - każ-
dy element naszego ciała, zaczynając od wszystkich tkanek, przez 
układ hormonalny, po czynniki zewnętrzne np. stres, wzajemnie 
na siebie wpływają.  Dlatego aby działać skutecznie i efekty tera-
pii były długofalowe, działamy na różne obszary, które w danym 
przypadku nie pracują prawidłowo.
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PoDolog - rozWiązANie ProbleMóW stóP 

Nierzadko spotykamy się z twierdzeniem, że jesteśmy ostatnią 
deską ratunku, gdyż dotychczasowe, nieraz trwające wiele lat 
terapie oraz domowe sposoby nie przynosiły efektów. 

Dlaczego tak się stało? Dlatego, że nie ma na świecie dwóch 
takich samych stóp. Aby można było planować skuteczne tera-
pie, musimy zwracać uwagę na wiele aspektów. Każda zmiana 
zabarwienia, faktury, grubości, sprężystości, czy ocieplenia 
tkanki daje nam bardzo ważne informacje. Stopy to części ciała 
położone najdalej od serca, a więc jako ostatnie w organizmie  
otrzymują  składniki odżywcze. Taka lokalizacja powoduje, że 
właśnie w ich obrębie będą najszybciej widoczne skutki nie-
doborów lub wszelkich zaburzeń. Dodatkowo nie każdy zda-
je sobie sprawę, że w obrębie stóp znajduje się  26 kości, 100 
więzadeł, 33 stawów oraz 19 mięśni - strukturalnie jest to 
najbardziej skomplikowana część ciała! Biorąc pod uwagę fakt, 
że średnio dziennie wykonujemy kilkanaście tysięcy kroków, 
a zdecydowana większość naszego społeczeństwa ma zabu-
rzenia biomechaniki chodu, to przy każdym kroku powstaje mi-
krouraz, którego nie jesteśmy świadomi! W konsekwencji tych 
przeciążeń skóra się broni, robi się grubsza, powstają odciski 
i deformacji ulegają paznokcie.

terAPiA skroJoNA NA MiArę 

Z tego powodu każda osoba, która zgłasza się do Koszaliń-
skiego Centrum Stopy, jest traktowana bardzo indywidualnie. 
Przeprowadzamy obszerny wywiad zdrowotny, poznajemy hi-
storię choroby, dopytujemy o styl życia, nawyki żywieniowe 
oraz badamy stopy. Pozwala to nam stworzyć ciąg przyczyno-
wo - skutkowy powstania danego problemu. Jest to zadanie 
wymagające nie tylko dużej uwagi i wnikliwości, ale i szerokiej 
wiedzy! 

Każdy problem suchości skóry, odcisków, wrastania, zwijania, 
czy zakażeń w obrębie płytki paznokcia ma swoją przyczynę. 
Może być to deformacja kostna stopy, zaburzenia biomecha-
niki, czyli sposobu, w jaki poruszamy się podczas ruchu, zabu-
rzenia flory bakteryjnej jelit, utajone alergie czy konsekwencje 
niektórych chorób wewnętrznych.

Część zgłaszanych problemów wymaga wykonania wyników 
konkretnych badań. Przykładem jest między innymi grzybica 
- pobieramy materiał do badania, a następnie wysyłamy go do 
specjalistycznego laboratorium mykologicznego. Dopiero na 
podstawie szczegółowego opisu wyniku wiemy, jaki preparat 
będzie odpowiedni dla danego rodzaju grzyba niszczącego 
płytkę paznokcia. Innym przypadkiem jest łuszczyca - bazuje-
my na badaniach genetycznych lub histopatologicznych. Z ko-
lei specyficzna struktura skóry, czy wygląd paznokci sugeruje 
nam konieczność pogłębienia diagnostyki w kierunku charak-
terystycznych dla danego zaburzenia chorób. 

Wnikliwy wywiad, pogłębiona diagnostyka, interdyscyplinar-
na współpraca oraz szeroka wiedza i doświadczenie pozwalają 
wprowadzać skuteczne rozwiązywania wielu problemów stóp 

bez konieczności stosowania bolesnych zabiegów. Samych 
procedur zabiegowych, jakie wykorzystujemy w Koszalińskim 
Centrum Stopy w przypadku zwijania się paznokci jest 15.  
Co więcej, możemy je łączyć ze sobą w zależności od postępu 
terapii. Dobieramy je w zależności od stanu płytki paznokcia, 
wstępnej oceny biomechanicznej, budowy tkanek okołopa-
znokciowych, oceny deformacji kostnej paliczka oraz chorób 
wewnętrznych, w przebiegu których jest zwiększone ryzyko 
zwijania płytki paznokcia, jak na przykład niedoczynność tar-
czycy lub cukrzyca. Wiele osób jest zaskoczonych, że zabiegi, 
które wykonujemy nie tylko nie są bolesne pomimo, że sama 
zmiana podczas chodzenia powodowała olbrzymi dyskomfort, 
ale przynoszą niesamowitą ulgę!

HolistyCzNe PoDeJśCie Do stóP to gWArANCJA 
sukCesu

To jest właśnie urok tak wąskiej specjalizacji, jaką jest podolo-
gia - całą naszą uwagę i pasję możemy skupić na stopach. Je-
steśmy świadome, że zajmując się niewielkim obszarem ciała, 
nie możemy zapomnieć o tym, że jest to część niesamowitego 
mechanizmu, jakim jest nasz organizm. 

Mamy niesamowite szczęście pracować w zawodzie, który jest 
ogromną pasją, a zarazem napędza nas cały czas do rozwoju. 

Bardzo się cieszymy, że nasze społeczeństwo coraz świadomiej 
podchodzi do własnego zdrowia. Gościmy w naszych gabine-
tach osoby, które szczególnie są narażone na problemy stóp 
m.in. diabetyków, pacjentów onkologicznych, osoby starsze, 
sportowców czy osoby pracujące fizycznie. Dzięki regularnym 
wizytom działamy profilaktycznie i zapobiegamy powstawaniu 
charakterystycznych problemów jak stopa cukrzycowa, uszko-
dzenia i przerost paznokci czy pękanie pięt.

Koszalińskie centrum stopy 
ul. spółdzielcza 5/1, Koszalin  

tel. 500 300 558

www.centrumstopy-koszalin.pl



Chodzą, bo lubią. Spotykają się dwa, trzy razy w tygodniu. Razem szurają po swoich 
ulubionych trasach. Szkolą technikę, walczą ze swoimi słabościami, rozmawiają, 
nawiązują przyjaźnie i biorą udział w dziesiątkach zwariowanych akcji. Miłośników 
nordic walkingu w szeregach koszalińskiej formacji Wychodzę z Kijami jest blisko 

60 i każdy z nich ma inny powód, dla którego chwyta za kije. 

NORDIC WAlKING 

Sposób na aktywność 
w każdym wieku

Młodsi i starsi, zapracowane kobiety sukcesu, emeryci, dzieci 
i nastolatki, artystki, panowie z nadwagą - każdy może dosłow-
nie „z marszu” rozpocząć chodzenie z kijami. Przeciwskazań brak, 
a jeśli nawet wygrywa zwykłe „nie chce mi się”, to po kilku spotka-
niach grupy Wychodzę z Kijami uczucie to odchodzi w niepamięć. 

Dwa lata temu Marzena Tkaczyk, inicjatorka spotkań, szła samot-
nie z kijami ulicami miasta – miała już wtedy za sobą kilka szkoleń 
u Aleksandra Wilanowskiego, nordic walkingowego guru. Na dro-
dze natknęła się na dwie inne panie drepczące z kijkami. Ponoć 
chodziły tak źle, że Marzena zaproponowała im wspólny trening, 
na co one zareagowały z entuzjazmem i tak to się zaczęło. 

Na początku były dwie, trzy, pięć osób. Później dziesięć, piętna-
ście.  Jedni podpatrywali innych, nawiązując przy tym znajomości, 
a nawet przyjaźnie. Dość szybko przyszedł pomysł na wspólne 
zawody i Puchary Polski. Regularne treningi budowały formę i za-
grzewały do walki o wysokie lokaty. Nowe osoby często podczas 
spotkań dowiadywały się, jakie kije są najlepsze, jak odpychać 
się przy kolejnym kroku, kiedy puszczać z rękojeści dłoń i czemu 
warto mieć długie skarpety. 

W przypiętym na FB poście grupy Wychodzę z Kijami widnieje 
hasło: „Nie pytaj co grupa może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz 
zrobić dla grupy.” Bo chodzenie z kijami to oprócz treningu spo-
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tkanie, wspólne przeżycia i emocje, relacje i działanie. – Muszę to 
powiedzieć otwarcie, że przyciągam ludzi, którym czegoś brak. 
Mają jakiś deficyt: sportu, spotkań, czy społecznego działania. Na 
spotkaniach odpalamy się jak rakiety. Wspólnie omawiamy trasy, 
tempo, udział w zawodach, ale i dojazd, koszty czy stroje. Pod-
czas szurania wpadają do głowy setki pomysłów – mówi Marzena 
Tkaczyk. – Zbieramy plastikowe zakrętki, szykujemy paczki do 
hospicjum, ale i pomagamy sobie nawzajem. Podczas tego niepo-
zornego chodzenia udało się nam zaprzyjaźnić. Wystarczy krótkie 
hasło, a już jak potrzeba kogoś podwieźć, coś dostarczyć, dźwi-
gnąć, pożyczyć – znajduje się kilku chętnych. 

- Ogromnie cieszy mnie to – przyznaje Marzena - że udało się 
stworzyć grupę, bez ograniczeń. Koniecznie muszę wspomnieć 
o seniorach, z którymi spotykam się na Górze Chełmskiej. To 
część naszej społeczności, dla której to niekiedy jedyna aktyw-
ność i spotkanie z innym człowiekiem.

 Animatorka grupy dodaje: – Od niedawna szuramy z kijami wraz 
z kobietami w ciąży. Bezpiecznie chodzimy, trzymając formę. Za 
to „techniczne poniedziałki” dedykowane są osobom, które chcą 
zdobyć trochę umiejętności, poznać prawidłowy krok i ruch. To 
jedyne zajęcia, za które pobierana jest opłata 10 zł. Zasila ona 
konto stowarzyszenia Aktywny Koszalin, z pieniędzy tych ku-
pujemy flagi, czy inne gadżety identyfikujące nas w przestrzeni. 
Dbamy o to, abyśmy byli widoczni. Z dwóch zasadniczych powo-
dów. Pierwszy i najważniejszy to bezpieczeństwo. Nas po prostu 
musi być widać! Drugi to taki, że kolorem, czasem przebraniem, 
zwracamy uwagę na siebie, czyli na chodziarzy, na osoby aktyw-
ne i zaangażowane. Wzajemnie się mobilizujemy, jeśli komuś się 
nie chce, zaraz reszta rusza z zachętą „no dawaj, bez ciebie nie 
idziemy”. Grupa Wychodzę z Kijami już dawno wyszła poza ramy 
okrążeń, które robimy na terenie Wodnej Doliny. Wspólnie wyjeż-
dżamy, morsujemy, ale i spędzamy kulturalne wieczory. Byłyśmy 
w teatrze i na koncercie, w filharmonii i amfiteatrze. W grupie 
raźniej, a jak ktoś nie lubi, aż tak dużo spędzać czasu w grupie, 
to też ok. Przyjść może raz czy dwa w tygodniu albo kiedy mu 
pasuje. Poczucie obowiązku zamieniamy na chęci. 

Czy pora roku ma wpływ na chodzenie? Oczywiście, że nie, bo nie 
ma złej pogody, zdarzają się tylko nieodpowiednio ubrane oso-
by. Nie masz sprzętu? - To też nie problem, dysponujemy kijami, 
które może wypożyczyć. Poniedziałki na Górze Chełmskiej, środy 
i piątki na Wodnej Dolinie to stałe punkty spotkań, poza tym co 
chwile są zawody, akcje czy wolontariat. Wychodzę z Kijami jest 
częścią działań, jakie podejmuje Stowarzyszenie Aktywny Kosza-
lin, które, poza tym stawia również na kulturę i sztukę oraz poma-
ganie – mówi Marzena Tkaczyk.

ADAM Dobrzyński 

Na dobre rozpocząłem z początkiem roku. Postanowienia nowo-
roczne? Raczej potrzeba. Moja waga sięgnęła 162 kg, dokuczały 
bóle pleców i wysokie ciśnienie. Dotarło do mnie, że muszę coś 
z tym zrobić. Z moją wagą nie jest łatwo rozpocząć jakąkolwiek 
aktywność fizyczną, naturalne wydają się spacery. Zacząłem 
czytać, oglądać dostępne w serwisach internetowych filmy i po 
prostu wyszedłem z domu. Po krótkim czasie zacząłem myśleć 
o technice. Kilka spotkań technicznych pokazało jak bardzo moż-
na zaangażować mięśnie całego ciała. Nordic walking obciąża sta-
wy trzy razy mniej niż tradycyjne bieganie, a uwierzcie też można 
się spocić, trenując. Ponieważ jestem osobą, która chronicznie 
cierpi na brak czasu, ten rodzaj aktywności bardzo mi pasuje. Z ki-

jami mogę wyjść o każdej porze dnia i poświęcić na trening tyle 
czasu, ile akurat mogę. Do tej pory udało mi się zrzucić blisko 20 kg. 

AleksANDer reHlis

Na co dzień pracuję w branży gastronomicznej. Przyszła pande-
mia, siedzenie w domu, mocno ograniczony ruch i nie wiadomo, 
kiedy moja waga sięgnęła 120 kg. Zabawa z dziećmi zaczęła spra-
wiać problem, a próba biegu zakończyła się „odcięciem tlenu”. 
Zastanawiając się, co mogę z sobą zrobić, aby na nowo stać się 
aktywnym człowiekiem, trafiłem na FB wpisy mojego kolegi Ada-
ma, akurat i on zmagał się z podobnymi problemami co ja. Pod-
patrywałem, podpytywałem i pierwsze kije kupiłem na Allegro, 
nie chciałem na początku inwestować z obawy, że szybko zapał 
mi minie. Potem trafiłem na grupę „Wychodzę z kijami” i pierwsze 
techniczne treningi. Choć pozornie wydaje się, że chodzenie jest 
proste, to kierowanie się prostymi zasadami aktywuje niemal 90 
procent wszystkich mięśni. Zacząłem nieśmiało brać udział w za-
wodach i pucharach, to mnie motywuje i mobilizuje. Śmieję się, że 
jesteśmy grupą spadającej wagi. 

MArtA JAstrzębskA-MACko 

Pierwszy raz wybrałam się z koleżankami na spacer do lasu.  
Na YT obejrzałam sporo filmików na temat nordic walkingu, ale 
nadal brakowało mi techniki. Mimo wszystko zapisałam się na 
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Koszalin ul. Okulickiego 24a
tel. 94 340 70 83, kom. 602 661 651, 

698 077 284, 698 077 285
clinika@przychodnia-clinika.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 -

Puchar Polski i tam właśnie spotkałam całkiem prężnie 
działający koszaliński team. Teraz w treningach towarzyszy 
mi 12-letni syn Michał. To czas, w którem jesteśmy razem, 
możemy rozmawiać, być ze sobą i blisko przyrody. Teraz to 
syn wyciąga mnie na kije, a takiemu kompanowi nie mogę 
odmówić. 

kAtArzyNA ForMAleWiCz 

Na treningi dojeżdżam 20 km, więc jest sporo logistyki, aby 
dotrzeć na czas. Dla osób, które spotkałam dzięki nordic 
walkingowi po prostu mi się chce. Nie szukam wymówek, 
wręcz przeciwnie szukam sytuacji, aby poza kijami pojechać 
na wspólnie na wyprawę w góry, wziąć udział w zawodach, 
morsować czy iść do teatru lub na koncert. Grupa pozwoliła 
oderwać mi myśli od choroby, która mnie dotknęła. Zakła-
dając kolorowe stroje, zostawiam zmartwienia i kłopoty za 
sobą. To rodzaj terapii nie tylko dla ciała, ale i dla głowy. 
Mamy swoje grupki na FB, na których pada cała masa po-
mysłów. Wymyślamy stroje, trasy, ale i to w co się zaanga-
żujemy społecznie. Moje życie całkowicie się odmieniło. 

MArlenA koMAr

Z kijami zetknęłam się 10 lat temu. Po chemii było mi trud-
no chodzić, a z kijami było łatwiej. Na początku nawet nie 
wiedziałam, że moje kije są trekkingowe i że istnieją jakieś 
zasady. Chodzenie jest dla mnie terapeutyczne, czasem 
wędruję sama ze swoimi myślami, a o poranku towarzyszą 
mi jedynie sarny w oddali, czasem wspólnie z koszalińską 
grupą kręcimy kółka na Wodnej Dolinie i bierzemy udział 
w wielu społecznych akcjach. Chodzę prawie codziennie 
i nieustannie namawiam inne Amazonki do tego rodzaju 
aktywności.

grAżyNA i CezAry korPAloWie

Sporo biegaliśmy, zwłaszcza mąż, przyszedł jednak czas, że 
bieganie za bardzo obciążało nasze organizmy, a odłożyć 
sportowe obuwie na półkę było bardzo trudno. Zaczęłam 
chodzić z kijami, na początku delikatnie i prozdrowotnie 
i nie wiedzieć, kiedy za sobą mam już trzykrotny udział 
w szuraniu po Nocnej Ściemie. Mąż przyłączył się, choć 
czasem słyszy, że te kije są mało męskie, choć to dziwne 
stwierdzenie. Dzięki nordic walkingowi czujemy się zdecy-
dowanie lepiej, nie boli kręgosłup i stawy. Sylwetka stała 
się bardziej wyprostowana. Oboje uwielbiamy starty w Pu-
charach Polski. Rywalizujemy, ale świetnie się przy tym ba-
wimy. 

DANutA roMANoWskA 

W zdrowym ciele zdrowy duch. Choć jestem zdaje się naj-
starsza, bo jestem w grupie 70+, to chodzę na siłownię, 
uprawiam rośliny na działce, dalej uczę w szkole i z przy-
jemnością szykuję „paśnik” na zawody. W kijkowych zawo-
dach przeważnie zajmuję ostatnie miejsca, ale to zupełnie 
nie jest istotne. Jestem wśród ludzi, czuję się zdrowa i pełna 
energii. Po prostu mi się chce. Niebywałym przeżyciem był 
dla mnie udział w tegorocznym Pol’n’Rock. Wyrzut pozy-
tywnych wibracji, adrenalina i tysiące inspirujących ludzi 
długo będą w mojej pamięci. Lubię chodzić z kijami, a jak 
trzeba, to zakładam wianek i kolorowy strój, niech mnie wi-
dzą, namawiam wszystkich na trochę ruchu dla siebie. 



Autoryzowany Dealer Volkswagena 
Grupa Cichy - Zasada

Gnieźnieńska 24b, 75-736 Koszalin

Oferta ważna do końca grudnia 2021.

Zamawiając koła i opony z hasłem: ZIMA 2021, otrzymasz rabat.
Szczegóły w Salonie.

Życia nie zmienisz, 
opony tak. 

nowa kolekcja kół zimowych 
juŻ w sprzedaŻy. 



Fermentacja jest unikalnym procesem biologicznym z udziałem mikroorganizmów. Dzięki fermentacji 
możemy otrzymać cenne produkty, wykorzystywane w kosmetologii i dietetyce. 

Fermentowane składniki kosmetyków
Dlaczego warto ich używać?

Dobroczynne działanie fermentowanych produktów spożywczych jest 
znane od dawna. Doskonale znamy kefiry, kiszone ogórki czy kiszoną 
kapustę, które korzystnie wpływają na zdrowie naszych jelit. Ułatwiają 
trawienie i wchłanianie substancji odżywczych, w głównej mierze po-
prawiając florę bakteryjną jelit. 

Podobnie jak sfermentowana żywność, również kosmetyki zawierają-
ce fermentowane składniki przynoszą wiele korzyści. Mikroorganizmy 
w procesie fermentacji prowadzą do powstania produktów, które do-
dane do kosmetyków powodują, że nasze ciało je kocha!

Fermentowane składniki kosmetyków są szczególnie cenione w kore-
ańskiej pielęgnacji skóry. Na rynku europejskim są jednak bardzo rzadko 
stosowane. Na szczęście dobroczynne właściwości fermentów w ko-
smetologii zaczyna się odkrywać i szeroko doceniać w ostatnim czasie.
Korzyści 

Fundamentalną cechą docenianą przez technologów kosmetycznych 
jest BIOAKTYWACJA, czyli zdolność substancji fermentowanych do 
wzmacniania działania składników aktywnych.

W procesie fermentacji mikroorganizmy uwalniają enzymy prowadzą-
ce się do powstania nowych rodzajów związków np. z grupy lipidów. 
Te związki, z uwagi na swoją prostszą budowę, są zazwyczaj łatwiej 
przyswajalne dla organizmu ludzkiego. W ten sposób możemy wpły-
wać na skład kosmetyków, aby jak najintensywniej pełniły swoją funk-
cję.

oleJe FerMeNtoWANe

Jedną z najbardziej wartościowych grup związków, które mogą być 
poddawane fermentacji są oleje. W Polsce są dostępne mieszaniny 
takich olejów do stosowania na skórę twarzy i ciała. Natomiast, zasto-
sowanie olejów fermentowanych w kremach zostało wykorzystane do-
piero w zeszłym roku w kosmetykach Skin Science.

zAlety – DziAłANie W głąb skóry

Aby kosmetyk mógł wywrzeć jakiekolwiek działanie na komórki skóry, 
substancje aktywne, które są w nim zawarte, muszą przez skórę prze-
niknąć. Jeśli tego nie zrobią, kosmetyk będzie działał tylko powierzch-
niowo na warstwę rogową naskórka, zbudowaną z martwych komórek.

Należy podkreślić, iż nasza skóra zazwyczaj nie potrafi „wchłonąć” 
substancji aktywnych, nawet tych pochodzących z naturalnych kosme-
tyków. Jest to zjawisko fizjologiczne i pożądane, gdyż nieprzepuszczal-
ność dla wody oraz większości substancji jest głównym zadaniem skóry. 

Aby dana substancja aktywna mogła przeniknąć przez skórę i dostać się 
do jej komórek, musi posiadać odpowiednie właściwości oraz strukturę 
chemiczną – taka substancja powinna być drobnocząteczkowa, niezjo-
nizowana oraz lipofilowa.

 Barierę skórną można jednak w pewien sposób „oszukać”, używając 
fermentacji jako narzędzia. Proces fermentacji pozwala mikrorgani-

Autor: magdalena górska-ponikowska
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zmom rozłożyć cząsteczki na mniejsze i bardziej biodostępne dla organi-
zmu. W ten sposób zwiększamy skuteczność wchłaniania substancji ak-
tywnych z kosmetyku.

zAlety – DziAłANie ANtyoksyDACyJNe

Oleje fermentowane charakteryzują się przewagą antyoksydantów, czyli 
substancji neutralizujących reaktywne formy tlenu i azotu, w stosunku do 
zwykłych olejów. 

Substancje utleniające (oksydanty) prowadzą do zniszczenia składników 
komórek, czy organelli komórkowych, a w konsekwencji do śmierci komó-
rek. Rolą antyoksydantów, czyli przeciwutleniaczy, jest poświęcenie się po-
przez reagowanie z oksydantami. Dzięki temu nasze komórki są chronione. 
W składzie olejów fermentowanych znaleźć można naturalne antyoksy-
danty takie jak witaminę E czy też polifenole. 

Bardzo ciekawym składnikiem olejów fermentowanych jest również lipid 
MEL - mannozoerytrytol.  Posiada on świetne właściwości antyoksydacyj-
ne. Ponadto, przenika przez skórę i potrafi wbudowywać się w uszkodzoną 
warstwę lipidową skóry. Dzięki temu regeneruje oraz nawilża skórę.

zAlety - DziAłANie PrzeCiWzAPAlNe

Jedną z niewątpliwych zalet olejów fermentowanych są ich właściwości 
przeciwzapalne. Oleje fermentowane hamują aktywność indukowanej 
syntazy tlenku azotu (iNOS) oraz cyklooksygenazy 2 (COX2), dwóch naj-
ważniejszych enzymów prozapalnych, jak również wytwarzanie cytokin 
prozapalnych (interleukiny 2, czynnika TNFα oraz kolagenazy). 

Dzięki temu, kosmetyki bogate w oleje fermentowane są szczególnie wska-
zane dla osób, które cierpią na problemy skórne związane z aktywacją sta-
nu zapalnego. 

Należy również podkreślić, iż stresujący tryb życia, zanieczyszczenie środo-
wiska czy niezdrowa dieta, prowadzą do indukcji procesów prozapalnych 
w organizmie, włączając w to skórę.  Nasz tryb życia odbija się na wyglądzie 
naszej skóry. Używając odpowiednio dobranych kosmetyków oraz dbając 
o zdrowy styl życia, możemy przywrócić dobrą kondycję skóry i ogólny do-
brostan naszego organizmu.

DlA kogo? 

Najkrócej: dla każdego, kto chce dbać o prawidłowy stan swojej skóry. Ko-
smetyki bogate w oleje fermentowane są w szczególności przeznaczone 
dla osób, które potrzebują regeneracji i odżywienia skóry. Są również wska-
zane dla osób, które cierpią na stany zapalne skóry jak np. trądzik, atopowe 
zapalenie skóry, łojotokowe zapalenie skóry.

O stan skóry należy dbać przez cały rok. Natomiast podczas zimy nasza 
skóra szczególnie narażona jest na odwodnienie, wysuszenie oraz zabu-
rzenie jej równowagi wodno-lipidowej. Z pomocą przychodzą zabiegi oraz 
kosmetyki bogate w oleje fermentowane. 

Autorka, prof. Magdalena Górska-Ponikowska, jest 
absolwentką kierunku farmacja Akademii Medycznej 

w Gdańsku. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry 
i Zakładu Chemii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego. Specjalistka z zakresu badań nad rolą stresu 
nitro-oksydacyjnego w szeregu patologii, w szczególności 

nowotworów i neurodegeneracji. Aby wykorzystać 
swoje doświadczenie naukowe i wykształcenie w walce 

ze starzeniem skóry, skomponowała autorską serię 
dermokosmetyków oraz zabiegów Skin Science Molecules.



Już po raz osiemnasty redakcja tygodnika „Auto Świat” przeprowadziła coroczne 
badanie, podczas którego „tajemniczy klienci” odwiedzali salony poszczególnych 
marek samochodowych, sprawdzając jakość świadczonych przez nie usług. 
W  ten sposób powstał ranking dealerów, wskazujący marki i  placówki najlepiej 
przygotowane do kompleksowej obsługi nabywców aut. W badaniu uczestniczył 
również koszaliński salon VW należący do Grupy Cichy-Zasada. Uzyskał on ocenę 

bardzo dobrą i ulokował się w pierwszej dziesiątce zestawienia.

Autor: adam Różański  |  Fotografie: Bartosz orłowski

 Volkswagen 
Cichy-Zasada Koszalin 

z tytułem 
„Salonu Bardzo Dobrego”
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Test Salonów „Auto Świata” został zrealizowany przy 
współpracy z renomowanymi agencjami badawczy-
mi Minds&Roses oraz Kantar, co gwarantuje jego pełną 
rzetelność. O wyborze marek poddanych sprawdziano-
wi decydowała wielkość sprzedaży w poprzednim roku,  
a o wyborze salonów – losowanie. Co roku „tajemniczy 
klienci”, czyli współpracownicy firm badawczych udający 
osoby zainteresowane zakupem samochodów, odwiedzają 
co czwarty salon danego producenta. Każdy z „agentów” 
odbywa rozmowy z pracownikami salonów według jedno-
litego scenariusza. Wystandaryzowana jest również skala 
ocen.  W badaniu wzięło udział aż 285 salonów z całej 
Polski. Na ostateczny werdykt wpływ miały wysokie oce-
ny jakości obsługi Klienta oraz przestrzeganie standardów 
bezpieczeństwa.

W ostatecznym rozrachunku Volkswagen zdobył nagro-
dę Najlepszej Sieci Dealerskiej, a koszaliński oddział Gru-
py Cichy-Zasada jako salon zdobył tytuł „Salonu Bardzo  
Dobrego”.

Łukasz Machocki, kierownik salonu sprzedaży komentuje: - 
Celem naszej codziennej pracy jest dostarczenie obsługi na 
jak najwyższym poziomie. Zadowolenie klienta to dla nas 
priorytet. Widzimy, między innymi na portalach społeczno-
ściowych, głównie Facebooku (www.facebook.com/vwko-
szalin), że klienci wystawiają nam miłe recenzje. Często już 
po zakupie samochodu, odwiedzają nasz salon tylko po to, 
aby porozmawiać ze swoim sprzedawcą. To pokazuje, że 
staramy się budować relacje z klientami, nie obsługując ich 
„automatycznie”, ale zachowując przy tym profesjonalizm.

Według redakcji „Auto Świata” do najważniejszych filarów 
sukcesu Volkswagena w tegorocznej edycji Wielkiego Te-
stu Salonów należą: zachęcanie klientów do jazd testowych  
- szczególnie modelami typu BEV (Battery Electric Vehicle; 
pojazd w pełni elektryczny) i PHEV (Plug-in Hybrid Electric 
Vehicle; pojazd o napędzie hybrydowych), podwyższone 
standardy higieny i bezpieczeństwa w czasie pandemii 
oraz wysokie kompetencje pracowników salonów.

Pracownicy sieci sprzedaży VW podnoszą kompetencje 
poprzez system szkoleniowy dopasowany do ich indywidu-
alnych oczekiwań, obejmujący regularne szkolenia produk-
towe wraz z porównaniem do konkurencji, szkolenia zdal-
ne, pozwalające uzyskać wiedzę bez opuszczania punktu 
dealerskiego, wizytę trenera, który odwiedza salon i prze-
kazuje personelowi wiedzę z zakresu konkretnych modeli.

Do wielu dobrych praktyk, które są stosowane przez deale-
rów Volkswagena należą m.in. zapewnienie sprzedawcom 
narzędzi do zdalnej obsługi klientów, informowanie klien-
tów o tym, w jaki sposób mogą skontaktować się z deale-
rem, dezynfekcja i ozonowanie samochodów testowych.

Kiedy pytamy Łukasza Machockiego, kierownika salonu 
sprzedaży Volkswagen Grupa Cichy-Zasada w Koszalinie, 
o to, czy jest zadowolony z wyniku testu, z uśmiechem 
odpowiada: - Tytuł Salonu Bardzo Dobrego brzmi dumnie.  
Na pewno będziemy starali się utrzymać to wyróżnienie, 
a kto wie, może w przyszłym roku dzięki ciężkiej pracy 
znajdziemy się w pierwszej trójce najlepszych salonów 
w Polsce?
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Każdej kolejnej generacji Klasy S niecierpliwie wyczekują nie tylko wielbiciele marki Mercedes-
Benz. Jej debiut zawsze staje się ważnym wydarzeniem w branży, bo od dawna wiadomo, 
że właśnie ten model wyznacza główne trendy rozwojowe motoryzacji pod względem 
rozwiązań technicznych, systemów bezpieczeństwa, wyposażenia i komfortu. Można śmiało 
powiedzieć, że to co nowego przynosi „eska”, w samochodach innych producentów pojawi 
się w najbliższych latach. Nie inaczej jest z elektrycznym modelem EQS, który niedawno miał 
oficjalną premierę a już jest dostępny w salonie firmy Mercedes-Benz Mojsiuk w Starych 
Bielicach pod Koszalinem. Dzięki uprzejmości dealera dla „Prestiżu” model ten poddał 
konsumenckiemu testowi pan Marcin Bogurski, znany koszaliński stomatolog prowadzący 

wraz z małżonką klinikę Gabinet Bogurscy. 

Autor: andrzej mielcarek  |  Fotografie: marcin Betliński 

W stronę motoryzacyjnej 
doskonałości 

W KRAWACIE ZA KIEROWNICĄ

Mercedes-Benz EQS 580 4Matic
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Doktor Marcin Bogurski jest kierowcą doświadczo-
nym i wymagającym, ale po pierwszej dłuższej jeź-
dzie modelem EQS nie krył zachwytu: - Wydawało 
mi się, że nic mnie w motoryzacji już nie zaskoczy, 
ale muszę przyznać, że ten samochód robi na mnie 
kolosalne wrażenie. Czegoś takiego się nie spodzie-
wałem. 

Pierwsze co rzuca się w oczy, to wnętrze kabiny, 
które bardziej kojarzy się z kokpitem samolotu a nie 
samochodem. Przed oczami mamy ogromny wyświe-
tlacz o długości 141 cm rozciągnięty na całej długości 
deski rozdzielczej, zapewniający kierowcy doskonałą 
nawigację a pasażerowi system multimedialny. Ale 
uwaga: jeśli kierowca zacznie zerkać na prawą część 
wyświetlacza, na to co ogląda pasażer, system się wy-
łączy. Wiadomo, najważniejsze jest bezpieczeństwo. 

Auto wyposażone jest w czujniki analizujące ruch we 
wnętrzu kabiny. Tak więc jeśli kierowca przechyli się 
w ciemności w kierunku przedniego schowka, zapa-
lą się samoistnie lampki doświetlające tę przestrzeń. 
Genialne!

Samochody elektryczne są ze swej natury ciche. Je-
dyne dźwięki, które docierają do uszu pasażerów, 
to szum wywoływany podczas jazdy przez opony.  

Ale w testowanym aucie nawet tego nie ma! Kabi-
na została doskonale wyciszona. Słuchając muzyki, 
można się w niej poczuć jak w sali koncertowej. 

Generalnie trzeba stwierdzić, że wnętrze Mercede-
sa-Benz EQS to wcielenie luksusu. Przestrzeń, deli-
katne materiały wykończeniowe, pastelowa tonacja 
całości.  Nawet element z drewna orzechowego ni-
czym na jachcie. 

Fenomenalne są wrażenia z jazdy. Ta limuzyna nie je-
dzie, lecz płynie. Przyśpieszenie wbija w fotel. Cztery 
sekundy do „setki” to parametry samochodów spor-
towych. Wynika to z potężnej mocy silnika, która 
daje kierowcy poczucie bezpieczeństwa na drodze, 
bo umożliwia reagowanie w ułamku sekundy na roz-
maite sytuacje. Tu nie ma wątpliwości, czy zdążę ko-
goś wyprzedzić albo wykonać inny manewr. Ale to 
w końcu 524 konie mechaniczne pod maską.  

Z kolei skrętna oś tylna gwarantuje doskonałe trzy-
manie się drogi i stabilność przy jeździe z dużą pręd-
kością. Przy mniejszej prędkości auto staje się zwinne, 
a takie manewry jak parkowanie są bezproblemowe. 
Promień skrętu jest - jak na samochód ponad pięcio-
metrowej długości - minimalny. Muszę przyznać, że 
tak doskonałego jeszcze nie doświadczyłem. 
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Nie miałem okazji sprawdzić zasięgu dostępnego po peł-
nym doładowaniu baterii, ale ufam, że przy spokojnym 
stylu jazdy zapowiadane przez producenta około 700 km 
jest rzeczywiście możliwe do przejechania. Wreszcie jest 
„elektryk”, którym spokojnie można dojechać do Warsza-
wy bez doładowywania po drodze. Ale nawet jeśli by taka 
konieczność gdzieś się w trasie pojawiła, to 30 minut szyb-
kiego ładowania do 80 procent pojemności akumulatorów 
robi wrażenie. Pół godziny to akurat czas na rozprostowa-
nie kości i wypicie kawy. 

Mówi się, że jak Mercedes bierze się za jakieś zagadnienie, to 
na pewno wyjdzie z tego techniczne mistrzostwo. EQS jest 
na to dowodem.  Nie wiem, ile trzeba by czasu na poznanie 
wszystkich jego właściwości i możliwości, ale nawet pobieżny 

kontakt daje pewność, że wszystko jest dopracowane perfek-
cyjnie. Dla mnie jest to arcydzieło motoryzacji.”

Warto dodać, że model EQS otwiera nowy rozdział w historii 
koncernu Mercedes-Benz. Powstał on bowiem na nowej pły-
cie, którą opracowano z myślą o kolejnych modelach dużych 
aut elektrycznych. Zapewnia nie tylko komfortową przestrzeń 
we wnętrzu, ale w połączeniu z różnymi środkami redukcji ha-
łasu gwarantuje wyjątkowo cichą jazdę, jak to słusznie zauwa-
żył dr Marcin Bogurski. 

Uwagę zwraca również stylistyka nadwozia. Nie kojarzy się ono 
wprost z żadnym innym obecnie produkowanym modelem Mer-
cedes-Benz. Design nie pozostawia jednak wątpliwości, że oto 
na rynku pojawiła nowa super limuzyna, prawdziwie prestiżowa.  
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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 „6”  

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

Przykładowo – model 
Mercedes-Benz EQS można 

nabyć w programie Flexi 
Leasing już od 2 905,34 

PLN netto miesięcznie (45% 
wstępnej wpłaty leasingowej, 

okres leasingu 60 miesięcy, 
wykup pojazdu 25%).
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Brytyjska terenówka, którą wjedzie się dosłowne wszędzie, a  której wielbicielką jest królowa  
Elżbieta II. Samochód, który pierwotnie powstał dla angielskich rolników, a finalnie stał się oznaką 

luksusu i prestiżu. Land Rover bardzo szybko wyjechał daleko poza swoje właściwości terenowe.

Autor: aneta dolega  |  Fotografie: Bogusz Kluz 

Pierwszy model powstał w 1947 roku i był dziełem dwóch bra-
ci. Ponoć Maurice Wilks i jego brat Spencer sylwetkę pierwsze-
go modelu narysowali na walijskiej plaży. W każdym razie chcieli 
stworzyć auto, które by ułatwiło pracę angielskim farmerom 
i było świetnym towarem eksportowym. Tak powstał pierwszy 
prototyp o nazwie Center Steer. Samochód w szybkim czasie 
zyskał popularność nie tylko wśród rolników, ale także drobnych 
przedsiębiorców i służb państwowych. Zachwycili się nim klien-
ci Afryki i Azji. Land Rover jeszcze nie był marką, a samochodem 
na tyle prostym w obsłudze, że w razie usterki mógł go naprawić 
nawet średnio uzdolniony mechanik. Land Rover Series I był pro-
dukowany w takiej wersji od 1958 roku i z każdym rokiem był co-
raz bardziej modyfikowany aż nastał 1970 rok i pojawił się Range 

Rover. To auto, które przestało być modelem wyłącznie dla ludzi 
pracy. To limuzyna, którą mieli jeździć lordowie, co też się wkrótce 
stało. 

Interesujący nas model Discovery nazywany potocznie „Disco” po 
raz pierwszy został zaprezentowany w 1989 roku i był czymś po-
między autem terenowym, a luksusowym. Do jego popularności 
przyczyniały się sukcesy tego modelu na rajdach z cyklu Camel 
Trophy. Aktualnie mamy do czynienia już z piątą generacją Disco. 

Nowy Land Rover Discovery to po prostu wszechstronny, wygod-
ny i ładny siedmioosobowy SUV klasy Premium. Auto rodzinne, 
terenowe i limuzyna w jednym. Na wycieczki, dzikie wyprawy 

Terenowe Disco dla każdego
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Autoryzowany salon Land Rover i Jaguar w Szczecinie | Bońkowscy British Auto
Ustowo 58, 70-001 Szczecin +48 91 852 34 00 | salon@british-auto.pl

www.british-auto.landrover.pl/contact-us |       / JLRBonkowscy
Zapraszamy do naszego salonu i serwisu

Terenowe Disco dla każdego

i kolację w dobrej restauracji. Poza muskularną sylwetką, naszą 
uwagę zwrócą oryginalnie zaprojektowane zderzaki, obręcze kół 
i tylne światła. W środku jest wygodnie i praktycznie. Auto ma 
172 litry pojemności i opcjonalny trzeci rząd foteli. To świetna 
opcja, jeśli planujemy podróż z maksymalnie siedmioma osobami. 
Dodatkowo, dzięki układowi stadionowemu i podgrzewanym sie-
dzeniom we wszystkich rzędach, każdy może cieszyć się widokiem 
na drogę i to w komfortowych warunkach. W nowym Land Rove-
rze jest miejsce na wszystko: od kieszeni w drzwiach po ukryte 
schowki, od wielu punktów ładowania USB-C po możliwość kon-
figuracji foteli w drugim i trzecim rzędzie za naciśnięciem jednego 
przycisku. Oprócz tego, na elektrycznie zamykanej gestem ręki 
klapie bagażnika, można śmiało usiąść. Kierowca, tak jak pasa-
żerowie również może się cieszyć z jego możliwości. Przed sobą 
ma cyfrowy wyświetlacz kierownicy, 10 calowy ekran dotyko-
wy, analogowe wskaźniki kierowcy z centralnym wyświetlaczem 
TFT, cyfrowe radio DAB, Apple Car Play i Android Auto. Kiedy 
z trybu podróżniczego czy jazdy po mieście chce się przerzucić 
na survival, to w dopasowaniu się do najbardziej wymagających 
warunków panujących na danym terenie, pomoże mu system Ter-
rain Response 2. Monitoruje on warunki na drodze lub w tere-
nie i wybiera jeden z czterech, najbardziej odpowiednich trybów 
jazdy. Kolejnym udogodnieniem jest technologia ClearSight, czyli 
system kamer dzięki którym można kontrolować maskę pojazdu 
oraz wyświetlać auta i koła podczas jazdy. Kolejnym jest czujnik 

przeprawy przez wodę, który pomoże w bezpiecznej przeprawie 
się przez wodę i ostrzeże nas, kiedy głębokość brodzenia dojdzie 
do maksymalnego dla nas poziomu. Oczywiście przy tym wszyst-
kim Discovery jest pojazdem szalenie bezpiecznym. 

Land Rover Discovery uzyskał pięciogwiazdkową ocenę bez-
pieczeństwa w testach Euro NCAP. Posiada m.in. system hamo-
wania awaryjnego, kamerę cofania, system wykrywania ruchu 
przecinającego drogę cofania, tempomat z ogranicznikiem pręd-
kości, asystenta pasa ruchu, czujnik bezpiecznego wysiadania 
dla pasażerów z tyłu, system rozpoznawania znaków drogowych 
z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości i asystenta martwego 
punktu. Dodatkowo bezpieczeństwo zapewni osiem poduszek 
powietrznych. 

Historia Land Rover'a sięga II wojny światowej. Firma Rover, była 
wtedy na skraju bankructwa i szukała sposobu, żeby powrócić na 
rynek. I tak powstał, wspomniany na początku artykułu, pomysł 
stworzenia prostego i niezniszczalnego samochodu terenowego, 
który pozwoliłby odzyskać pozycję na rynku i zdobyć fundusze 
na budowę aut osobowych. Pomysł okazał się jednym z lepszych 
w historii motoryzacji.

Land Rover Discovery jest już dostępny w Bońkowscy British 
Auto do jazd testowych i w finansowaniu Arval.
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W  budownictwie wysoka jakość używanych materiałów 
i produktów, wsparta solidnym wykonawstwem, decyduje 
o końcowym efekcie i zadowoleniu klientów. Wychodząc 
z takiego założenia, właściciele koszalińskiej firmy Schro-
der stawiają na renomowanych producentów i rozważnie 
poszerzają krąg dostawców. Są wśród nich m.in. Bruk-Bet 
oraz firma Wiśniowski, o  których rozmawiamy z  Joanną 
i  Damianem Schröderami. Jednocześnie dowiadujemy 
się, jakiego wsparcia firma udziela klientom na etapie pro-
jektowania zagospodarowania posesji oraz planowania 
tzw. małej architektury ogrodowej. Nie chodzi wyłącznie 
o wsparcie architekta krajobrazu, ale również o możliwość 
ratalnego finansowania inwestycji. 

Autor: andrzej mielcarek  |  Fotografie: marcin Betliński

Opłaca się pracować 
z najlepszymi 
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Joanna i Damian Schröderowie, absolwenci bu-
downictwa na Politechnice Koszalińskiej, własną 
działalność prowadzą od 10 lat. Początkowo było 
to wykonawstwo zleconych obiektów. Z czasem 
państwo Schröderowie zaczęli świadczyć usługi 
brukarskie poza głównym, czysto budowlanym, 
nurtem działalności firm, czyli budować place 
i chodniki przy realizowanych „grubszych” zada-
niach, ale również na zamówienie innych inwesto-
rów. 

Jak podkreślają, wszystkiego uczyli się sami – za-
równo jeśli chodzi o techniki brukarskie, jak i do-
stępne materiały. Szybko zrozumieli, że w przypad-
ku kostki brukowej najważniejszymi wyznacznikami 
jej dobrej jakości są: odpowiednia grubość barwie-
nia (od tego zależy czas, na który kostka zachowa 
pierwotny kolor), stabilny kształt i forma (pozwala 
układać kostkę dokładnie), impregnacja nadająca 
odpowiednią odporność powierzchni (chroni przed 
zabrudzeniami i w razie potrzeby pozwala kostkę 
czyścić). Tak więc nie jest obojętne, od jakiego pro-
ducenta pochodzi materiał. 

Damian Schröder mówi: - Od początku wybiera-
liśmy kostkę z najwyższej półki, o najwyższych 
parametrach. Uświadomiliśmy sobie również, że 
nie warto ograniczać się tylko do niej. Chcieliśmy 
świadczyć usługi kompleksowe. Szukaliśmy więc 
na rynku nie tylko dostawców elementów beto-
nowych, ale również ogrodzeń i bram. W efekcie 
zawarliśmy porozumienia z producentami o uzna-
nej renomie, których wyroby łączą w sobie jakość 
z walorami estetycznymi. Otoczenie domu tworzy 
mikro środowisko, pewien klimat wpływający na 
samopoczucie mieszkańców. Wychodzimy z zało-
żenia, że kostka za 10-15 lat ma nadal być modna. 

Nasze projekty są stonowane, niejako ponadczaso-
we. Oczywiście niczego nie narzucamy, bo to klient 
ostatecznie decyduje. Jeśli jednak prosi nas o po-
moc, wskazujemy mu propozycje bliższe klasyce niż 
awangardzie. 

Pani Joanna dodaje: - Nie nastawiamy się na okre-
ślony typ klienta. Jednakowo starannie i indywi-
dualnie obsługujemy właścicieli domów jednoro-
dzinnych, deweloperów, jak i hotele czy ośrodki 
nadmorskie. Zależy nam na tym, by każdy poczuł 
satysfakcję ze współpracy z nami i  by stał się na-
szym ambasadorem. Rynek koszaliński nie jest 
duży, tutaj szczególne znaczenie ma dobra opinia 
o firmie i rekomendacje zadowolonych klientów. 

- W branży architektonicznej i budowlanej także 
panują trendy! To one wyznaczają kształt, rozmiar 
i kolor pojawiających się nowości produktowych. 
Współpracując z firmami takimi jak Bruk-Bet, do-
trzymujemy im kroku – przekonują nasi rozmówcy. 
– Na bieżący i kolejny sezon budowlany Bruk-Bet 
zaoferował kilka ciekawych propozycji płyt i ko-
stek brukowych odpowiadających na potrzeby 
wszystkich, którzy poszukują stylistycznej harmo-
nii wymaganej nie tylko we wnętrzach, lecz także 
na posesji.

tArAs JAk MArzeNie

Minimalizm dał początek modzie na większe for-
maty, które przyjęły się, jeśli chodzi o utwardzenie 
nawierzchni wokół budynków – zwłaszcza tara-
sów. Do ich realizacji coraz częściej wykorzystu-
je się duże kafle, które śmiało mogą konkurować 
z kamieniem naturalnym czy ceramiką. Kuszą nie 
tyle lepszymi parametrami wytrzymałościowymi, 
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ale również designem - surowym oraz nawiązującym do auten-
tycznych wzorów. W tę modę wpisują się nowe płyty tarasowe 
Maestro i Realit marki Bruk-Bet, których powierzchnie z serii Po-
leryt ukazują mistrzowskie kompozycje ziaren kruszyw szlachet-
nych. W wyniku procesu zeszlifowania i polerowania ich warstwa 
wierzchnia przypomina klasyczne struktury lastryko, które potra-
fią zdynamizować przestrzeń. Takie wykończenie w strefie wypo-
czynku ożywia wystrój i będzie oryginalnym uzupełnieniem dla 
jednolitych odcieni fasady. 

Do nawierzchni, które całkowicie odmienią wygląd tarasu, należą 
też nowe płyty Architect z drobnymi ziarnami kruszyw szlachet-
nych o naturalnych odcieniach bieli, beżu i szarości. Takie wykoń-
czenie dodaje przestrzeni elegancji, a jednocześnie sprawia, że 
aranżacja pozostaje harmonijna i praktyczna. Za ostatnią cechę 
odpowiada ochrona Lamino Perlon, której obecność zapobiega 
wnikaniu brudu w głąb bruku, a także ułatwia usuwanie zabru-
dzeń – nawet tych najtrudniejszych, jak tłuszcz, plamy po ket-
chupie czy czerwonym winie. Płyty wykazują znacznie mniejszą 
nasiąkliwość, są odporniejsze na mchy i algi, a intensywnością ich 
odcieni nie jest w stanie zachwiać nawet silne nasłonecznienie.

orygiNAlNość Jest treNDy

Świat bruku – zdominowany przez kwadraty – coraz częściej sta-
wia na niebanalne formy, czego potwierdzeniem są nowe kostki 
Parkiet, które do złudzenia przypominają podłużne deski, a także 

heksagonalne płyty Novator Hexagon (inspiracją do ich stwo-
rzenia była sześcioboczna konstrukcja plastra miodu uznawa-
na w świecie przyrody za idealną). 

Te niebanalne rozwiązania to odpowiedź Bruk-Betu na wciąż 
rosnącą popularność stylów nowoczesnego i modernistycz-
nego. Dzięki nim znacznie łatwiej będzie uatrakcyjnić posesję, 
na której budynki przybierają kompaktowe, kubiczne kształ-
ty. Gama kolorystyczna płyt rozpościera się od stonowanych 
szarości, przez mocne grafity, po surowe tonacje wapienia, co 
daje szerokie spektrum zastosowań i pozwala nie tylko bawić 
się formą, lecz także barwą.

NoWA rolA kostki

Nowością w segmencie kostek brukowych są warianty No-
vator Largo i Novator Forte z wykończeniem Naturyt, które 
oddaje szlachetność i piękno naturalnych wzorców; drewna, 
piaskowca czy marmuru. To propozycje, które całkowicie od-
mienią spojrzenie na bruk kojarzony z nostalgią miejskich uli-
czek i romantycznych alejek. Ich nowoczesna forma nie dość, 
że odegra rolę solidnego utwardzenia ciągów komunikacyj-
nych, takich jak chodniki czy podjazdy, to będzie też dekora-
cją przestrzeni – zarówno tej utrzymanej w ryzach nurtu kla-
sycznego, jak i nowoczesnego. Te trzy nowe propozycje łączy 
jedno; naturalny design, który wpisuje się w aktualne trendy 
projektowe. Dzięki skonfrontowaniu go z surową fakturą bru-
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ku otrzymano wyważoną mieszankę, która będzie modnym 
uzupełnieniem każdej posesji. Wizualną wartość dodaną 
stanowią też prostokątne formy  Novator Largo i Novator 
Forte, co zmniejsza ilość fug. Regularnie biegnące spoiny 
wzmocnią wrażenie uporządkowania, a to wpłynie na este-
tyczny odbiór całości i harmonijnie zwieńczy scenerię.

W stroNę ekologii

Wraz z rosnącą świadomością ekologiczną na rynku poja-
wiają się rozwiązania, które są przyjazne dla środowiska. 
W ofercie firmy Bruk-Bet taką propozycją są ekologiczne 
kostki i płyty brukowe dostępne w dwóch grupach produk-
towych: HYDROfuga oraz HYDROplus. 

Pierwsze stanowią ażurowe powierzchnie, które zapewnia-
ją możliwość zagospodarowania wolnych szczelin pomię-
dzy brukiem kruszywem, żwirkiem czy trawą, co tworzy 
ciekawie wyglądającą i użyteczną powierzchnie biologicz-
nie czynną. W wyniku takiego zabiegu woda opadowa 
jest znacznie efektywniej odprowadzana, co odciąża eko-
system. 

HYDROplus to z kolei kostki oraz płyty, których powierzch-
nia wykazuje wysoką przepuszczalność wody – nawet przy 
bardzo gwałtownych ulewach. Ma to przełożenie na ogra-
niczenie powstawania kałuż i eliminację zjawisk związa-
nych z podtopieniami budynków. 

PerFekCyJNe DoPełNieNie

Aranżacja przydomowych terenów i przestrzeni wokół obiektów 
infrastruktury publicznej to jednak nie tylko szlaki wyznaczone 
przez płyty i kostki brukowe. Do dopełnienia wizerunku estetycz-
nej i funkcjonalnej powierzchni niezbędne są też elementy doda-
jące całości dynamizmu i ułatwiające komunikację. Należą do nich 
Stopnie Blokowe w postaci prefabrykowanych bloków z betonu 
wibroprasowanego. Bruk-Bet oferuje je w ciekawych odsłonach 
kolorystycznych, które pozwolą na jeszcze łatwiejsze dopasowa-
nie do istniejących już (lub planowanych) traktów i stref. To wy-
kończenie Poleryt, które będzie estetyczną kontynuacją motywu 
lastryko, a także warianty Metalic Color (o warstwie wierzchniej 
mieniącej się pod wpływem światła) oraz Rustical, które dzięki 
obróbce polegającej na śrutowaniu ukazuje drobnoziarniste kru-
szywa. Efektem tego elementy z grupy Rustical mają chropowatą 
strukturę, co stanowi ich mocny atut – zarówno pod względem 
dekoracyjnym, jak i praktycznym. Stopnie blokowe są elementami 
komplementarnymi do płyt i kostek brukowych o tych samych ro-
dzajach kolorystyki i wykończenia powierzchni.

Nowością w ofercie Bruk-Betu są też stopnie okładzinowe będące 
uzupełnieniem oferty płyt tarasowych z kolekcji Maestro, Realit 
i Architect. Składają się na nie kątowo docięte płyty stopnicowe 
oraz podstopnicowe o wygładzonej powierzchni Poleryt, imitują-
cej faktury naturalnych surowców, a także warianty Terrazo, któ-
rych cechą charakterystyczną są widoczne mieszanki drobnych 
ziaren kruszyw i większych grubszych frakcji, tworzących różno-
rodną mozaikę.

Joanna schröder: „chcemy stworzyć największe w regionie centrum 
dystrybucyjne, by dać naszym klientom możliwość porównania 

i wyboru produktów wielu producentów. ich płyty tarasowe, kostki 
betonowe oraz elementy małej architektury można zobaczyć 

w naszym stale rozrastającym się ogrodzie wystawowym.
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stolArkA i ogroDzeNiA WiśNioWski

Jak wspomnieliśmy wcześniej, firma Schroder oferuje komplek-
sowe usługi zagospodarowania terenów wokół budynków i na te-
renie posesji. Mieszczą się w tym również wielowariantowe roz-
wiązania ogrodzeniowe. Opierają się one głównie na produktach 
marki Wiśniowski. 

Firma Wiśniowski ma  ponad 30-letnie doświadczenie w produk-
cji bram, okien, drzwi oraz ogrodzeń posesyjnych i przemysło-
wych. W każdej z tych kategorii stworzyła setki wzorów, które 
łatwo dopasować do tradycyjnej i nowoczesnej zabudowy. Są to 
m.in. systemowe rozwiązania bram, furtek, słupów i wielu innych 
udogodnień, które można zestawiać i idealnie dopasować do każ-
dego typu działki. Perfekcyjnie dobrane komponenty gwarantują 
łatwy i szybki montaż, a przede wszystkim spójność linii całego 
projektu. 

Ogrodzenia Wiśniowski zapewniają nie tylko funkcjonalność i bez-
pieczeństwo. Bogactwo dostępnych wzorów i wykończenia spra-
wia, że wyposażona w nie posesja zyskuje wyjątkowy charakter. 
Producent udziela 10-letniej gwarancji antykorozyjnej, a co za tym 
idzie gwarantuje trwałość ogrodzenia. Dbając o najwyższą jakość 
spoin, firma korzysta z najbardziej nowatorskich technik spawal-
niczych, dzięki czemu uzyskuje idealną powtarzalność wyrobów. 
Ogrodzenia wykonywane ze stali są zabezpieczane przed korozją 
metodą cynkowania ogniowego i malowania proszkowego.

Damian Schröder komentuje: - Warto tu jeszcze zaznaczyć, że fir-
ma przykłada dużą wagę do przygotowania technicznego swoich 
przedstawicieli handlowych. Potrafią oni pomóc przy każdym kło-
pocie i robią to bardzo profesjonalnie. 

NoWAtorskie rozWiązANiA

Firma Wiśniowski jest kojarzona na rynku jako bardzo in-
nowacyjna. W przypadku bram przesuwnych jako pierwsza 

w Polsce zaproponowała na przykład napęd ukryty w słupku 
ogrodzeniowym. – To bardzo praktyczne i eleganckie rozwią-
zanie – ocenia Joanna Schröder. – Widać, że Wiśniowski nie 
chce być tylko producentem, ale także kreatorem trendów. 
Dlatego pilot do otwierania bram ogrodzeniowych jest po-
woli zastępowany poprzez używanie smartfonów i rozwój 
technologii inteligentnych. Podobnie w kwestii kolorystyki 
Wiśniowski jest liderem. Stworzył unikatową kolekcję z serii 
Home Inclusive, którą charakteryzuje spójność barwy trzech 
produktów: ogrodzenia, bramy garażowej a także drzwi wej-
ściowych do budynku. 

Nadchodzący rok 2022 będzie czasem wprowadzania wielu 
istotnych nowości w ofercie ogrodzeń posesyjnych i przemy-
słowych marki Wiśniowski. Wśród premierowych produktów 
będą te zwiększające możliwości aranżacyjne, ale również te, 
których konstrukcja i funkcje niosą zupełnie nowe szanse dla 
firm i właścicieli domów. Wszystko to dostępne w koszaliń-
skiej firmie Schroder.

kreDytoWANie zAkuPóW

Za pośrednictwem firmy Schroder klienci mogą skredytować 
zakupy: - W ślad za powtarzanymi dwa razy w roku przez 
Wiśniowskiego akcjami „10 razy zero procent” pomyśleliśmy 
o tym, by klienci również u nas mieli możliwość zakupu na 
kredyt innych wyrobów a nawet sfinansowania kosztu robót.  
Jesteśmy zarejestrowani w Komisji Nadzoru Finansowego. 
Zawarliśmy porozumienie z Credit Agricole i staliśmy się dla 
niego pośrednikiem. Tak więc klienci mogą zawrzeć umowę 
kredytową z tym bankiem, a my pomożemy im przejść przez 
wszelkie formalności – informuje Joanna Schröder. – Kredyt 
umożliwia zakup tego, co nam się podoba, a nie tego na co 
nas akurat w tym momencie stać. Ogrody i otoczenie domów 
urządzamy na długie lata. Nie warto więc rezygnować z ma-
rzeń tylko dlatego, że w danym momencie nie mamy wystar-
czającej ilości gotówki. 
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okieM ArCHitektA 

Od pewnego czasu firma Schroder zapewnia swoim klientom profe-
sjonalne doradztwo architekta krajobrazu. Damian Schröder komen-
tuje: - Pojawił się prawdziwy powiew świeżości. Kiedy wcześniej sam 
próbowałem planować otoczenie budynków i ogrody, byłem skażony 
podejściem wykonawczym. Bardziej myślałem o sposobie przycinania 
kostki albo łączeniu określonych elementów, niż o całokształcie pro-
jektu. Architekt krajobrazu patrzy inaczej. W efekcie spod jego ręki 
wychodzą projekty bardzo spójne, a jednocześnie wykorzystujące ten 
charakterystyczny sposób myślenia o przestrzeni, który charaktery-
zuje właśnie architektów. Dostrzegają oni więcej możliwości niż my, 
laicy. Ostatecznie proponują rozwiązania czasami zaskakujące, dosko-
nale dopasowane do miejsca ale i do oczekiwań klienta. 

Joanna Schröder dodaje: - Wykorzystując nowe programy do pro-
jektowania architektonicznego, wykonujemy projekty 2D oraz 3D 
z uwzględnieniem bryły budynku. Dzięki wizualizacji 3D inwestorzy 
mogą obejrzeć efekt końcowy przed rozpoczęciem prac. Tak samo 
pracujemy z programem do planowania ogrodzeń stworzonym przez 
firmę Wiśniowski. W konsekwencji inwestor dostaje od nas szczegó-
łowe rysunki techniczne wraz z wszystkimi detalami montażowymi.

Obecnie w firmie Schroder projektowaniem ogrodów, posesji i ma-
łej architektury zajmuje się pani Renata Barteczko, absolwentka 
Politechniki Gdańskiej (ukończyła studia  na Wydziale Architektury 
i Urbanistyki) oraz Politechniki Koszalińskiej (licencjat na kierunku 
wzornictwo przemysłowe). Projektuje nawierzchnie betonowe, wpro-
wadzając klientów w świat wyszukanych kształtów i barw,  jakie ofe-
rują producenci, z którymi współpracuje firma. Jak podkreślają pań-
stwo Schröderowie, architektka bardzo uważnie analizuje potrzeby 
zamawiających i w oparciu o nie przygotowuje dopasowane do ocze-
kiwań projekty.

Z kolei w wyborze rozwiązań ogrodzeniowych pomaga klientom pani 
Martyna Sokołowska, absolwentka Politechniki Koszalińskiej (Wydzia-
łu Budownictwa; specjalność - konstrukcje budowlane inżynierskie oraz 
zarządzanie i inżynieria produkcji). Przedstawia ona klientom najnowszą 
ofertę ogrodzeń posesyjnych marki Wiśniowski, udziela wszelkich infor-
macji technicznych oraz ostatecznie projektuje ogrodzenia.

Bruk-Bet jest założoną w 1984 roku firmą rodzinną, 
która może pochwalić się wyłącznie polskim 

kapitałem oraz faktem, że jej produkcja odbywa się 
wyłącznie w Polsce. W ciągu 37 lat z malutkiego 

zakładu rzemieślniczego przeobraziła się 
w potężne przedsiębiorstwo. Centrala Bruk-Betu 

wciąż znajduje się w Niecieczy (Małopolska, powiat 
tarnowski). Firma jest sponsorem strategicznym 
klubu piłkarskiego Bruk-Bet Termalica Nieciecza. 

W 2015 roku klub pierwszy raz w swej niemal 
stuletniej historii awansował do ekstraklasy i jest 

w niej jedynym klubem wiejskim. 

Firma WIŚNIOWSKI to polski producent stolarki okiennej 
i drzwiowej, bram i ogrodzeń. Andrzej Wiśniowski, jej 

założyciel, zaczynał w garażu. Ta niewielka powierzchnia 
produkcyjna w ciągu 30 lat zamieniła się w ponad 27 ha 
obszaru produkcyjnego (40 ha ogólnej powierzchni, na 

której można byłoby zbudować 56 pełnowymiarowych boisk 
piłkarskich). Firma w trakcie ostatniej rozbudowy wzmocniła 

swój potencjał eksportowy - powstały trzy autonomiczne 
fabryki: stolarki, bram garażowych i ogrodzeń, wyposażone 

w najnowocześniejsze w Europie linie produkcyjne.  
Firma podkreśla z dumą fakt, że powstała i rozwija się 

wyłącznie w oparciu o polski kapitał. Współpracująca z nią sieć 
handlowa to obecnie ponad 2,5 tysiąca punktów dystrybucji  

w całej Europie. 

w i ś n i o w s k ib r u k- b e t

Renata Barteczko, architekt

Martyna Sokołowska

Przedsiębiorstwo usług Ogólnobudowlanych ”SCHRODER” Damian Schroder
Koszalin ul. Szczecińska 44  |  tel. +48 695 152 155

www.schroder.biz.pl
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„Dom skąpany w beżach” to kolejny przepiękny projekt wnętrza domu jednorodzinnego 
autorstwa Anetty Kazimierskiej z  2t-studio art&design, który mamy przyjemność 

zaprezentować w „Prestiżu”. 

„Dom skąpany w beżach”
Nowoczesny, wysmakowany 

i ponadczasowy

Dom, zlokalizowany w spokojnej części Koszalina, jest 
przestronny i pięknie przeszklony, otoczony wypoczyn-
kowymi tarasami i bujnym ogrodem. Piętrowy budynek 
o powierzchni 280 m kw. został podzielony na dwie stre-
fy: na dole znajduje się część dzienna z salonem, kuchnią, 
jadalnią oraz osobnym apartamentem dla gości, a na gó-
rze część prywatna z sypialniami, łazienkami i garderobą. 

Wnętrze zaprojektowanego przez Anettę Kazimierską 
domu to połączenie nowoczesności z przytulnością, ele-
gancji ze swobodą, prostotą ze szlachetnymi materiałami. 
To przykład ponadczasowej i konsekwentnie zaprojekto-
wanej przestrzeni w powściągliwej kolorystyce, którą 
uzupełniają proste formy, faktury i światło. 

Autorka projektu mówi: - Mam szczęście spotykać na 
swojej drodze inwestorów świadomych, wymagających 
i konsekwentnych. Potrafiących słuchać i zaufać moje-
mu doświadczeniu, poczuciu smaku i estetyki, którzy 
nieustannie pozwalają rozwijać mi skrzydła i odkrywać 
nowe zakamarki mojej wyobraźni. Nie inaczej było i tym 
razem.

Właściciele to przesympatyczne małżeństwo. Ciepli 
i otwarci ludzie ceniący dobre wzornictwo, profesjona-
lizm i wysoką jakość obsługi. Zgodnie z oczekiwaniami 
inwestorów wnętrze domu miało być nowoczesne i po-
nadczasowe, eleganckie ale zarazem swobodne, ciepłe 
i przytulne. Właścicielom zależało na wysmakowanym 
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i nietuzinkowym wnętrzu bez zbędnych ozdób i or-
namentów. Oczekiwali funkcjonalności, jednak nie 
rezygnując ze współczesnej elegancji i najlepszej ja-
kości wykończenia. Od początku wiedzieli, że chcą 
otaczać się naturalnymi materiałami i pięknymi for-
mami. 

Anetta Kazimierska komentuje: - Spełnienie ocze-
kiwań wymagało jednak przearanżowania na nowo 
układu funkcjonalno-przestrzennego obu kondy-
gnacji. Dzięki temu uzyskaliśmy idealnie skrojone 
przestrzenie odpowiadające ergonomii i funkcjono-
waniu domowników. Na parterze przestrzeń została 
otwarta już od samego wejścia do domu, by dzięki 
temu mieszkańcy mogli cieszyć się przestronnością 
wnętrz i pełnią uroku dużych przeszkleń. Hol głów-
ny, salon, kuchnia i jadalnia są tak naprawdę jedną 
przestrzenią, choć dyskretnie podzieloną tak, by 
zapewnić komfortowe i nieskrępowane korzystanie 
z danych funkcji. 

Marzeniem inwestorów było również stworzenie 
odrębnego, w pełni wystarczalnego miejsca dla ich 
gości. Tym sposobem w tylnej części domu powstał 
apartament z salonem i aneksem kuchennym, sy-
pialnią i osobną łazienką, z którego przez duże 
przeszklenie goście będą mogli podziwiać ogród lub 
wyjść wprost na taras. 
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Idealnym rozwiązaniem na piętrze okazało się stworzenie 
przestronnej sypialni połączonej z łazienką i garderobą. 
Wszystkie te trzy funkcje połączone zostały przeszklo-
nymi drzwiami ukrytymi w ścianie, co pozwala na swo-
bodne otwieranie i dzielenie przestrzeni według potrzeb 
w danej chwili. We wnętrzach w całym domu pojawia się 
drewno i kamień o szlachetnym wyglądzie i wykończe-
niu. Te z kolei zostały zestawione z miękkimi tkaninami 
w kolorach ziemi. Stonowaną kolorystykę tu i ówdzie 

przełamują grafitowe płaszczyzny ścian i mebli, czasami 
wyszukana tapeta. 

Elegancji dodaje biżuteryjne połączenie srebra ze złotem 
przewijające się w różnych elementach wyposażenia. Ca-
łość aranżacji dopełnia niebanalne i wyszukane oświetlenie 
nadające wnętrzu wyjątkowej atmosfery szczególnie po za-
chodzie słońca. Mimo dużych przeszkleń intymność domow-
nikom zapewniają żaluzje okienne ocieplone zasłonami.

I   D E S I G N   I

I   8 6   I



Koszalin,  ul .  Lniana 8 663 746 468 koszalin@kosmaz.com.pl www.kosmaz.pl

Rozwiązania meblowe 
szyte na miaRę

W Kosmaz  znajdziesz rozwiązania 
Blum  idealne dla Ciebie i  Twojej  rodziny

Zapraszamy na Jazdę Próbną Kuchni w KOSMAZ . 
Doradzimy i  zaprezentujemy Ci na żywo w skali  1 : 1

 Twoje pomysły i  nasze rozwiązania. 
Umów się tel .663 746 468



Takiej inwestycji w Koszalinie jeszcze nie było. Kosztem kilkudziesięciu milionów euro przy 
ulicy BoWiD w pobliżu dotychczasowej siedziby firmy GEA Tuchenhagen Polska powstaje 
jej nowy zakład o powierzchni całkowitej 21,5 tys. metrów kwadratowych. Jednak nie jego 
wielkość jest najważniejsza, lecz to, że będzie to najnowocześniejszy zakład produkcyjny  
koncernu GEA Group AG, światowego lidera wśród dostawców rozwiązań dla przemysłu 
przetwórstwa spożywczego, napojów i  farmaceutycznego. Ta „Factory of the Future” 
(ang. fabryka przyszłości) wdroży najnowocześniej dostępne obecnie rozwiązania 
technologiczne, a pracować będzie w oparciu o wytworzoną samodzielnie energię, przez 
co ma uzyskać neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla. Budowa ruszyła 

w maju bieżącego roku, a zakończy się w maju przyszłego.

Powstająca w Koszalinie 
fabryka przyszłości 

poszukuje pracowników

Wizualizacja GEA Factory of the Future

Autor: andrzej mielcarek  |  Fotografie: marcin Betliński 
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GEA Group AG zatrudnia 18,2 tysięcy pracowników 
ulokowanych w 50 państwach świata. Jej roczne obroty 
przekraczają 5 mld euro. W Polsce ma ona sześć jedno-
stek biznesowych, w tym koszalińską GEA Tuchenhagen 
Polska (jedyną produkcyjną). Siedzibą koncernu jest Düs-
seldorf (Niemcy). Jego giełdowe notowania i wyniki finan-
sowe uwzględniane są (obok 39 innych spółek) w indeksie 
MDAX, najważniejszym niemieckim indeksie akcji.

Mirosław Stępień, dyrektor sprzedaży GEA Tuchenhagen 
Polska, mówi: - Będąc międzynarodową grupą technolo-
giczną, GEA skupia się na kluczowych rozwiązaniach tech-
nologicznych i komponentach do złożonych procesów 
produkcyjnych. Oprócz pojedynczych elementów słu-
żących do budowy instalacji przemysłowych, dostarcza 
również gotowe linie produkcyjne. W większości branż, 
w których grupa GEA jest aktywna, zajmuje najwyższe 
miejsca. Na świecie jest najmocniejszym graczem w tech-
nologii budowy maszyn i urządzeń wykorzystywanych 
w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicz-
nym, chemii gospodarczej, mleczarskim, spożywczym 
i produkcji napojów.

Dla zobrazowania pozycji koncernu warto zauważyć, 
że prawie co drugi litr piwa na świecie  jest warzony 
za pomocą systemów i rozwiązań procesowych GEA. 
Jedna czwarta przetworzonego mleka pochodzi z sys-
temów produkcyjnych GEA. I wreszcie co trzecia linia 
technologiczna do kawy rozpuszczalnej została zain-
stalowana przez GEA, a mniej więcej co czwarty litr 
ludzkiej krwi do wytwarzania produktów z osocza jest 
przetwarzany przy użyciu sprzętu GEA. Na rynku pol-
skim ta przewaga jest jeszcze bardziej widoczna, bo 

urządzeniami produkcji GEA posługuje się większość 
polskich mleczarni, dużych browarów i największych 
fabryk kosmetycznych.

PoCzątki W koszAliNie

GEA Tuchenhagen Polska powstała w 1991 roku pod na-
zwą Tu-Pol Tuchenhagen, jako joint venture niemieckiej 
spółki z przedsiębiorstwem spółdzielczym.

W 1996 roku zapadła decyzja o zakupie parku maszyno-
wego do obróbki skrawaniem i przeprowadzce firmy z ulicy 
Zwycięstwa do obecnych obiektów przy ulicy BoWiD 9R.

Częścią koncernu GEA firma Tu-Pol Tuchenhagen stała się 
w roku 1995. Systematycznie wymieniała park maszyno-
wy, by obecnie pracować wyłącznie w oparciu o nowo-
czesne maszyny sterowane systemami komputerowymi.

Przedmiotem produkcji  GEA Tuchenhagen Polska są 
stalowe elementy rozmaitych urządzeń mechanicznych, 
maszyn i linii technologicznych, trafiające głównie do filii 
koncernu w Niemczech i Szwajcarii. Zakład nie wytwarza 
gotowych produktów. Wszystko zmieni się wraz z odda-
niem do użytku nowej hali.

skok W Przyszłość

Dotychczas poza pracownikami i ich rodzinami mało kto 
w Koszalinie wie o istnieniu takiej firmy. To zrozumiałe: jej 
produkcja jest fragmentem łańcucha powiązań wewnętrz-
nych w koncernie, praktycznie bez kontaktu z odbiorcami 
spoza „rodziny” GEA.

Konrad Klupczyński – Prezes Zarządu; Agnieszka Becla – Członek Zarządu; Mariusz Grygorcewicz - Wiceprezes Zarządu; Mirosław Stępień - Prokurent
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Kiedy w maju 2022 roku ruszy nowy zakład o powierzchni cał-
kowitej 21,5 tysiąca metrów kwadratowych będzie o nim głośno 
nie tylko w Koszalinie. Pracę znajdzie kolejnych 190 specjalistów, 
a łączne zatrudnienie zbliży się do 300 osób.

Konrad Klupczyński, prezes zarządu GEA Tuchenhagen Polska, 
informuje: - Nasz nowy obiekt stanie się jedną z największych hal 
produkcyjnych w mieście i regionie. Będzie również  najnowocze-
śniejszym zakładem koncernu GEA na świecie, wysyłającym goto-
we urządzenia do wszystkich regionów globu ziemskiego. Stanie 
się najlepszym w swojej klasie ośrodkiem kompetencji w zakresie 
produkcji pomp, komponentów oraz kompleksowej obróbki me-
chanicznej, zapewniając wydajną i elastyczną produkcję. Stoimy 
przed wielkim wyzwaniem, bo nasz zakład ma się stać wzorem dla 
kolejnych inwestycji GEA  pod względem zaawansowania techno-
logicznego i zrównoważonego rozwoju, co wyraża się między inny-
mi w samowystarczalności energetycznej.

DlACzego koszAliN?

Decyzja o tym, że najnowocześniejsza fabryka koncernu powsta-
nie w naszym mieście, a nie na przykład w Czechach czy Rumunii, 
nie jest przypadkowa. Zakład GEA Tuchenhagen Polska uzyskiwał 
rok w rok najlepsze oceny od zewnętrznych audytorów pod każ-
dym względem: kompetencji kadry, jakości produkcji i zarządzania, 
terminowego osiągania celów.

Mariusz Grygorcewicz, wiceprezes zarządu GEA Tuchenhagen Pol-
ska, dodaje: - Nie bez znaczenia jest fakt, że poprawia się dostęp-
ność komunikacyjna Koszalina, co również jest - wraz z bliskością 
Niemiec - argumentem na rzecz koszalińskiej lokalizacji.   

Johannes Giloth, dyrektor operacyjny GEA Group AG, tak ko-
mentował początek rozbudowy zakładu w maju bieżącego roku:  
- To coś więcej niż tylko kolejne przedsięwzięcie budowlane. To 
szansa na stworzenie konkurencyjnego, przyjaznego dla klimatu 
ośrodka produkcyjnego w Europie, opartego na potrzebach GEA 
i najlepszych praktykach w branży oraz szansa na stworzenie „Fac-
tory of the Future”.

Koszalin, poza produkcją wspomnianych już pomp, będzie rów-
nież świadczył usługi w zakresie spawania, frezowania, wiercenia 
i montażu dla innych zakładów GEA. W zakładzie w Koszalinie 
będą także wykonywane procesy pośrednie i wstępne, takie jak 
obróbka powierzchni, cięcie i formowanie. Ma to zoptymalizować 
przepływ w łańcuchach dostaw i skrócić czas realizacji zamówień 
dla klientów.

Inwestycja obejmuje dwukondygnacyjny budynek administracyjny, 
halę produkcyjną, magazyn oraz powierzchnie logistyczne. Warto 
dodać, że dotychczasowe obiekty o łącznej powierzchni 2800 me-
trów kwadratowych nadal będą wykorzystywane.

FilAry ProJektu

Koncepcja koszalińskiej Fabryki Przyszłości opiera się na sześciu 
podstawowych zasadach, a są to: elastyczność, wydajność, konku-
rencyjność, cyfryzacja, modułowość i zrównoważony rozwój.

Elastyczność oznacza m.in. organizację przestrzeni produkcyjnej 
umożliwiającą montaż maszyn różnej wielkości oraz ulokowanie 
słupów nośnych hali zapewniające swobodny ruch środków trans-
portu i dużych urządzeń. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, linie 

i jednostki produkcyjne zostaną zintegrowane, aby skrócić czas re-
alizacji zadań. Maksymalna wydajność procesowa zostanie także 
osiągnięta przez łączenie zadań związanych z tym samym rodzajem 
materiału: procesy związane ze stalą nierdzewną zostaną przenie-
sione do nowego zakładu, a zaawansowane projekty wykorzystu-
jące stal o wysokiej wytrzymałości pozostaną w istniejącej lokali-
zacji. Zoptymalizowany i elastyczny układ nowego obiektu oraz 
jednoznaczny podział zadań pomiędzy zespołami ma zwiększyć 
łączną wydajność o 20 procent.

Konrad Klupczyński, prezes zarządu GEA Tuchenhagen Polska, 
mówi: - Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, nowy obiekt będzie 
produkował własną energię. W tym celu na dachu zostaną zamon-
towane panele fotowoltaiczne. Nadmiar wygenerowanej energii 
będzie magazynowany w akumulatorach, możliwy do wykorzysta-
nia w godzinach nocnych, jak również do ładownia elektrycznej flo-
ty pojazdów. Odtąd każdy zakupiony dla firmy samochód musi mieć 
napęd elektryczny. Podobnie system kogeneracji oparty na spala-
niu ekologicznego gazu (metan, wodór) będzie wykorzystywany 
do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, które będzie można 
użyć do ogrzewania i chłodzenia obiektu. Obydwa systemy mogą 
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być skalowane w miarę wzrostu zapotrzebowania obiektu 
na energię. Cały obiekt zostanie wyposażony w oświetlenie 
LED oraz będzie posiadał izolację ścian i stropów na pozio-
mie przekraczającym standardy przemysłowe. Zaplanowa-
ne zostały również okna z przeszkleniami niskoemisyjnymi, 
które poprawią naturalne warunki oświetleniowe i zmniej-
szą koszty ogrzewania. 

kADrA

Dużą część kadry GEA Tuchenhagen Polska, włącznie z pre-
zesem zarządu spółki, stanowią absolwenci  Politechniki 
Koszalińskiej: - Współpracujemy na bieżąco z uczelnią i to 
na kilku poziomach. Prowadzimy cykliczne prezentacje na 
Politechnice Koszalińskiej, umożliwiamy odbywanie praktyk 
zawodowych jej studentom, uczestniczymy również w te-
matycznych sympozjach – podkreśla Konrad Klupczyński. 
– Spodziewamy się, że w przyszłości będziemy miejscem 
pracy kolejnych roczników absolwentów PK, nie tylko in-
żynierów mechaników czy automatyków. Potrzebujemy 
nowych pracowników do działu serwisowego i administra-
cji. Jeśli chodzi zaś o dział produkcji, kluczowe pożądane 
kwalifikacje to obsługa maszyn do obróbki skrawaniem oraz 
obsługa aparatów spawalniczych.

Agnieszka Becla, dyrektor finansowa a jednocześnie czło-
nek zarządu firmy, mówi: - Budując nowy, bardzo nowocze-
sny zakład chcemy zapewnić swoim pracownikom warunki 
pracy, jakich nie znajdą gdzie indziej. Przede wszystkim 
stabilne długoletnie zatrudnienie, do tego bogaty pakiet so-
cjalny i bonusowy. Ze względu na to, że działamy w wielkiej 
międzynarodowej strukturze, otwarta jest ścieżka kariery 
niedostępna z pewnością w innych lokalnych firmach.

Wiceprezes Mariusz Grygorcewicz dodaje: - Koncern GEA 
umożliwia zatrudnienie czasowe pracowników za granicą. 
Działają również systemy doskonalenia kadry, gdzie osoby 
są przenoszone na kilka miesięcy do innych ośrodków. Kie-
dy rekrutujemy na jakieś stanowisko, ogłaszamy to najpierw 
wewnętrznie, nasi pracownicy mają pierwszeństwo. Dopie-

ro później takie ogłoszenia rekrutacyjne są upubliczniane 
poza firmą. Dla młodych specjalistów jest to bardzo atrak-
cyjne rozwiązanie. Daje nie tylko możliwość zmiany środo-
wiska, ale również podniesienia kwalifikacji oraz wyszlifowa-
nia języka, bo językiem korporacyjnym jest u nas angielski, 
choć mile widziany jest również niemiecki.  W tej chwili na 
przykład szukamy pracowników na stanowiska do  montażu  
na liniach technologicznych, project managera, planisty czy 
kupca strategicznego. Proces szkolenia będzie się odbywał 
po stronie niemieckiej.

Prezes Konrad Klupczyński podkreśla: - Mamy bardzo małą 
rotację pracowników. Ktoś, kto rozpoczyna współpracę 
z nami, zazwyczaj pozostaje na długie lata.

PersPektyWy

Kluczowym założeniem projektu nowego zakładu w Kosza-
linie jest możliwość jego rozbudowy w przyszłości - bezpro-
blemowe zwiększenie powierzchni produkcyjnej, logistycz-
nej i biurowej. Już na tym etapie budowy została stworzona 
konieczna dodatkowa infrastruktura i uzyskane zostały po-
zwolenia dla wszelkich dodatkowych usług i wymagań doty-
czących mediów. To znacznie ułatwia planowanie, redukuje 
koszty i upraszcza przyszłe prace budowlane.

Obecnie projektowanie komponentów i produktów wytwa-
rzanych przez koncern GEA odbywa się w wyspecjalizowa-
nych ośrodkach. Będzie tak nadal, ale nie jest wykluczone, 
że z czasem część struktury rozwojowej będzie przeniesiona 
do Koszalina, co jeszcze bardziej wzmocniłoby jego znacze-
nie dla całej grupy GEA.

Wiceprezes Mariusz Grygorcewicz zwraca uwagę na jesz-
cze jeden istotny aspekt inwestycji, a zgadzają się z nim 
pozostali członkowie zarządu: - Fakt, że tak olbrzymi kon-
cern postawił na Koszalin, zwróci uwagę innych wielkich 
graczy. Można się spodziewać, że w ślad za nowym zakła-
dem GEA Tuchenhagen Polska pojawią się kolejne podobne  
przedsięwzięcia.

GEA TuCHENHAGEN POlSKA
Koszalin ul.  BoWiD 9 R

tel. 94 346 11 33

www.gea.com

powierzchnia obecnego zakładu to 2 800 m2

nowa  część firmy to dodatkowe 21 500 m2
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Systematycznie rośnie liczba Polek wybierających studia na kierunkach technicznych. 
Wśród osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 stanowiły one 44 
proc. ogółu studentów uczelni technicznych, ale w gronie absolwentów z tego samego 
roku była ich już połowa. Najwyraźniej są od mężczyzn wytrwalsze i uczą się lepiej. Z raportu 
„Kobiety na politechnikach” wynika również, że obecnie co trzeci świeżo upieczony polski 
inżynier budownictwa jest kobietą. Na naszych oczach upada mit budownictwa jako 
specjalności „męskiej”. Jeśliby zaś sądzić po sytuacji w koszalińskim EkoWodrolu, prysł 

on już dawno. 

Budownictwo 
– mit męskiego zawodu prysł już dawno

Autor: andrzej mielcarek  |  Fotografie: marcin Betliński
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Dlaczego kobiety wybierają trudne studia techniczne? Zazwyczaj odpo-
wiadają, że zawsze były dobre z matematyki i fizyki, chcą mieć w ręku 
konkretny zawód i robić coś, co przynosi widoczne i wymierne efekty. 

W taki sposób argumentują również nasze rozmówczynie pracujące 
w firmie EkoWodrol, której specjalnością jest projektowanie i budo-
wa obiektów takich jak oczyszczalnie i przepompownie ścieków, ujęcia 
wody, sieci wodno-kanalizacyjne czy instalacje wewnętrzne w budyn-
kach użyteczności publicznej i apartamentowcach. 

Wątek feministyczny w tych rozmowach w ogóle się nie pojawia, a to 
najwyraźniej oznacza, że równouprawnienie jest faktem, czymś natural-
nym i niekwestionowanym. Nawet praca inżyniera w „terenie”, czyli na 
przykład rola kierownika budowy, dla obu płci rodzi te same wyzwania: 
konieczność zbudowania autorytetu w oczach pracowników w oparciu 
o kompetencje i znalezienie z nimi wspólnego języka. Panie zresztą wno-
szą na budowy pewien pozytywny element… Ale niech powiedzą o tym 
same. 

beAtA JANuszeWskA

W EkoWodrolu od 23 lat. Studia odbyła w Koszalinie. Zaczynała je jesz-
cze w Wyższej Szkole Inżynierskiej, a ukończyła już na Politechnice Ko-
szalińskiej na kierunku inżynieria środowiska – technologia wody i ście-
ków. - Chciałam mieć konkretny zawód. Wtedy trudno było o pracę, 
a studia techniczne stwarzały względną pewność zatrudnienia – mówi 
pani Beata. - Poza tym zawsze w szkole czułam się mocniejsza w przed-
miotach ścisłych. 

Beata Januszewska pełni funkcję kierownika budowy, jej praca polega 
na poprowadzeniu procesu inwestycyjnego od A do Z, czyli od zdoby-
cia kontaktu począwszy, przez projektowanie i przygotowanie wyceny, 
prowadzenie spraw na budowie, po zamknięcie – włącznie z dokumen-
tacją powykonawczą. 

O swojej pracy mówi: - Bywają sytuacje, że muszę w roboczych butach 
i kasku doglądać postępu prac oraz rozwiązywać problemy techniczne 
związane z realizacją. 

Czy mężczyźni na budowie nie buntują się przeciw temu, że polece-
nia wydaje im delikatna kobieta? – Nigdy nie spotkałam się z kwe-
stionowaniem moich kompetencji, a wręcz zaobserwowałam, że 
obecność kobiety łagodzi język, jakim porozumiewają się panowie. 
Najwyraźniej wpływamy łagodząco na emocje i na słownictwo. Staje 
się on bardziej cenzuralny – śmieje się nasza rozmówczyni. - Inna 
rzecz, że ja nigdy nie występuję z pozycji autorytetu formalnego: 
„jestem kierownikiem więc wam każę i tak macie zrobić”. Zawsze 
jestem otwarta na wymianę opinii. Dialog jest lepszy niż  działanie 
z pozycji siły. Zresztą w trakcie takich rozmów pojawiają się nowe 
pomysły, ulepszenia. To że ktoś jest w hierarchii niżej, nie oznacza 
automatycznie, że nie może mieć w czymś racji, dostrzec lepszego 
rozwiązania. Ja to biorę pod uwagę. 

Kiedy pytamy o „budowę życia” pani Beata odpowiada: - Każdą, któ-
rą prowadzę, uważam w danym momencie za najważniejszą. Było ich 
zresztą tyle, że trudno spamiętać. W moim przypadku najczęściej są 
to sieci kanalizacyjne, wodociągowe, deszczowe, choć były również 
oczyszczalnie ścieków. Praca jest ciekawa. Jeśli ktoś lubi rozwiązywać 
problemy, poczuje się w takiej pracy dobrze. Codziennie jest coś nowe-
go, są emocje. Później przychodzi satysfakcja z ukończenia inwestycji, 
bo przynosi ona bardzo konkretny efekt. Jest i stres: presja terminów, 
nieprzewidziane okoliczności, zmieniające się ceny materiałów. Ale 
mimo to jest radość. Czasami kiedy gdzieś jadę i widzę na przykład hy-
drant, przypominam sobie, że ten wodociąg zbudowaliśmy my. To miła 
świadomość, bo wiem, że mój i moich współpracowników wysiłek ko-
muś dobrze służy. 

Mąż pani Beaty również jest budowlańcem, prowadzi własną firmę. - 
Mamy wspólne tematy do rozmowy, wymieniamy się opiniami. Syn nie 
idzie w nasze ślady. Wybrał studia informatyczne w Gdańsku. Nie pró-
bowaliśmy wpływać na jego wybór, bo najważniejsze żeby dobrze czuł 
się w tym, co robi – podkreśla nasza rozmówczyni. – Najgorsze co może 
człowieka spotkać w życiu zawodowym to praca z przymusu. Ja mam 
komfort, bo robię to, co lubię wśród życzliwych ludzi, którzy tak ja znajdu-
ją w pracy źródło satysfakcji. 

AgAtA zielińskA 

Agata Zielińska pracuje w EkoWodrolu od 2004 roku. – Była to moja pierw-
sza praca po pierwszych studiach na Politechnice Szczecińskiej związanych 
z ochroną środowiska. Kiedy już pracowałam, kontynuowałam studia za-
oczne, w Koszalinie, na kierunku inżynieria środowiska. One umożliwiły mi 
zdobycie uprawnień budowlanych w pełnym zakresie. Dzięki temu mogę 
projektować, ale również kierować robotami budowlanymi. 

Na co dzień pani Agata pracuje w dziale projektującym i budującym 
stacje uzdatniania wody. Pierwsze cztery lata przepracowała w Dziale 
Przygotowania Produkcji. - Obecnie projektuję, przygotowuję wyceny do 
przetargów, kosztorysy robót budowlanych. Gdy tylko mogę, pomagam 
kolegom kierownikom budów w prowadzeniu części formalnej procesów 
inwestycyjnych. Formalności związanych z każdą budową jest bardzo 
dużo, więc jest to istotne odciążenie. 

Podobnie jak duża część kadry firmy, Agata Zielińska przeszła poważną 
próbę w 2008 roku, kiedy EkoWodrol rozpoczął duży projekt w ramach 
kontraktu ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty: - Wtedy trzeba 
było dużo i szybko projektować, aby przekazać kierownikom projekty do 
realizacji w ramach tego samego zadania.  Patrząc z boku na zakres pracy, 
który wówczas wykonaliśmy, wydawałby się on nierealny do zrealizowa-
nia w tak krótkim czasie, a jednak z sukcesem udało nam się zakończyć 
kontrakty w terminie. Doświadczenie, które wówczas zdobyłam wyko-
rzystuję do dziś - podkreśla. 

Co zdecydowało o wyborze studiów na politechnice? – Zawsze czułam 
się osobą techniczną, choć ukończyłam liceum ogólnokształcące. Młody 
człowiek kończący szkołę średnią często nie ma sprecyzowanego wy-
obrażenia, co chce robić w życiu, jest to raczej ogólne określenie kierunku 
edukacji. W moim przypadku drugie studia były tożsame tematycznie 
z pierwszymi. Czasami jednak ludzie już całkiem dorośli decydują się na 
inne niż pierwotnie wybrane wykształcenie i przestawiają swoje zawodo-

Beata Januszewska
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we życie na zupełnie inne tory. W moim przypadku to było raczej rozwi-
nięcie pierwotnego kierunku niż zmiana – mówi pani Agata. - Lubię swoją 
pracę. Czuję się pewnie, w tym co robię. Czasami ktoś mnie pyta, czy 
nie miałam trudności na początku pracy, tym bardziej, że stereotypowo 
zawody budowlane określa się jako bardziej męskie niż żeńskie. Zawsze 
odpowiadałam i odpowiadam, że od początku czułam się na swoim miej-
scu. Nie miałam żadnych problemów z adaptacją, do czego przyczynił się 
również zgrany zespół w jakim mam przyjemność pracować oraz duży 
szacunek ze strony męskiej części w naszej firmie. W EkoWodrolu nie li-
czy się płeć, a wiedza i chęć do pracy – puentuje Agata Zielińska. 

AleksANDrA zDybiCkA

Pani Aleksandra mówi: - Studia techniczne wybrałam, bo zawsze wolałam 
przedmioty ścisłe od humanistycznych. Kierunek ochrona i kształtowa-
nie środowiska wydawał mi się specjalnością interesującą, z przyszłością. 
Zawsze miałam skłonności proekologiczne i własne spojrzenie na śro-
dowisko. Chęć działania dla jego ochrony jest w moim przypadku czymś 
oczywistym. Obserwując pracę mojego taty, inżyniera budownictwa, 
pomyślałam, że mogłabym pójść w jego ślady. Jestem z firmą związana 
już 13 lat. Wybór był trafny, bo tu robię to, co zawsze chciałam. Firma się 
rozwija, promuje ekologię, a wszystkie realizacje oscylują wokół ochrony 
środowiska i działań ekologicznych. Udział w programach unijnych, stały 
rozwój technologii i programy badawcze prowadzone w firmie pozwalają 
na indywidualny rozwój i poszukiwanie nowych rozwiązań. Dla mnie jest 
to ważne.

Pierwsze realizacje, które prowadziła w ramach kontraktu ze Związkiem 
Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pozwoliły zdobyć uprawnienia budowla-
ne do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Aleksandra Zdybicka uczestniczy w realizacji oczyszczalni ścieków 
w dziale Centrum Innowacyjnych Technologii na stanowisku specjalisty 
ds. przygotowania i rozliczania produkcji. – Obecnie nie pracuję bezpo-
średnio na budowach. Odpowiadam za kontakt z inżynierem kontraktu 
i inwestorem oraz uczestniczę w naradach.  Zajmuję się procesami przy-
gotowania i realizacji inwestycji, umowami, kosztorysami, harmonogra-
mami, rozliczeniem – mówi. – W ramach kosztorysu trzeba rozliczyć 
każdą, nawet najmniejszą rzecz. Wycenia się również wartość pracy, do 
czego pomocne są normy budowlane. Potrzebna jest przy tym precyzja 

i systematyczność. I tutaj chyba pojawia się pewna istotna kobieca cecha, 
bo mam wrażenie, że kobiety są bardziej uważne, skrupulatniejsze, cier-
pliwsze. Każdy projekt przechodzi przez wiele rąk, nie ma więc obawy 
poważnych błędów, ale bez staranności na wstępnym etapie na pewno 
trudniej projekt dopracować. Jest to praca naszego zgranego zespołu, 
ale odczuwam satysfakcję, kiedy wiem, że m.in. oczyszczalnia ścieków 
w Czaplinku czy Głogowie Małopolskim zrealizowana nowatorską meto-
dą membranowego oczyszczania ścieków MBR to po części moja zasługa.

Jak mówi pani Aleksandra, dużo satysfakcji przynosi jej udział w projek-
tach unijnych, badawczo-rozwojowych, które co pewien czas prowadzi 
EkoWodrol. - Nie uważam, że budownictwo to „męska” dziedzina, u nas 
pracuje dużo pań i doskonale sobie radzą. Zresztą nikt w pracy nie wpro-
wadza rozróżnienia według płci. Pracuje się tutaj dobrze, o czym świad-
czy fakt, że mało osób odchodzi z pracy, a niektórzy którzy odeszli, póź-
niej do niej powrócili. 

ANgelikA kubiCkA 

- EkoWodrol to moje drugie w życiu miejsce pracy. Pracuję tutaj od sied-
miu lat. Wcześniej miałam krótkie, dziewięciomiesięczne doświadczenie 
na budowie w roli majstra, bardzo zresztą pouczające – mówi pani An-
gelika, absolwentka kierunku ochrony środowiska na Politechnice Kosza-
lińskiej. - Jestem projektantem instalacji sanitarnych w dziale DW, w któ-
rym zajmujemy się instalacjami wewnętrznymi. Firma generalnie coraz 
bardziej angażuje się w ten sektor budownictwa, toteż zleceń tego typu 
przybywa. Rynek zmienia się nieustannie. Obecnie przeważają zadania 
„zaprojektuj i wybuduj”. Zmienia się również prawo budowlane. Obecnie 
do urzędu dla uzyskania pozwolenia na budowę wykonujemy projekt 
w uproszczeniu, a później szczegółowy techniczny, wykonawczy. 

Jak podkreśla pani Angelika, każdy projekt to przeżycie: - To co zapro-
jektuję, od razu idzie na budowę i podlega weryfikacji. Przy pierwszych 
projektach denerwowałam się tak mocno, że spać po nocach nie mogłam 
– mówi z uśmiechem. - Z czasem to się zmieniło. Również dlatego, że 
współpraca z ekipami wykonawczymi układa się bardzo dobrze, można 
z chłopakami przedyskutować każdą rzecz na etapie projektowania albo 
omówić po wykonaniu. To ułatwia pracę, a poza tym daje poczucie, że 
działamy w zespole. Nikt nie czyha na błędy innej osoby, a raczej stara 
się pomagać. 

Agata Zielińska Aleksandra Zdybicka
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- Czy zdarza mi się pojechać na budowę? Oczywiście, chociaż nieczę-
sto. Sama tego potrzebuję. Najczęściej jeżdżę, jeszcze zanim przystąpię 
do projektowania, żeby zobaczyć miejsce, budynek, uwarunkowania, 
dostrzec jakieś trudne albo problematyczne punkty. To przebrzmiały 
stereotyp, że budownictwo jest światem mężczyzn, a kobiety są w nim 
intruzami. Może kiedyś tak było. Obecnie tego zupełnie nie dostrzegam. 
Wszyscy jesteśmy fachowcami, wszyscy realizujemy te same zadania. 

Na temat pracy w EkoWodrolu Angelika Kubicka dodaje: - Firma gwaran-
tuje nam poczucie bezpieczeństwa. Można wręcz powiedzieć, że otacza 
opieką. Doświadczyłam tego, kiedy byłam w ciąży i urodziłam dziecko. 
Ani przez chwilę nie miałam obawy o powrót do pracy i o swoje miejsce 
w dziale. Doceniam to, bo wiem, że na rynku bywa różnie. Tutaj mamy 
pod tym względem zupełny komfort. 

Jak przekonać dziewczynę, która zastanawia się nad wyborem studiów 
do tego, żeby wybrała zawód techniczny, na przykład budownictwo? – To 
jest przede wszystkim zawód ciekawy. Każdy projekt przynosi jakieś wyzwa-
nie, nie ma dwóch takich samych. Nie stoi się w miejscu, jeśli chodzi o kwali-
fikacje i wiedzę, bo wciąż coś się zmienia, poznajemy nowe rzeczy. A tak od 
prozaicznej strony biorąc, trzeba stwierdzić, że taka praca przynosi satysfak-
cjonujące zarobki. To jest konkretny zawód, jego wykonywanie związane jest 
z uzyskaniem uprawnień budowlanych, które mają dużą wartość. 

Uzyskanie uprawnień to poważny egzamin państwowy – najpierw test 
wiedzy, później egzamin ustny:  - I tutaj najlepiej widać, że kobiety na rów-
ni z mężczyznami nadają się do wykonywania zawodów budowlanych – 
przekonuje pani Angelika. - Często lepiej wypadają na tych egzaminach 
niż mężczyźni. Przygotowanie do nich wymaga ogromu pracy. Sprawdza 
się nie tylko wiedzę techniczną, ale również znajomość norm i rozporzą-
dzeń, czyli poruszanie się w prawie budowlanym. Egzamin ustny polega 
na sprawdzeniu umiejętności zastosowania teorii w konkretnych sytu-
acjach. Ja – nie chwaląc się - zdałam za pierwszym razem, choć niewielu 
osobom się to udaje. Jestem z tego dumna. 

ANNA CACkoWskA

Najmłodsza firmowym stażem w gronie naszych rozmówczyń – pracuje 
w EkoWodrolu od lutego 2020 roku. Ma jednak za sobą bogatą ścieżkę 
edukacji i kariery zawodowej: ukończone Technikum Budowlane w Ko-

szalinie, później studia na Politechnice Koszalińskiej (kierunek sieci i in-
stalacji sanitarnych), praca w wodociągach szczecineckich, później hisz-
pańska firma technologiczna a w niej funkcja kierownika robót z takimi 
zrealizowanymi inwestycjami jak oczyszczalnia ścieków we Wrocławiu,  
Gorzowie Wielkopolskim, Tomaszowie Mazowieckim, stacja uzdatniania 
wody w Wieliszewie pod Warszawą. Ostatecznie powrót do Koszalina. 

W EkoWodrolu pani Anna wspiera obecnie, głównie stacjonarnie (choć 
na budowie również) kierowników budów, zajmuje się formalnym przy-
gotowaniem, prowadzeniem i zakończeniem inwestycji, współpracuje 
z projektantami na etapie projektowania inwestycji, bierze udział w roz-
ruchach instalacji i zdalnie nadzoruje wraz z zespołem pracę uruchomio-
nych obiektów . Chciałaby jednak wrócić do pracy wykonawczej, pracy 
na budowie: - Czekam na szansę podjęcia pracy kierownika robót – mówi. 
- Ze względu jednak na sytuację rodzinną (niewidomy synek wymagający 
stałej opieki) nie chciałabym już wyjeżdżać gdzieś daleko w głąb Polski, 
ale gdyby trafiła się jakaś budowa w rejonie Koszalina, na pewno bym się 
jej podjęła - zapewnia. 

Dlaczego wracając do Koszalina, szukała pracy akurat w EkoWodrolu,  
a  nie w innej firmie, bo przecież mając pełne uprawnienia budowlane, 
mogła podjąć pracę w dowolnym przedsiębiorstwie budowlanym, a ofert 
zatrudnienia dla specjalistów nie brakuje? – Zawsze kiedy rozmawialiśmy 
z mężem o czasie, kiedy skończymy „tułaczkę” po Polsce i  wrócimy do 
Koszalina, to zawsze pojawiał się EkoWodrol. To jest firma ze znakomi-
tym wizerunkiem, który – jak się przekonałam – w pełni jest zasłużo-
ny. Firma inwestuje w swój rozwój i rozwój pracowników, wprowadza 
nowe technologie, jest innowacyjna. To jest po prostu dobre miejsce 
pracy. Pojawiłam się w naszym zespole jako ostatnia, ale nie miałam 
żadnych problemów z adaptacją. Zostałam serdecznie przyjęta przez 
innych pracowników, spotkałam się z licznymi wyrazami życzliwości.  
To wszystko świadczy o dobrej atmosferze. 

Na pytanie, co szczególnie lubi w swojej pracy, pani Anna odpowiada: 
- Miło jest zobaczyć konkretne efekty swojego wysiłku, ciężkiej pracy. 
Wartością dla mnie jest również  różnorodność, możliwość kreatywnego 
podejścia, wdrażanie własnych pomysłów, rozwiązywanie problemów. 
Uwielbiam wszelkie zadania obliczeniowe, rozważania na temat różnych 
rozwiązań. Takie tematy, nad którymi trzeba trochę posiedzieć, pokombi-
nować. To wszystko sprawia, że są one satysfakcjonujące. 

Angelika Kubicka Anna Cackowska
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Każda duża firma próśb o dofinansowanie rozmaitych inicjatyw społecznych, kulturalnych, 
charytatywnych albo sportowych odbiera mnóstwo. Nie inaczej jest w przypadku koszalińskiego 
Kospelu. Dlatego kierownictwo spółki postanowiło jasno określić, na jakiego typu działania 
stawia i kto w związku z tym może liczyć na wsparcie. Przyjętą strategię CSR (społecznej 

odpowiedzialności biznesu) firma konsekwentnie wdraża w życie.

Kospel – energetyczni z natury
Autor: andrzej mielcarek  

Paweł Skrzypczak, wiceprezes zarządu spółki Kospel, mówi:  
– Zdajemy sobie sprawę, że będąc częścią lokalnego środo-
wiska, mamy wobec niego pewne powinności. Jednocześnie 
chcemy, by nasze zaangażowanie miało charakter uporządko-
wany i oparty na przejrzystych zasadach. Dlatego zaczęliśmy 
się zastanawiać, na czym nam najbardziej zależy, na czym chce-
my się skupić, co jest zgodne z pożądanym wizerunkiem firmy 
i co może kojarzyć się z naszymi produktami. Mówimy o sobie, 
że jesteśmy „energiczni z natury”. To obecnie nasze główne 
hasło CSR. Promujemy je, bo dobrze oddaje charakter naszej 
organizacji i dobrze opisuje energię, jaką demonstruje nasz 
zespół. Wskazuje ono również, jakie wartościowe inicjatywy 
zewnętrzne będziemy popierać. Rada nadzorcza zatwierdziła 
dokument określający kryteria przyznawania naszego wspar-
cia. Zapisane w nim ustalenia można sprowadzić do stwierdze-
nia, że są to działania promujące aktywność i budujące lokalne 
więzi społeczne.

W konsekwencji Kospel stał się m.in. sponsorem tytularnym 
Klubu Piłki Ręcznej Gwardia Koszalin. Paweł Skrzypczak za-
znacza jednak, że nie chodzi wyłącznie o pierwszoligową dru-
żynę mężczyzn: - Doceniamy to, co zespół sobą reprezentuje. 
Grają w nim zawodnicy, którzy na co dzień gdzieś pracują albo 
studiują, a trenują po pracy, kosztem prywatnego czasu. Dru-
żyna osiąga coraz lepsze wyniki, co jest efektem dużego wysił-
ku oraz konsekwencji ze strony trenera i jego podopiecznych. 
Jednak przy podejmowaniu pozytywnej decyzji przeważyło to, 
że klub mocno akcentuje promowanie sportu wśród najmłod-
szych koszalinian.

A jak to widzi Piotr Stasiuk, trener szczypiornistów Gwardii? 
- Myślę, że kierownictwo firmy Kospel do współpracy z nami 
przekonała wieloletnia działalność klubu, który systematycz-
nie buduje swoją wiarygodność. Najważniejsze jednak było to, 
że prowadzimy szkolenie młodzieży, co wpisuje się w strategię 

Letni turniej siatkówki plażowej był bardzo udaną imprezą.
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firmy, stawiającej na popieranie aktywności w różnych formach  
– przede wszystkim sportowej – i podkreśla swoje związki z Kosza-
linem. Przecież to tutaj Kospel powstał ponad 30 lat temu i z firmy 
garażowej wyrósł na duże nowoczesne przedsiębiorstwo z rozpo-
znawalną nie tylko w Polsce marką.

Piotr Stasiuk przejął główny zespół sześć lat temu, wcześniej treno-
wał drużynę juniorską: - Awansowaliśmy do I ligi. Sceptycy wróżyli, 
że się nie utrzymamy – mówi trener. - W ubiegłym roku znaleźliśmy 
się na szczycie tabeli. Po reorganizacji ligi jesteśmy w grupie A I ligi, 
zajmując obecnie drugie miejsce. Celem jest wygrać grupę. Po to 
wychodzimy na boisko. Zwycięstwo w grupie daje przepustkę do 
Turnieju Mistrzów, w którym wystąpią zwycięzcy każdej z czte-
rech grup. Dwie najlepsze drużyny tego turnieju awansują do eks-
traklasy – PGNiG Superligi. Piłka ręczna w Koszalinie to nie tylko 
ekstraklasowa drużyna kobiet i nasza pierwszoligowa mężczyzn. 
To są również grupy dziecięce i młodzieżowe. Mocno stawiamy 
na szkolenie grup młodzieżowych. Z rozmów z przedstawicielami 
sponsora wiemy, że oni również widzą w tym wartość i dlatego 
zdecydowali się nas wspierać.

Piotr Stasiuk podkreśla, że sukcesy drużyny dorosłych stano-
wią motywację do treningów dla najmłodszych i dla młodzieży.   
– Każdy sportowiec myśli o rozwoju, chce sportowego spełnie-
nia. Patrząc na pierwszoligowców, chłopcy mają perspektywę gry 
w dobrej drużynie jako dorośli - bez konieczności wyjazdu do jakie-
goś większego ośrodka. Podkreślam: naszym celem jest prowadzić 
klub oparty na wychowankach, na młodych graczach pochodzą-
cych z Koszalina. To ma swoje dalsze konsekwencje: młodzi adepci 
identyfikują się w coraz większym stopniu z klubem. Zadowoleni 
są również kibice, kiedy na boisku oklaskują wychowanków, a nie 
zaciąg zewnętrzny. To rodzi dobre emocje i poczucie więzi. Sport 
jest potrzebny młodym ludziom nie tylko ze względu na kondycję 
fizyczną, ale również dlatego, że kształtuje charakter, wspomaga 
dojrzewanie do odpowiedzialności i współpracy.

Od początku obecnego sezonu rozgrywek szczypiorniści Gwardii 
grają w koszulkach z nazwą Kospel na piersiach. Drużyna stała się 
ambasadorem nowej usługi, którą oferuje firma. Chodzi o „Kospel 

safe”, czyli przedłużoną gwarancję dla kotłów elektrycznych oraz 
najnowszego produktu Kospelu - pomp ciepła. Jest to usługa, która 
daje nabywcom tej kategorii produktów swoistą tarczę ochronną 
- m.in. 24-godzinne wsparcie, ekspresowe naprawy w autoryzowa-
nych serwisach Kospelu na terenie Polski oraz urządzenie zastęp-
cze na czas naprawy. 

Wrzesień 2021, tuż po podpisaniu porozumienia z Klubem Piłki 
Ręcznej Gwardia Koszalin. Od lewej: Jan Stasiuk (pełnomocnik 
zarządu klubu), Tomasz Nowe (prezes Gwardii), Paweł Skrzypczak  
i Remigiusz Piotrowski (wiceprezesi zarządu spółki Kospel). 

Piotr Stasiuk, trener 
piłkarzy ręcznych klubu 

Kospel Gwardia Koszalin
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Paweł Skrzypczak, wiceprezes zarządu spółki, mówi: - Myślę, że 
podpisane we wrześniu bieżącego roku porozumienie z Gwardią 
otwiera współpracę na lata. Można powiedzieć, że to nasz naj-
młodszy stażem „podopieczny”. Od dawna, z przerwą na okres 
kryzysu w klubie, współpracujemy ze  Sportowym Towarzystwem 
Siatkarskim. Za sprawą Macieja Ostaszewskiego, nauczyciela wy-
chowania fizycznego i trenera siatkówki w Szkole Podstawowej nr 
18, zaczęliśmy współdziałać na nowo. Pan Maciej „kupił” nas dobrą 
energią, którą emanuje. Zgodziliśmy się z jego sposobem myślenia: 
najpierw wspieranie grup młodzieżowych, a wraz z ich dojrzewa-
niem również starszych drużyn. Wychodzimy z założenia, że kiedy 
popieramy zespoły dziecięce i młodzieżowe, prawdopodobnie po-
pieramy młodych sportowców związanych z naszymi pracownika-
mi, są to bowiem ich dzieci, dzieci ich sąsiadów i znajomych.  

Odrodzenie się STS-u to w największym stopniu zasługa wspo-
mnianego Macieja Ostaszewskiego, który sam kiedyś grał w siat-
kówkę w II lidze, później był zaś asystentem trenerów drużyn 
reprezentacji Polski młodziczek i juniorek: - Pomysł pójścia z pro-
pozycją współpracy do Kospelu wziął się z szacunku dla wcze-
śniejszych osiągnięć, bo związek klubu z firmą ma swoje korzenie 
w 1994 roku. Kospel jako klub siatkarski szkolił wtedy chłopców. 
My zaś w porozumieniu ze Szkołą Podstawową nr 18, gdzie działa 
również Siatkarki Ośrodek Szkolny, szkolimy dziewczynki. Dotych-
czas bazowaliśmy na szkole; obecnie otwieramy się na miasto, czyli 
inne placówki oświatowe. Mogliśmy tak zrobić, bo mamy sponsora. 
To pozytywny bodziec. Dzieciaki identyfikują się z klubem. „Gdzie 
trenujesz? W Kospelu…” – to brzmi poważnie, bo mowa o klubie 
a nie tylko szkole.

Kwalifikacja do klas sportowych następuje przed rozpoczęciem na-
uki w klasie IV (chętnych jest cztery razy więcej niż miejsc). Odtąd 
dzieci mają dodatkowe zajęcia sportowe – najpierw w wymiarze 
czterech godzin ponad zwykły program wychowania fizycznego, 
a od klasy V trenują w sumie nawet po 14-16 godzin tygodniowo. 
Oczywiście nie jest to tylko trening siatkarski, ale również ogólno-
rozwojowy, siłowy, motoryczny i mentalny. Ten ostatni ma na celu 
budowanie poczucia zespołowości i motywowanie.

Siatkarskie Towarzystwo Sportowe SP 
18 Kospel Koszalin ma obecnie w swych 

szeregach dwie kadrowiczki: w roczniku 2008 
jest to Natalia Jurecka i w roczniku 2009 

Kalina Klemens. W kadrze wojewódzkiej gra 
11 dziewcząt z STS. Wystąpią one w przyszłym 

roku w Krajowym Turnieju Talentów. 
Spośród uczestniczek imprezy wybierane są 
najzdolniejsze zawodniczki, które uzyskują 

możliwość nauki w Szkole Mistrzostwa 
Sportowego w Szczyrku będącej siatkarską 

kuźnią kadr dla reprezentacji Polski.

Drużyna młodziczek STS Koszalin (sala sportowa Szkoły Podstawowej nr 18 w Koszalinie).
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Maciej Ostaszewski tak wspomina moment reaktywacji STS:  
- Myślałem o stworzeniu nowego klubu. Od strony organizacyjnej, 
formalnej to ogromna praca. Tymczasem Jerzy Żalejko z Woje-
wódzkiej Federacji Sportu zwrócił mi uwagę na fakt, że od kilku 
lat jest zawieszony klub, który warto wskrzesić i poprowadzić dalej. 
Podchwyciłem ten pomysł. Kiedy zacząłem się zagłębiać w historię 
klubu, stwierdziłem, że to ogromny pozytywny kapitał, który war-
to wykorzystać. Dobre wspomnienia związane z klubem ma mnó-
stwo ludzi w Koszalinie, bo w nim grali albo znali kogoś, kto grał. 
Koszalin wywalczył nawet tytuł mistrza Polski juniorek! W Kospelu 
rozmawialiśmy przede wszystkim o szkoleniu młodzieży i to moc-
no zainteresowało przedstawicieli spółki. Usłyszeliśmy, że firma 
chce podkreślić swój związek z lokalnym środowiskiem i jednocze-
śnie mocno stawia na aktywność. Byliśmy zgodni co do tego, że 
nie można zmarnować pasji, jaką wykazują dzieciaki i że warto je 
wspierać. Obu stronom zależy na współpracy długofalowej.

Czego wymaga Kospel? – Ważne jest dobre imię sponsora, mamy 
o nie dbać i to robimy – mówi z uśmiechem trener. – Najważniej-
sza jest jakość w każdym wymiarze: jakość szkolenia, dobre wyniki, 
systematyczna praca, dobre relacje ze szkołą, zaangażowanie spo-
łeczności. Poza tym szczerość w relacjach i profesjonalizm.

Pomoc Kospelu ma wymiar prestiżowy i finansowy. Dzięki niej 
młode zawodniczki i dorośli zawodnicy z III-ligowej drużyny mę-
skiej mają jednolite stroje w grafice sponsora, elementy oprawy 
graficznej, dofinansowanie wyjazdów na rozgrywki w innych mia-
stach.  - To wszystko są koszty, a dochodzą jeszcze opłaty sędziow-
skie – mówi Maciej Ostaszewski. – Mamy teraz określony budżet, 
z którego to finansujemy. Uzyskaliśmy komfort, który pozwala nam 
skupić się na wysiłku czysto sportowym.

Klub i firma wychodzą z promocją siatkówki na zewnątrz: - Latem 
zorganizowaliśmy nad Wodną Doliną turniej siatkówki plażowej, 
który okazał się wielkim sukcesem. Otrzymujemy już zapytania 
o rok przyszły i sugestie, by turniej był dwudniowy, bo wtedy wię-
cej drużyn będzie mogło wystąpić – relacjonuje Maciej Ostaszew-
ski. - Turniej otworzył pan Krzysztof Łukasik, prezes firmy, który 
w początkach naszej współpracy, czyli w latach 90. ubiegłego wie-
ku był nawet członkiem komisji rewizyjnej klubu.

Paweł Skrzypczak, wiceprezes zarządu Kospelu, podsumowuje:  
– Staramy się hasło „energiczni z natury” wypełniać treścią na różne 
sposoby. Zastanawialiśmy się, jaką formę aktywności lubią szcze-
gólnie nasi ludzie. Wykorzystaliśmy popularną aplikację Endomon-
do i wyszło nam, że stosunkowo dużo osób odpoczywa, jeżdżąc 
na rowerze. Stąd nawiązanie współpracy z inicjatywą Velo Baltic, 
czyli stowarzyszeniem organizującym od dwóch lat profesjonalne 
wyścigi kolarskiej w Koszalinie i regionie. Uczestniczyliśmy w obu 
dotychczasowych edycjach imprezy, gdzie firmę bezpośrednio 
reprezentowała kilkudziesięcioosobowa grupa uczestników. Mie-
liśmy również treningi pod kierunkiem pana Jarosława Marycza, 
byłego wielokrotnego kolarskiego mistrza Polski, który należy do 
inicjatorów Velo Baltic.

Kospel wsparł obie dotychczasowe edycje cyklów wyścigowych Velo Baltic.
Od lewej: Jakub Głuszko, Marek Kowalski, Jarosław Marycz, Paweł Skrzypczak. 

Podczas wyścigów kolarskich Velo Baltic
 pracownicy firmy Kospel stworzyli własny zespół.



Gdyby urodził się 100 lat później, z pewnością dostałby Nagrodę Nobla. Był jednym 
z  tych XIX-wiecznych badaczy, którzy stworzyli naukowe podstawy rozwoju 
przemysłu. Jednak we współczesnym Koszalinie, rodzinnym mieście, mało kto 
o  nim słyszał. Postanowiliśmy porozmawiać o  Rudolfie Clausiusie z  prof. dr hab. 
Tadeuszem Bohdalem, byłym rektorem Politechniki Koszalińskiej a  obecnie 
przewodniczącym Komitetu Termodynamiki i  Spalania PAN w  Warszawie, by 

przybliżyć czytelnikom „Prestiżu” postać wybitnego fizyka. 

Autor: andrzej mielcarek  |  Fotografie: marcin Betliński

Czy wiesz, gdzie w Koszalinie 
jest ulica Clausiusa? 
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- kiedy pan profesor uświadomił sobie, że rudolf Clausius, jeden 
z twórców termodynamiki, pochodził z koszalina?
- Muszę przyznać, że dopiero nieco ponad 20 lat temu. Trochę 
przez przypadek. Wśród naukowców z Gdańska, którzy pracowali 
na naszej politechnice, był prof. Janusz Badur z Instytutu Maszyn 
Przepływowych PAN. Niezwykła postać, entuzjasta, badacz dzie-
jów nauki i techniki. Napisał książkę (liczącą 1600 stron), w której 
pokazał jak od czasów starożytnych rozwijała się nauka o ener-
gii. I to on właśnie doszedł do tego, że Rudolf Clausius urodził się 
w Koszalinie, a my dowiedzieliśmy się o tym od niego. 

Później kierowana przez prof. Witolda Gulbińskiego Katedra Fizyki 
Technicznej i Nanotechnologii Politechniki Koszalińskiej, wspólnie 
z firmą Tepro organizująca konferencje nt. techniki próżni, za pa-
trona tych wydarzeń przyjęła właśnie Clausiusa. W Koszalinie po-
wstało również Towarzystwo Wieży Clausiusa. Moi poprzednicy, 
rektorzy PK, wpadli na pomysł, żeby wybudować wieżę, wewnątrz 
której znalazłoby się wahadło Foucaulta. Nie doszło do tego, ale 
towarzystwo istnieje. 

- Pan poświęcił Clausiusowi wykład podczas inauguracji bieżące-
go roku akademickiego. 
- Poprosiła mnie o to prof. Danuta Zawadzka, rektor PK. Nie broni-
łem się, bo lubię poznawać życiorysy znanych naukowców. Pokazu-
ją one, jak nieraz przypadek decydował o jakimś ważnym odkryciu. 
Newton najwięcej odkryć dokonał, będąc młodym człowiekiem: 
prawo powszechnego ciążenia, drugą zasadę dynamiki, sformuło-
wał dużo ciekawych twierdzeń matematycznych. Kiedy miał 27 lat, 
został profesorem na uniwersytecie. Zajął się administrowaniem 
i jego aktywność naukowa bardzo się zmniejszyła. 

- rutyna zabiła kreatywność?
- Za szybko zrobili go profesorem.  
 
- życiorysy odkrywców bywają dramatyczne, bo ludzie ci często 
żyli w okresach wojen i zamętu. 
- Tak jak Antoine Lavoisier, który odkrył prawo zachowania masy. 
W czasie Rewolucji Francuskiej został ścięty, a przyczyniły się do 
tego dobre chęci króla Ludwika XVI. Król chcąc zapewnić Lavoisie-
rowi źródło utrzymania, zrobił go szefem Izby Skarbowej w Paryżu. 
Malowanym szefem, tylko po to, żeby były podstawy do wypłaca-
nia mu pensji. Tymczasem przyszła rewolucja. Kogo lud nie lubi? 
Między innymi tych, co pobierają podatki. Lavoisiera aresztowano, 
skazano i ścięto. Króla – jak wiadomo – również pozbawiono głowy 
za pomocą wynalazku lekarza Josepha Guillotina. 

- Jest rok 1822. W pruskim koszalinie rodzi się rudolf Julius ema-
nuel Clausius... 
- Jego ojciec jest wtedy dyrektorem gimnazjum. Rudolf nie chciał się 
uczyć w gimnazjum taty, więc pojechał do Szczecina i tam ukończył 
gimnazjum. Później przeniósł się do Berlina, zdobywając tytuły ma-
gistra matematyki i fizyki. Profesorowie bardzo go chwalili. Koledzy 
mniej, bo ponoć był mało towarzyski. Po studiach przeniósł się do 
Halle, później Würzburga. Zrobił doktorat, został profesorem. 

- Pierwszą poważniejszą pracę naukową wydał dopiero w 1850 
roku. 
- Był to traktat o cieple. Analizował teorię „cieplika”. Pod koniec 
XVIII wieku Polak Jędrzej Śniadecki zaproponował wizję ciepła 
jako niewidzialnej substancji, która nic nie waży, ale pozwala prze-
kazywać energię. Nazwał ją właśnie cieplikiem. Clausius zaczął ba-
dać to zagadnienie i zauważył, że nie ma żadnej substancji. Ustalił, 
że energię można przekazywać na dwa sposoby: na sposób ciepła 
(energia przepływa w wyniku różnicy temperatur) lub na sposób 
pracy, czyli jeśli działają siły na określonej drodze. Oczywiście 

mogą być przypadki złożone, bo możemy energię przekazywać 
z masą. Kaloryfery na przykład zasilamy ciepłą wodą, a energia 
jest przekazywana wraz z różnicą temperatur. Jednocześnie jest 
tam wykonywana praca, bo trzeba tę wodę przetłoczyć, gdyż sama 
z siebie nie będzie przepływać. Inni zaczęli jego koncepcję rozwa-
żać, sprawdzać, rozbudowywać. 

- Nie było internetu, a jednak wieści o nowinkach jakoś się mię-
dzy naukowcami rozchodziły.
- Wiedzieli o sobie nawzajem, interesowali się badaniami i teo-
riami, komunikowali się między sobą. Działał wtedy m.in. James 
Joule, który wykazał, że można energię dostarczaną na sposób 
pracy zamieniać na energię dalej przekazywaną na sposób ciepła. 
Czyli że można zmienić jedną formę energii na drugą. Wykonał 
przełomowe doświadczenie. Wziął zbiorniczek z wodą i miesza-
dełkiem, wszystko zaizolował. Od mieszania woda się ogrzała. 
Policzył, ile zużył energii do wykonania pracy mieszania, a od 
strony wody policzył, ile wydzieliło się ciepła. Porównał jedno 
z drugim. W tamtych czasach ciepło podawało się w kilokalo-
riach, a pracę podawało się w jednostce złożonej, ale później na 
cześć Joule’a nazwano ją dżulem. Joule przeliczył jak kilokalorie 
zamieniają się na kilodżule (1 kcal = 0,239 kJ). Nazwano to równo-
ważnikiem ciepła i pracy. 

- Wiek XiX sprawił, że efekty dociekań naukowych stały się uży-
teczne, wiedza zyskała praktyczny wymiar. 
- Odkrycia dały podwaliny XIX-wiecznej rewolucji przemysłowej. 
Przyczyniali się do tego też inni naukowcy, np. żyjący zaledwie 36 
lat genialny Nikolas Carnot, który opracował teorię silników ciepl-
nych i wprowadził pojęcie obiegu termodynamicznego. Chodzi 
o to, że w każdym silniku cieplnym jakaś substancja poddawana 
jest obróbce, gdzie stany pośrednie powtarzają się co jakiś okres 
czasu. W silnikach spalinowych czy siłowniach parowych owo po-
wtarzanie się następuje wiele razy na sekundę. Carnot pokazał, jak 
zbudować teoretycznie najlepszy silnik. Jego pracami zaintereso-
wali się inni naukowcy, m.in. William Rankine i nasz Rudolf Clausius. 
Oni obieg silnikowy Carnota dostosowali do realiów technicznych. 
Do dzisiaj obowiązuje pojęcie „obieg Clausiusa-Rankine’a”, zgodnie 
z którym pracują elektrownie. Oczywiście z czasem wszystko zo-
stało ulepszone, ale idea została ta sama. To są elektrownie jądro-
we, węglowe czy zasilane jakimś innym paliwem – ale pracujące 
według obiegu Clausiusa-Rankine’a, opisanego w XIX wieku. 

- są obiegi prawobieżne i lewobieżne. o co tu chodzi? 
- Nazwy pochodzą stąd, że na wykresach raz kręcimy się zgod-
nie z ruchem wskazówek zegara (prawobieżnie), a raz odwrotnie 
(lewobieżnie). Te lewobieżne służą do przenoszenia ciepła z miej-
sca o niskiej temperaturze do miejsca o wysokiej temperaturze. 
Bo ciepło w takiej sytuacji samo nie powędruje, ono zawsze idzie 
w kierunku spadku temperatury. Obieg lewobieżny wykorzystu-
jemy w lodówkach, bo wewnątrz chłodziarki mamy niską tempe-
raturę, a jeszcze dodatkowo wyciągamy stamtąd ciepło. Chociaż 
wszędzie zachowana jest ta sama zasada, że musi być różnica 
temperatur, żeby ciepło chciało przepływać. Jeśli spojrzymy na 
lodówkę i zamrażalnik, to mamy tam czynnik chłodniczy, który 
wrze, a więc potrzebuje ciepła. Wytwarza się niska temperatura, 
niższa niż w lodówce i ciepło z lodówki samo podąża do zamra-
żalnika, a czynnik chłodzący pobiera ciepło. Sprężarka go pory-
wa, tłoczy do drugiego wymiennika na „plecach” lodówki, który 
nazywa się skraplaczem. Tam zaś panuje wyższa temperatura niż 
w kuchni, więc ciepło ze skraplacza samoczynnie odpływa do 
otoczenia. Czynnik chłodniczy jest swoistym „tragarzem”: jego 
zadaniem jest pobrać ciepło w jednym miejscu i przenieść je do 
drugiego. A sprężarka go przemieszcza, bo on sam z siebie nie 
chciałby krążyć. 
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- Wiek XiX nazywany jest wiekiem pary… 
- Mówimy tak o nim, bo większość maszyn zasilana była właśnie 
parą wodną: lokomotywy, maszyny w przemyśle. Wytwarzana 
para szła bezpośrednio do turbin albo do tłoków, często były to 
obiegi otwarte jak w lokomotywie. W kotle gotuje się wodę, po-
wstaje z niej para wodna, która idzie na tłok, przesuwa go i po roz-
prężeniu nie wraca już do kotła, tylko ucieka do otoczenia. Kiedy 
zabrakło wody, to na stacji kolejowej trzeba było jej dolać do zbior-
nika. Sprawność takiego silnika była niska, jakieś 11 procent. Stąd 
powiedzenie, że cała „para poszła w gwizdek”. 

- No właśnie, sprawność. ludzkość potrzebuje coraz więcej ener-
gii, poszukuje nowych jej źródeł. tymczasem niska sprawność 
energetyczna urządzeń sprawia, że marnujemy ją w ogromnych 
ilościach. 
- Jeżeli układ jest jednorodny, mamy na przykład sam silnik, to 
sprawność jest mała, dochodzi do 40 procent, czyli tyle energii 
cieplnej możemy zamienić na pracę, energię mechaniczną, elek-
tryczną. 

Ale ludzkość znalazła sposoby, aby tę ogólną sprawność zwięk-
szyć. Łączy się po 2-3 urządzenia w jedno. Jeżeli spalamy węgiel 
w elektrowni, to oprócz prądu wykorzystujemy ciepłą wodę do 
celów grzewczych -  i to jest najprostsze. Ale można wykorzystać 
obiegi lewobieżne do urządzeń chłodniczych – nie sprężarkowych, 
tylko absorpcyjnych. To są takie obiegi, gdzie występują dwa czyn-
niki chłodnicze. Jeden krąży jako „tragarz”, a drugi w pewnym 
momencie jest pochłaniany przez ten pierwszy i transportowany 
z miejsca o niskiej temperaturze do miejsca o wysokiej. W niskiej 

on wrze, w wysokiej się skrapla, tu pobiera ciepło, a tam je oddaje. 
Te urządzenia do napędu potrzebują energii cieplnej. Zabieramy 
skądś ciepło, nienaukowo mówiąc „wytwarzamy chłód” i wtedy ta 
sprawność ogólna układu jest o wiele większa, bo ciepło zagospo-
darowujemy: nie oddajemy go do otoczenia, tylko spożytkowujemy 
na przykład w układach  klimatyzacyjnych czy chłodniach. 

Mówi się też o trigeneracji: jednocześnie urządzenie produkuje 
prąd elektryczny, produkuje energię cieplną i wspomniany „chłód”. 
Zawsze są jakieś straty, ale sprawność potrafi dochodzić do 90 pro-
cent w wykorzystaniu energii pierwotnej. To nie jest łatwe. Prąd 
możemy przekazywać na duże odległości po drutach, ale gorzej jest 
z energią cieplną czy mocą chłodniczą. Takie skojarzone obiekty 
buduje się w pobliżu dużych miast, żeby tej energii pierwotnej nie 
tracić. Ale bez złudzeń: generalnie udaje się „uratować” niewielką 
ilość energii, większość idzie do otoczenia. 

- za czasów Clausiusa to chyba nie był problem. energii sposobami 
przemysłowymi produkowano wtedy niewiele. 
- Inaczej jest obecnie. Bardzo dużo ciepła oddajemy do otoczenia, 
więc mamy efekt cieplarniany i zmiany klimatyczne. W ostatnich 
30 latach przez efekt cieplarniany uczyniliśmy Ziemi więcej szkody 
niż wcześniej przez setki lat. Kraje tzw. Trzeciego Świata zaczęły 
się dynamicznie rozwijać. Potrzebują mnóstwo energii. Kiedyś wy-
soko rozwinięte były tylko USA i Europa Zachodnia, które zuży-
wały dużo energii, ale w proporcji do wszystkich mieszkańców kuli 
ziemskiej to było w gruncie rzeczy jeszcze niedużo. A teraz każdy 
obywatel Chin czy mieszkaniec Afryki chce żyć na tym samym 
poziomie co Amerykanin, a to kosztuje mnóstwo energii. W takiej 
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sytuacji surowce pierwotne szybko się skończą. Spalanie paliw ko-
palnych w dzisiejszych czasach to barbarzyństwo, bo węgiel czy ropę 
można wykorzystać do lepszych celów, choćby jako surowiec do pro-
cesów chemicznych. Dlatego poszukiwanie nowych źródeł energii to 
obecnie kluczowe zadanie nauki. 

- Mówił pan profesor o energii w maxi skali. Ale wiem z pana wy-
kładu, że energię cieplną bada się też w bardzo małej skali. Czemu 
to służy?
- Są dwie główne przyczyny. Po pierwsze – technologia dąży się do 
miniaturyzacji różnych elementów (jak komputery, procesory, apara-
tura medyczna). Jeśli w jednostce wchodzącej w skład komputera na-
pakujemy bardzo dużo elementów związanych z obróbką danych, to 
wydziela się ciepło. Procesory mające dużo RAM-u, grzeją się i należy 
je chłodzić. A to są bardzo małe elementy, więc elementy chłodzące 
też powinny być takie. 

Po drugie - chodzi nam o to, żeby było mało czynnika roboczego, bo 
są to substancje, które mają zły wpływ na warstwę ozonową, na śro-
dowisko, wywołują efekt cieplarniany. 

Poza tym prowadzimy badania w skali mikro, bo mamy takie możli-
wości. Aparatura jest już tak dokładna, że nawet pod mikroskopem 
możemy mierzyć temperatury, przepływy. 20 lat temu zaczęło się 
mówić, że zjawiska wrzenia-skraplania czynników roboczych mają 
charakter falowy, czyli nie zaczynają się wszędzie naraz, tylko w jed-
nym miejscu, gdzie występują najbardziej sprzyjające warunki i taka 
fala ciśnieniowa czy temperaturowa przemieszcza się wzdłuż po-
wierzchni wymiany ciepła. Można określić prędkości jednej czy dru-
giej fali. My na Politechnice Koszalińskiej potwierdziliśmy ten efekt, 
powstały liczne publikacje. Najpierw robiliśmy badania w kanałach 
o średnicy centymetra, a potem, gdy technika na to pozwoliła, we-
szliśmy w mini kanały. Z tego też powstały prace naukowe habilita-
cyjne, profesorskie. Mamy możliwości badania struktur przepływu, 
relacji między cieczą i gazem. Za czasów Clausiusa takich możliwości 
nie było… 

- Politechnika koszalińska, w dużej mierze dzięki panu, jest liczącym 
się ośrodkiem badania nad termodynamiką. 
- Jestem szczęśliwy, że są w naszym w zespole młodzi zdolni ludzie, 
bardzo aktywni, którzy reagują na nowości i nie boją się wchodzić 
w nowe tematy. Bardzo dużo naszych publikacji ukazuje się w mię-
dzynarodowych czasopismach. To też znajduje uznanie. Do nas re-
daktorzy niektórych czasopism zwracają się, aby dany numer po-
święcić określonym zagadnieniom, które my jako redaktor gościnny 
zbieramy po Polsce i świecie. W tym czasie powstają trzy takie ze-
szyty naukowe: w zakresie mini kanałów, w zakresie nowoczesnych 
materiałów stosowanych w energetyce, w zakresie mini wymienni-
ków ciepła. One są recenzowane na całym świecie. Często też sami 
jesteśmy recenzentami artykułów naukowych z międzynarodowych 
czasopism. Różne uczelnie zapraszają nas też do recenzji doktoratów 
czy habilitacji w zakresie energetyki, termodynamiki. Ostatnio dosta-
łem trzy profesury do zaopiniowania… 

- zostaje panu czas na badania?
- Kiedyś sam stałem przy stanowisku, podkręcałem zawory i spisy-
wałem dane. Teraz mam pomocników, ustalamy, co będziemy robić, 
jaka będzie metodyka, jakie będzie stanowisko, czy trzeba zbudować 
nowe czy może przerobić stare. Młodzi są sprytni i większość ba-
dań prowadzą komputerowo, więc wszystkie parametry wyznaczają 
dzięki czujnikom elektronicznym. Więc jak już wszystko taki młody 
naukowiec przetestuje i sprawdzi, to naciska enter i mu się wszystko 
mierzy samo. Musi tylko pilnować, żeby urządzenia działały po jego 
myśli. Śmiejemy się, że maszyny energetyczne mają własną inteli-

urodził się w Koszalinie w 1822 roku jako szósty syn z 18 
dzieci. Jego ojciec był dyrektorem koszalińskiego gimna-

zjum. W wieku 16 lat Rudolf rozpoczął naukę w gimnazjum 
w Szczecinie i tam zdał maturę (1840). Już wtedy jego za-

interesowanie budziły matematyka, przyroda. W 1850 roku 
ukazała się pierwsza i jednocześnie najsłynniejsza praca 

Clausiusa o motorycznej sile ciepła. Publikacja była przeło-
mowa; zainteresowano się nią w Królewskiej Szkole Artylerii 

i Inżynierii w Berlinie, gdzie uzyskał stanowisko profesora. 
W 1858 roku Clausius ożenił się z Adelheid Rimphamem, 

z którą miał sześcioro dzieci. Jednak w 1875 r. podczas po-
rodu żona zmarła; sam musiał zając się dziećmi, co zmniej-
szyło jego zaangażowanie naukowe. W 1886 roku ożenił się 

ponownie biorąc za małżonkę Sophie Stack.
Clausius jako pruski patriota, mając prawie 50 lat, zgłosił 

się do wojska i brał udział w wojnie niemiecko – francuskiej 
(1870-1871). Stworzył oddział medyczny złożony ze studen-

tów. Podczas krwawych walk pod Vionville i Gravelotte 
pomagał znosić rannych z pola bitwy, często w warunkach 

huraganowego ognia. Podczas jednej z potyczek został 
ranny w nogę, co spowodowało trwałe kalectwo. Za swe 

męstwo otrzymał Krzyż Żelazny. 
W ostatnich latach życia choroba unieruchomiła go w łóż-

ku, ale nawet wtedy nie przestał pracować  naukowo. Zmarł 
w 1888 roku w Bonn.

RuDOlF ClAuSIuS 
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gencję i jak je zostawić same sobie, to one się dopasują do takiego 
punktu pracy, który im najlepiej pasuje. 

- Wróćmy do Clausiusa. on młodo stąd wyjechał. Powracał do 
koszalina? Przyznawał się do koszalińskich korzeni?
- Przyznawał się, bo jak studiował w Berlinie, to jeden z profeso-
rów pisał, że ma zdolnego studenta z Koszalina. Nie wiem, czy póź-
niej również się Koszalinem chwalił. Nie znalazłem informacji, czy 
odwiedzał rodziców. Pamiętajmy, że podróżowanie wtedy nie było 
łatwe. Dopiero w 1859 r. powstała kolej ze Stargardu do Koszalina.

- Ale jakoś ludzie się przemieszczali. Naukowcy zaś wiedzieli, 
czym zajmują się inni.  
- Kwitła epistolografia, były już wydawnictwa naukowe. W ten 
sposób Clausius podał kryterium nieodwracalności przemian (1865 
r.), wprowadził do obiegu pojęcie entropii. Jest jednym z twórców 
drugiej zasady termodynamiki, formułował ją na różne sposoby. 
Najprostszy sposób: ciepło nie może samoistnie przejść z miejsca 
o niskiej temperaturze do miejsca o wysokiej temperaturze, tylko 
w drugą stronę jest to możliwe samoistnie. Entropia jest miarą stop-
nia nieuporządkowania układu i rozproszenia energii. Dzięki entropii 
wiemy, czy dana przemiana energetyczna jest możliwa do realizacji, 
czy nie. Bo pierwsza zasada termodynamiki jest jak księgowa: zlicza 
wpływy i wypływy energii, tak jak księgowa liczy wpływy i wypły-
wy pieniądza. I ona zaksięguje wszystko: jak jej każę zaksięgować, 
że ciepło „idzie pod górkę”, to ona to zaksięguje jakby zaksięgowa-
ła lewe transakcje. Ona niczego nie ocenia, czeka na informacje od 
„kierownika”, którym jest druga zasada termodynamiki. Wielu było 
naukowców od drugiej zasady, bo każdy formułował ją po swojemu, 

ale wszystkie te próby sprowadzają się do tego samego: że przemia-
ny w przyrodzie przebiegają w jednym kierunku. 

Clausius zajmował się również techniką próżni, a więc gazami do-
skonałymi (bo gazy w niskich ciśnieniach spełniają prawa gazów 
doskonałych). 

- Jednocześnie był normalnym człowiekiem.
- Miał żonę, dzieci. Przy szóstym na nieszczęście żona zmarła. Póź-
niej, dwa lata przed śmiercią, znalazł sobie inną towarzyszkę życia. 
Pracował dużo, bardzo twórczo, dbał o rodzinę, a dookoła działy 
się różne dramatyczne rzeczy, wybuchła na przykład wojna pru-
sko-francuska.

- Na którą Clausius poszedł jako 50-latek.
- I jeszcze zmobilizował studentów, formując z nich oddział me-
dyczny. 

- Na wojnie odniósł ranę...
- Był ranny w nogę, do końca życia utykał. 

- Na dwa lata przed śmiercią został rektorem uniwersytetu. 
- Był powszechnie szanowany i ceniony. Nie było wtedy jeszcze 
Nagrody Nobla, ale gdyby istniała, byłby faworytem w dziedzinie 
fizyki.  Clausius miał sporo doktorantów. I jeden z nich, Johannes 
Diderik van der Waals został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie 
fizyki w roku 1910 za prace nad równaniem stanu gazów i cieczy 
rzeczywistych. Podobno odbierając Nagrodę Nobla stwierdził, że 
zdobył ją, bo miał tak dobrego nauczyciela jak Clausius z Koszalina. 

I   1 0 4   I



Drewno konstrukcyjne  |   Drewno kVH  |   Drewno buDowlane  |   boazerie  |   PoDbitki  |   taras 

modrzewiowy i  sosnowy  |   Płyty osB, mFP, wiórowe, meBlowe  |   sklejki liściaste i  iglaste  |  

sklejki szalunkowe  |   listwy drewniane  |   schody i  stoPnie schodowe  |   Blaty klejone dąB, 

Buk, sosna  |   Podłogi drewniane  |   Barlineckie deski Podłogowe  |   Panele Podłogowe  |  

drzwi wewnętrzne i  zewnętrzne  |   imPregnaty kooPmans  |   usługa cięcia i  transPortu

Koszalin,  ul.  Bohaterów warszawy 5  |   tel.  94 343 20 10
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.00-16.00,  sobota 8.00-14.00

Pomorskie składy drewna oferują:



16 października w  Hotelu Amber Port w  Darłówku Zachodnim odbył się uroczysty bal 
z  okazji X-lecia powstania w  Darłowie Domu Hospicyjno-Opiekuńczego im. Biskupa 
Czesława Domina. Organizatorem wydarzenia była tradycyjnie Fundacja „Morze Miłości”. 
W  kilkunastoletniej historii imprezy był to wieczór, który przyniósł rekordową kwotę 

wsparcia na rzecz darłowskiego hospicjum. Zebrano 133 961,16 zł!

Obchody jubileuszu powstania 
hospicjum w Darłowie

OD 10 lAT POMAGAJĄ POTRZEBuJĄCYM

Jak mówi Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa, „przez długie lata 
takiego miejsca bardzo w mieście brakowało”. W roku 2004 pocho-
dzący z Darłowa ksiądz Piotr Krakowiak, krajowy duszpasterz ds. ho-
spicjów, prowadził kampanię pod hasłem „Hospicjum to też życie”. To 
on podczas jednej z wizyt w rodzinnym mieście mówił o tym, że trzeba 
być jak najbliżej ludzi, jak najbliżej ich problemów, że piękne idee warto 
wprowadzać w czyn, w tym również w Darłowie. W powiecie sławień-
skim nie było hospicjum stacjonarnego i stąd zrodziła się idea jego wy-
budowania. Motorem napędowym przedsięwzięcia stał się ksiądz Rafał 
Stasiejko, ówczesny wikariusz w parafii św. Gertrudy. Zadanie przygo-
towania dokumentacji technicznej i budowy wziął na siebie Caritas Die-
cezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.         

Ideę budowy szybko podchwyciły dwie darłowianki - Joanna Klimo-
wicz i Danuta Woźniak. Mocno zaangażowały się, organizując znaczne 

wsparcie dla realizacji szczytnego planu. Już w roku 2006 zorganizo-
wały pierwszy bal charytatywny na rzecz budowy hospicjum. Podczas 
czternastu edycji balu zebrano ponad milion złotych. 

Oprócz balów charytatywnych organizowano również festyny chary-
tatywne i kwesty w dniu Wszystkich Świętych, zbierając pieniądze na 
potrzeby hospicjum. Dzięki hojności sponsorów i mieszkańców – zresz-
tą nie tylko Darłowa - udało się szybko rozpocząć i ukończyć budowę 
tej bardzo potrzebnej placówki.             

Dzięki życzliwości burmistrza Arkadiusza Klimowicza i radnych Caritas 
kupił z dużą bonifikatą grunt miejski położony przy ulicy Wiejskiej nr 9 
z przeznaczeniem pod budowę hospicjum. Prace rozpoczęły się 2 sierp-
nia 2010 roku. Generalnym wykonawcą wszystkich robót była firma 
West Bud z Koszalina. Ze strony inwestora za budowę hospicjum odpo-

Fotografie: daniel frącz  |  Dron: artur wejnerowski

Od lewej: o. Damian Basarab, ks. bp Edward Dajczak, Joanna Klimowicz, ks. Krzysztof Sendecki, Danuta Wożniak 
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wiadał ksiądz Norbert Kwieciński, zastępca dyrektora 
diecezjalnego Caritasu. 

Dom Hospicyjno-Opiekuńczy Caritas im. Czesława Do-
mina otworzył i poświęcił biskup Edward Dajczak, or-
dynariusz koszalińsko-kołobrzeski 13 marca 2011 roku.                                                                                                 

W darłowskim hospicjum, przyjmującym chorych z te-
renu całego powiatu sławieńskiego, pracuje zgrany 
i profesjonalny zespół: lekarzy, pielęgniarek i personelu 
pomocniczego. Od dziewięciu lat placówką kieruje ks. 
Krzysztof Sendecki. Wspierają go siostry ze Zgroma-
dzenia Jezusa Miłosiernego, które od lipca 2014 roku 
posługują również w Hospicjum Domowym. Placówka 
otacza pacjentów aktywną, wszechstronną, całościową 
opieką paliatywną. 

Dom Hospicyjno-Opiekuńczy Caritas im. Czesława Do-
mina prowadzi zarówno hospicjum stacjonarne, jak i ho-
spicjum domowe. Bezinteresownego wsparcia udziela 
mu grono wolontariuszy i ludzi dobrej woli. Z ich udzia-
łem organizowane są między innymi: Dzień Chorego, 
Pola Nadziei, a także kwesty i zbiórki żywności.  

Darłowskie hospicjum ma 21 miejsc dla chorych. 
Dziesięć z nich służy opiece hospicyjnej – skiero-

wanej do chorych w terminalnych stanach choroby 
nowotworowej. Pozostałe miejsca wykorzystywa-
ne są dla innych chorych w stanach przewlekłych 
i wymagających ciągłej opieki. Personel placówki 

opiekuje się też kilkudziesięcioma pacjentami 
w hospicjum domowym.

19 czerwca, z okazji dziesięciolecia Domu 
Hospicyjno-Opiekuńczy Caritas im. Bpa 
Czesława Domina w Darłowie w ogrodzie 
hospicjum odbyła się uroczysta Msza 
Święta, której przewodniczył będzie biskup 
koszalińsko – kołobrzeski Edward Dajczak. 
Na jej wstępie Biskup Edward Dajczak 
poświęcił dębowy krzyż wkopany przed 
frontem hospicjum. Pasterz diecezji gorąco 
dziękował władzom samorządowym na 
czele z burmistrzem Darłowa Arkadiuszem 
Klimowiczem, Fundacji Charytatywnej 
„Morze Miłości”, której szefuje Joanna 
Klimowicz, i wszystkim, którzy dołożyli 
swoją cegiełkę do powstania i działania 
hospicjum. Biskup koszalińsko – kołobrzeski 
Edward Dajczak dziękował wolontariuszom, 
pracownikom placówki i wszystkimi 
przyjaciołom tej instytucji, która na stałe 
wpisała się w mapę Darłowa.                                                                                              

Gorące podziękowania za 10 lat wspierania 
darłowskiego hospicjum, na każdym 
możliwym polu składają: Fundacja 
Charytatywna Morze Miłości; prezes 
Joanna Klimowicz, wiceprezes Danuta 
Woźniak, wiceprezes Ks. Krzysztof Sendecki, 
przewodniczący Rady Fundacji O. Damian 
Basarab

Hospicjum widziane z lotu ptaka
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Jak podsumował ks. Krzysztof Sendecki, dyrektor Domu 
Hospicyjno-Opiekuńczego, od początków działania pla-
cówka  w swoich murach udzieliła pomocy 1400 rodzi-
nom oraz 800 rodzinom pielęgnujących chorych w swych 
domach.                                                            

Rozbudowę i poprawę warunków darłowskiego ho-
spicjum wsparł Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego ze środków unijnych kwotą  
1,3 miliona złotych (85 proc. łącznego kosztu, czyli  
1,5 mln zł). Uroczyste otwarcie nowego obiektu odbyło 
się 28 października 2018 roku z udziałem biskupa Krzysz-
tofa Zadarki. Znajduje się w nim nowa sala pobytu dzien-
nego, pokoje dla rodzin odwiedzających pacjentów, sala 
rehabilitacyjna oraz pomieszczenia dla współpracujących 
specjalistów.

Zdaniem Arkadiusza 
Klimowicza, burmistrza 
Darłowa, pożądana 
jest dalsza rozbudowa 
Domu Hospicyjno-
Opiekuńczego 
i stworzenie Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego. 
Miasto deklaruje 
wsparcie w tym zakresie. 
Fundusze musiałyby 
jednak pochodzić ze 
składek i darowizn ludzi 

dobrej woli. Burmistrz jest przekonany, że darłowianie 
i lokalni przedsiębiorcy nie odmówią pomocy, dzięki której 
fachową opiekę w placówce znajdzie jeszcze większa 
liczba osób przewlekle chorych. 

Goście balu mieli okazję wziąć udział 
w licytacjach prowadzonych przez 
Roberta Bochenko i burmistrza 
Arkadiusza Klimowicza. Wśród 
zlicytowanych przedmiotów znalazły się 
między innymi: 

• pierwszy odlew prestiżowej nagrody 
Króla Eryka Pomorskiego – dar 
Burmistrza Darłowa (w licytacji 
osiągnął cenę 15 000 zł),

• „Księga Jedności Narodów - myśli, 
sentencje i aforyzmy świętego Jana 
Pawła II” podarowana przez biskupa 
Edwarda Dajczaka (14 000 zł),

• różaniec od papieża Franciszka 
przywieziony prosto z Rzymu przez 
biskupa Edwarda Dajczaka  
(10 000 zł),

• bukiet kwiatów od kwiaciarni 
Magnolia  
(10 000 zł),

• popiersie kardynała Stefana 
Wyszyńskiego – dar kardynała 
Kazimierza Nycza, poprzedniego 
ordynariusza koszalińsko-
kołobrzeskiego (6500 zł),

• koszulka z autografem Roberta 
Lewandowskiego podarowana 
przez Ryszarda Zawadę (6000 zł).

Najwyższą cenę podczas licytacji uzyskał pierwszy 
odlew nagrody Króla Eryka Pomorskiego
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• biżuteria z kamieni
• okazy minerałów
• łapacze snów
• kadzidełka
• olejki zapachowe
• orgonity
• wahadełka
• kominki  Back Flow efekt

dymnego wodospadu

Kołobrzeg  
Unii Lubelskiej 12   
tel. 609 601 800

www.kamienieswiata.pl

i wiele innych....i wiele innych....

www.kamienieswiata.pl



Pomysł wielkiej wyprawy, porzucenia dotychczasowego trybu życia, dojrzewał 
w nas od dłuższego czasu. Tak jak potrzeba przygód, którą nosiliśmy w głowach od 
harcerskich lat. Chociaż z czasem nasz pomysł się skonkretyzował, dalej była w nim 
nutka niedorzeczności. Przed wyjazdem spotkaliśmy się ze skrajnymi reakcjami 
- od podziwu do totalnego niezrozumienia - bo kto chce zamienić wygody na 
gnieżdżenie się na sześciu metrach kwadratowych (i to jeszcze z kotem). Zaznaczę, 
że nie chodziło tu o wyczyn w kategorii ekspedycji dookoła świata, podczas której 
bylibyśmy nastawieni na połykanie kilometrów. Chcieliśmy przestawić swój tryb 
życia, nasiąkając miejscami, w  których - jeśli przypadły nam do gustu – gotowi 

byliśmy obozować tygodniami. 

Autor: jakub Ruszkowski 

Rok w podróży, 
bez czekania na emeryturę

Nasz dom, czyli sześć metrów kwadratowych na kołach
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Już od kilku lat podróżowaliśmy starymi, niewielkich rozmiarów 
kamperami (campervanami). Najdłuższe i najdalsze wycieczki 
ograniczone były czasem naszych urlopów, bez możliwości 
nacieszenia się urokiem nomadycznej niezależności. Pierwsze 
dwa auta były naprawdę malutkie, ale dla naszej dwójki ideal-
ne. Mogliśmy wjechać na tereny, o których większy kamper nie 
mógłby nawet śnić. 

DlA koMFortu kotA

Teraz, decydując się na przeprowadzkę do domu na czterech 
kółkach, musieliśmy wziąć pod uwagę, że jest jeszcze ktoś, 
kto musi z nami pojechać. Mowa o naszym kocie kanapowym, 
którego dotychczasowe przygody eskalowały najwyżej do po-
jedynków z brudnymi skarpetkami na podłodze. Wiedzieliśmy, 
że zwierzak i ciepłe kraje to wyzwanie, bo trzeba mu zapew-
nić komfort termiczny, zwłaszcza wtedy gdy zostawimy go 
samego w aucie. Nie mówię tutaj o temperaturach przeżycia, 
tylko o takich, w których komfortowo będzie mógł się lenić 
na kanapie. Stąd decyzja o zmianie pojazdu. Tak! Wyłącznie 
ze względu na naszego futrzastego kompana postanowiliśmy 
kupić dużego kampera z lat osiemdziesiątych, w którym spora 
liczba okien dachowych i fantastyczna izolacja sprawiły, że na-
wet piekielne tureckie słońce nie stanowiło problemu.

Niestety, pomimo że kamper wydawał się bardzo wygodny 
i teoretycznie spełniał wszystkie wymogi, wyglądał marnie. 
Z tym pomógł nam poradzić sobie jeden z bardziej rozpoznawa-
nych street artowców - Krik Kong. Kolorowe postacie pokryły 
budę ponad 30-letniego wozu. Edyta zajęła się dekoracją wnę-
trza. Oczywiście ładny wygląd to nie wszystko. Trzeba było po-
mocy mechaników, którzy usprawnili go jak tylko się da. 

W trakcie przygotowań przyszła pandemia. Uznaliśmy, że nie 
będziemy płakać z tego powodu. Wiedzieliśmy, że będziemy 
mierzyć się z wieloma pandemicznymi ograniczeniami i że na-
sza wyprawa nie będzie taka, jak sobie zaplanowaliśmy. Jednak 
postanowiliśmy rozpocząć najwspanialszy rok naszego życia.

NA Próbę tour De PologNe 

Pierwszy etap naszej podróży był rodzajem testu. Nie chcieli-
śmy rzucić się na głęboką wodę i brnąć w coś na siłę. Zdecydo-
waliśmy się okrążyć Polskę w ciągu jednego miesiąca, testując 
siebie i sprzęt. Nie wykluczając, że na tym się skończy. 

Z jednym i z drugim było różnie, ale okazało się że sprawni 
z nas mechanicy - tak sprzętowi, jak i emocjonalni. Pomimo 
wieloletniego związku życie na małym metrażu i totalna za-
leżność od siebie potrafi rodzić zgrzyty. Całe szczęście, że po-
trafiliśmy o nich rozmawiać i rozkładać na czynniki pierwsze, 
osiągając zrozumienie. 

Zgrzytał również sam kamper, elektryka ciągle płatała figle. Na 
szczęście wszystko drogą dedukcji i eksploracji można było na-
prawić we własnym zakresie. Zbawienne okazało się zabranie 
z sobą kabli, części zapasowych i narzędzi. 

Najważniejszym punktem tego etapu eskapady były Bieszcza-
dy i odwiedziny kapliczki bezpiecznych powrotów, w której 
- po zapaleniu świeczki - każdy podróżnik może czuć się pod 
opieką sił wyższych. 

Nasz kanapowiec - to dla niego kupiliśmy większy kamper

Jeden z cudownych widoków - nagroda za podróż bez planu i harmonogramu 
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Wróciliśmy do Koszalina. Z pewnego rodzaju satysfakcją i niedowie-
rzaniem spojrzeliśmy na siebie - bez słów wiedzieliśmy co chcemy po-
wiedzieć. „Kiedy ruszamy? Jak najszybciej!” 

Pożegnaliśmy się z rodziną i przyjaciółmi - wyjechaliśmy, zostawiając 
wszystko. 

NiełAskAWy CzAs 

Była połowa października 2020 roku, a lockdown stawał się coraz bar-
dziej realny. Braliśmy pod uwagę, że możemy utknąć gdzieś w drodze 
na nasze wymarzone południe Grecji. 

Będąc już w drodze, nie wiedzieliśmy, którą trasę wybierzemy. Czy 
promem przez Włochy, czy przez wszystkie bałkańskie kraje po kolei? 
W ostatniej chwili, gdy mieliśmy już wjechać do Czech, przeczytaliśmy 
komunikat o przejściu tego kraju do czerwonej strefy covidowej, co 

mogło skutkować problemami z przekraczaniem kolejnych granic. 
Skierowaliśmy się na Słowację. 

W górach jedziemy wąską, krętą i podmywaną przez rzekę drogą. Robi 
się ciemno, a po chwili cała elektryka gaśnie. Nie ma świateł, wycie-
raczki nie działają, a woda coraz bliżej dróżki. Okazało się że stopiły się 
(nie spaliły) bezpieczniki. Nic poważnego. Stary diesel nie potrzebuje 
na szczęście prądu do działania. Udało się zażegnać chwilowy kryzys. 

Omijając płatne drogi, dostaliśmy się pod granicę węgierską. Według 
informacji ze strony MSZ-u i internetowych opinii nie da się praktycz-
nie wjechać na teren Węgier. Trzeba się liczyć z badaniami na granicy 
oraz należy przedstawić ważny cel pobytu na terenie tego kraju. Przed 
granicą postanowiliśmy zmierzyć sobie temperaturę, obawiając się 
konieczności odbycia kwarantanny w wypadku przekroczenia książ-
kowego 36,6. Ku naszemu przerażeniu oboje mamy po 37 z hakiem. 
Pomiary wykonane różnymi termometrami! Nawet tabletki na zbicie 

Kiedy utknęliśmy na pustkowiu w zepsutym kamperze...

Zrobiliśmy sobie z naszymi wybawcami pamiątkowe zdjęcie. 

... jak spod ziemi pojawili się najpierw sympatyczni Francuzi, 
a później pomocni Niemcy. 
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temperatury nie pomagały. W końcu powiedzieliśmy sobie, że co ma być, 
to będzie! 

Dojeżdżając do granicy, z oddali zobaczyliśmy pięciu funkcjonariuszy. Gdy 
zauważyli zbliżającego się kolorowego kampera, szybko rozpierzchli się, 
zostawiając na placu boju najmłodszego z nich, żeby sobie z nami poradził 
po angielsku. Żadnych badań, żadnych pytań, nawet nie chciał oglądać 
kociego paszportu. 

serbskA MAFiA AutostrADoWA

Przez Węgry obowiązywał 12-godzinny tranzyt, którego nie byliśmy 
w stanie wykonać z racji zmęczenia i prędkości maksymalnej 80 km/h (i to 
raczej z górki) osiąganej przez nasz wehikuł. Na wyjeździe jednak nikt nie 
sprawdzał, ile czasu przebywaliśmy ponad normę. Wjechaliśmy do Serbii. 

Jakieś sto kilometrów za Belgradem zatrzymaliśmy się na odpoczynek. 
Próbujemy odpalić silnik. Kompletna cisza. Rozrusznik nie wydał najmniej-
szego odgłosu. Pierwsze co sprawdzam, to bezpieczniki, które wymienia-
liśmy do tej pory niezliczoną ilość razy. Ku naszemu zdziwieniu wszystkie 
były całe. Nie panikujemy… to prosty samochód. Albo pójdzie na pych, 
albo dam prąd prosto z akumulatora na rozrusznik. Zaglądam pod maskę 
i kątem oka widzę, jak zmierza w moją stronę mężczyzna ubrany w kom-
binezon roboczy. 

Zanim zdążył się odezwać, zapaliła mi się w głowie lampka ostrzegaw-
cza i wspomnienie historii, które czytałem o serbskich przekrętach na 
autostradach. Pomocny Serb zaoferował pomoc, za którą serdecznie po-
dziękowałem, kłamiąc, że usterkę już naprawiłem. On z jakiegoś powodu 
klnąc coś pod nosem, odwrócił się na pięcie i odszedł do stojącej tuż obok 
lawety. Przyglądam się bliżej okablowaniu pod maską: odłączony kabel, tu 
kolejny. Ten był on na kostce z blokadą, która nie ma prawa się rozłączyć 
podczas jazdy. Wszystko jasne, ale i przerażające. Mogliśmy paść ofiarami 
autostradowych naciągaczy. 

Wschodnie wybrzeże Peloponezu

Turcja u podnóża płonących Skał Chimery

Turcja, ruiny starożytnego miasta
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PierWsze testy

Granica serbsko-bułgarska i znowu mnóstwo informacji ze strony 
MSZ-u oraz grup podróżniczych. Na granicy jedyną rzeczą, która inte-
resowała pograniczników, był nasz gruby kot - chcieli sobie robić z nim 
zdjęcia. Żadnych testów. 
W Sofii szok, ludzie żyli zupełnie inaczej niż na północy Europy: bez 
maseczek i ograniczeń. Słońce i beztroska. 

Teoretycznie powinniśmy być w tym kraju 24 godziny. My jednak za-
bawiliśmy prawie dwa tygodnie. Sofia - pomimo że jest stolicą - nie 
przyciąga turystów, dając nam to co najbardziej lubimy w podróżach 
- prawdziwość oraz brak turystycznego zadęcia. 

Sofia to taka Warszawa sprzed 30 lat, z lekką domieszką Hiszpanii. 
Zatrzymaliśmy się na parkingu, przy jakimś bardzo ważnym muzeum, 
które miało 24-godzinną obstawę policyjną, co było nam bardzo na 
rękę, gdy zostawialiśmy nasz domek na czas zwiedzania. 

Przed wjazdem do Grecji musieliśmy już niestety wykonać testy PCR 
w przygranicznej miejscowości Sandanski. 

JesteśMy W greCJi 

Rozpoczęły się góry i jazda na pierwszym biegu. Sfory bezpańskich 
psów stały się nieodłącznym elementem krajobrazu, toteż spacery 
z kotem stały się nie lada wyzwaniem. 

Dotarliśmy do Salonik, miasta-dżungli, gdzie ruch samochodowy nie 
ma zasad, a użycie kierunkowskazu jest oznaką słabości. Wyobraźcie 
sobie teraz nas, jadących wielkim wozem drabiniastym niezdolnym do 
przyspieszania i możliwości dynamicznej reakcji na chaos dziejący się 
dookoła... 

Wiele dni i kilometrów dalej na południe spędzaliśmy czas na ma-
lowniczym cyplu wchodzącym w morze. Brzeg skalisty, a w zato-
ce zacumowane maleńkie rybackie łodzie. Zainspirowany miej-
scowymi, postanowiłem zapolować na ośmiornicę. Udało się.  
Była pyszna. 

Spotkaliśmy tam młodego Niemca podróżującego żółtym, poczto-
wym busem przerobionym na kampera. W środku miał prawdziwy 
piecyk opalany drewnem! Dowiedzieliśmy się, że chodzą słuchy o loc-
kdownie w Grecji i że jest jedno miejsce na samym południu kraju, 
gdzie będzie można legalnie spędzić ten czas. 

Po kilku dniach dotarliśmy do Elei znajdującej się przy ostatnim 
dzikim lesie w Grecji i legowisku żółwi morskich. Miejsce przy-
pominało osady kamperów z amerykańskich filmów. Ponad 130 
pojazdów, blisko 300 podróżników. Pisząc o kamperach, nie piszę 
tutaj o takich jakie można zobaczyć w Polsce, kupionych „gotow-
cach”. Większość z nich to konstrukcje budowane od podstaw. Na 
busach, ciężarówkach, pickupach. Jedyne w swoim rodzaju, niepo-
wtarzalne. 

Tutaj wszystko ma swoją historię
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Było kilkoro młodych Niemców w starszych od nich busikach. Tuż obok 
Ben i Steven z Anglii oraz nieco dalej w przyczepie Janusz z Jolą, którzy 
spędzają tutaj emeryturę już szósty rok. Poznaliśmy także cudowną rodzi-
nę, która wychowuje swoje dzieci w tym magicznym lesie. Okazuje się że 
jeśli ma się olej w głowie, to dzieciaki mogą rozwijać się dużo lepiej niż te 
uczęszczające do tradycyjnych szkół w kraju. 

Wbrew zapewnieniom miejsce nie było zupełnie pozbawione problemów 
z lockdownem, a policja co jakiś czas karała kamperowiczów mandatami. 
Część się wyniosła, my zostaliśmy. 

W końcu postanowiliśmy ruszyć dalej. Na północnym wschodzie Pelopo-
nezu poznaliśmy Polaka z okolic Koszalina, który podróżuje monstrualnie 
wielkim MAN Katem, czyli przerobioną wojskową ciężarówką, która wcze-
śniej była mobilną wyrzutnią rakiet. 

Mając ograniczone fundusze wiedzieliśmy, że im „wystawniej” będziemy 
żyć, tym szybciej zakończymy naszą przygodę. Dlatego prezenty gwiazd-
kowe ograniczyły się do rzeczy przydatnych i niezbędnych. Jedną z nich 
były łańcuchy śnieżne. Ktoś się pewnie popuka w głowę - łańcuchy śnież-
ne w Grecji? Otóż tak, chociaż kupowaliśmy je z myślą o wydobywaniu się 
z błotnych, offroadowych opresji. Jadąc wzdłuż wschodniego wybrzeża, 
uciekając przed zimnym frontem zwanym w tamtym czasie „bestią ze 
wschodu”, postanowiliśmy sobie skrócić drogę tnąc trasę przez góry. Nie-
stety nie uczymy się na błędach i owe 70 km przemierzaliśmy przez cały 
dzień, aby w pewnym momencie zakładać łańcuchy śnieżne, bo auto już 
dalej nie trzymało się drogi. 
Było to też pierwsze spotkanie naszego kociaka ze śniegiem. Jakaż to była 
dla niego nowość po tylu tygodniach ciepłego i suchego piasku. 

JAk z kArt PoWieśCi

Czytaliście „Alchemika” Paulo Coelho? Chyba spotkaliśmy głównego boha-
tera tej książki. Mieszka na samym południu Peloponezu. 
Znajomość rozpoczęła się jak każda inna, standardowymi pytaniami skąd, 
dokąd, jak długo? Zaproponował, że przedstawi nas swojemu ojcu. Idziemy 
przez gaj oliwny, nie widać żadnych domów. Pasterz  Elias otwiera w końcu 
bramę, ale jest to brama cmentarna! Jak się okazuje, jego ojciec już dawno 
nie jest w stanie z nikim porozmawiać... 
Mimo tak nietypowego żartu jego filozoficzno-wariacki ton przypadł nam 
do gustu. Opowiedział nam o swoim skromnym życiu i wyprawach z koza-
mi na szczyty pobliskich gór. Oprócz pasterstwa, Elias zajmuje się zbiera-
niem soli morskiej z okolicznych nadmorskich skał oraz ziół o rozmaitym 
działaniu. Jeśli ktoś zapytałby mnie, kto jest najbarwniejszą postacią na 
całym półwyspie - zdecydowanie Alchemik z Peloponezu. Pomimo że żyje 
w odciętej od świata chatce, biegle mówi po angielsku. Spędziliśmy bardzo 
miły wieczór, racząc się lokalnym winem i oliwkami. 

Cała Grecja jest usiana bajecznie pięknymi miejscami, jednak środkowy 
palec Peloponezu jest miejscem naprawdę wyjątkowym. Na samym po-
łudniu, gdzie już żaden samochód dalej nie pojedzie, postanowiliśmy spę-
dzić jakiś czas. W odległości kilkudziesięciu metrów od mitycznych Wrót 
Hadesu. 

To piekielne sąsiedztwo przysporzyło nam koszmarnych wrażeń. W nocy 
zerwał się huragan. Ale nie był to wietrzyk, który możemy znać znad Bał-
tyku. Tam były cykliczne uderzenia wiatru, przeplatane prawie kompletną 
ciszą. Czuliśmy jak ściany samochodu uginają się pod naporem żywiołu. Co 
chwilę cała zabudowa bujała się z lewa na prawo. Drewniane meble i szafki 
jęczały od obciążenia, a my wraz z nimi, krzycząc co jakiś czas. Nie był to 
w dalszym ciągu krzyk przerażenia o własne życie, tylko szloch rozpaczy: 
gdyby ten stary pojazd się wywrócił, to skończyłaby się nasza przygoda. 
Prawie 40-letnia konstrukcja z blachy, styropianu i pleśni nie wytrzymała-
by takiego traktowania. Elea, Peloponez. Ostatni dziki las na półwyspie był podczas 

pandemii azylem dla 300 kamperowiczów takich jak my.
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Ktoś zada pytanie - dlaczego nie odjechaliście z miejsca, gdzie tak 
wieje? To było najbezpieczniejsze miejsce w okolicy, a możliwość jaz-
dy nocą po drodze o szerokości jednego samochodu, z przepaściami 
z jednej strony, a z drugiej spadającymi kamieniami ze szczytów gór 
nie kwalifikowała się nawet do rozpatrywania. Czekaliśmy do świtu, 
do osłabnięcia wiatru. 

Po drodze spotkaliśmy naszego przyjaciela Bena, który przyczaił się 
troszkę dalej, bo wiedział o nadciągającym huraganie. Niestety wiatr 
zrobił mu z kampera kabriolet, urywając wielkie okno dachowe. 

stAMbuł… 

Pamiętacie jak wobec Salonik użyłem słowa dżungla? Stambuł to 
dopiero dżungla samochodów, biznesów, zapracowanych Turków, 
szemranych typów i imigranckich dzielnic. Mimo wszystko miasto  
sprawia wrażenie sprawnie działającego mechanizmu w świeżo naoli-
wionej maszynie. Na ulicach nie ma śmieci i nie śmierdzi jak w wiel-
kich europejskich stolicach. Są całe dzielnice sklepowe lub fabryczne 
podzielone według specjalizacji. Dzielnica sklepów z butami tylko dla 
dzieci. Dzielnica z męskimi paskami tuż nieopodal dzielnicy z majtkami. 
Wszyscy skupieni, wszyscy dbający o swój biznes. Każdy wie, za co 
jest odpowiedzialny. Nikt nie marnuje czasu. 

Ale to nie sama kultura i inność Turcji i Turków była wydarzeniem 
roku. Któregoś wieczora wybraliśmy się na spacer po tętniącym ży-
ciem centrum. Wciąż zachowywaliśmy się jak dzicy, którzy zostali 
nagle przeniesieni do cywilizacji bombardującej zmysły przybysza. 
Grecja oprócz swojego niesłychanego piękna zmusiła nas do trzyma-
nia się trochę na uboczu, z dala od policji i covidowych restrykcji. Tryb 
życia w Turcji był zgoła inny. Turysta miał przywileje, a ograniczenia 
covidowe nie obowiązywały. 

Jako miłośników kotów fascynowały nas niezliczone bezpańskie, ale 
wciąż zadbane zwierzaki. Turcy bardzo dbają o te zwierzęta, a ma to 
podłoże historyczno-religijne. Ponoć Mahomet był ich wielbicielem. 
Spacerując po jednej z zatłoczonych, ruchliwych uliczek zobaczyłem 
zabłąkanego kociaka, któremu chciałem zrobić zdjęcie. Zanim usta-
wiłem ostrość, już wskoczył mi na kolana, kurczowo się wtulając, 
a łapkami uciskając koszulę w sposób w jaki robią to kociaki przy piersi 
matki. Kupił nas. Turecki cwaniak, który wiedział jak podejść turystów. 
Zabraliśmy go ze sobą. 

W Stambule wciąż panowało załamanie pogody, temperatury bliskie 
zera. Ruszyliśmy niczym ptaki za słońcem - na południe. 

Będąc w słonecznej Antalyi musieliśmy zostać sporo dłużej niż plano-
waliśmy, a to za sprawą poważnej choroby naszego starego kota Misia. 
Było bardzo poważnie, jednak udało się go odratować. Trzytygodnio-
wa hospitalizacja zrujnowała nasze finanse. Wydalibyśmy 10 razy tyle, 
gdyby była potrzeba. 

JAk W bAJCe

Ruszyliśmy dalej na wschód, poznając wielu przyjaznych Turków 
i Kurdów, którzy zapraszali nas do swoich domów na tradycyjny czaj. 
W jednym z piękniejszych miejsc jakie sobie można wyśnić, spędzili-
śmy kilka cudownych nocy. Pomiędzy plantacjami bananowców, ru-
inami zamku i dwiema maleńkimi lagunami poznaliśmy Syryjczyka Ale-
go, który za dnia grał nam na swojej rozklekotanej baklamie, a nocami 
wystukiwał plemienne rytmy na wielkim bębnie w okolicznej jaskini. 

Pośród tej nieziemskiej scenerii rozbrzmiewały nawoływania na mo-
dlitwę nawet nie z minaretu, tylko z głośniczka zawieszonego na słu-
pie na środku pola bananów. Okoliczna wioską, a raczej jej zgliszcza 
w których wciąż mieszkali  rolnicy potęgowała uczucie nierealności 
tamtych chwil. Cały czas głowiliśmy się, czy uda nam się podjechać 
pod niesłychanie stromą górę, której pokonanie nas czekało. Udało 
się, ale silnik od tamtej pory już nie chodził tak samo. 

Na wschód od Alanyi praktycznie nie ma turystów - tam zaczyna się 
prawdziwa Turcja, ta o której marzyliśmy, ta już nie tak bezpieczna. 

Znaleźliśmy namiary na senne miasteczko, „za górami, za lasami”. 
Pierwsze skojarzenie które się nasuwało to te wszystkie małe ame-
rykańskie mieściny rodem z opowiadań Stephena Kinga; z którym coś 
jest nie do końca tak, bo skrywają jakąś tajemnicę. Pomimo naszych 
odczuć miejsce to ugościło nas w miły sposób. Golibroda ostrzygł 
mnie za darmo lepiej niż nie jeden koszaliński fryzjer, a lokalny przy-
wódca ugościł w swoim domu. Odwdzięczaliśmy się grą na gitarze dla 
rybaków. 

Dowiedzieliśmy się że w odległości 2 km, za górą, znajduje się elek-
trownia jądrowa i że to może być jedna z przyczyn opustoszenia tej 
pięknej miejscowości. „Wódz” przestrzegł nas przed okolicznymi ko-

Senne portowe miasteczko na wschodzie Grecji
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brami, które lubią się wygrzewać na brzegu plaży. Nie musieliśmy dłu-
go czekać, żeby nam pokazał świeżo ubitego gada. 

Wszystko MA PrzyCzyNę i Cel 

Sporo przygód zafundowało nam miasto Mersin na wschodzie Turcji. 
Poznaliśmy tam wielu nowych przyjaciół, którzy traktowali nas niczym 
członków rodziny. Znajomości zwykle rozpoczynały się od miłych skinień 
głową oraz z ciekawości - kim są ci obcy. Ale zacznijmy od początku… 

Zmęczeni całodziennym zwiedzaniem zakamarków miasta, wrócili-
śmy do „domu”. Nie musieliśmy długo czekać, aby usłyszeć pukanie 
do drzwi. Byliśmy przekonani, że to standardowa kontrola policji. Ku 
naszemu wielkiemu zdziwieniu zza drzwi wyłoniła się ogromna srebr-
na taca, pełna najwykwintniejszych tureckich pyszności. Syn wczoraj 
poznanego starszego pana zaprosił nas do ich domu. 

Już od przekroczenia progu apartamentowca coś nam nie grało: za 
wysoki standard nawet jak na luksusowy hotel. Gdy weszliśmy na ich 
prywatne piętro, olśniły nas złoto, jedwabie i kamienie szlachetne. 
Niczym na imprezie u Midasa, tylko z tą różnicą, że to działo się na-
prawdę. Okazało się, że gospodarze są właścicielami rodzinnej firmy 
olejarskiej. Szczęki opadły nam do samej ziemi. 

Następnego dnia powtórka z rozrywki, a kolejnego poznaliśmy mło-
dego Kurda, który był na Erasmusie w Olsztynie. Znowu masa miej-
scowych specjałów - przygotowanych przez jego mamę. Nie chciało 
nam się wierzyć, że taka gościnność jest możliwa i że nie jest podszyta 
jakimś podstępem. 

W tym samym mieście mieliśmy także nieprzyjemną sytuację. Kam-
per jako niezależny dom na kołach potrzebuje zaopatrzenia w wodę 
pod prysznic czy do mycia naczyń. Nadszedł ten dzień, że musiałem 
poszukać źródła świeżej wody. Wziąłem swój rozklekotanym rower, 
czerwony brudny kanister i kawałek węża ogrodowego. Rozczochra-
ny i zarośnięty ruszyłem przed siebie. Wycieczka nie trwała długo. Jak 
spod ziemi wyłonił się policjant chcący mnie wylegitymować. 

Zapomniałem o dokumentach. Mundurowy natychmiast stwierdził, 
że jestem syryjskim terrorystą - tak mu wyglądałem. Przeszukanie, 
nerwowa szarpanina. Zabrał mnie na posterunek. Stał się jeszcze bar-
dziej nerwowy, gdy znalazł w tylnej kieszeni nóż, który zapomniałem 
wyjąć po drobnych naprawach w łazience. Nie dało mu się wytłuma-
czyć po angielsku, na migi czy łamanym tureckim, że jestem turystą 
z kampera nieopodal. 

Nie chciał zrozumieć. Wezwał posiłki. Nie obawiałem się aresztowa-
nia za terroryzm czy bycie nielegalnym imigrantem. Nie miałem kon-
taktu z Edytą, którą w końcu dostałaby zawału, gdybym się wkrótce 
nie pojawił. Przyjechało wsparcie. Panowie w ładniejszych czapkach, 
którym nikt nie bał się powierzyć samochodu służbowego pod opiekę. 
Całkiem sprawnie udało mi się im wytłumaczyć zaistniałą sytuację. 
Mnie puścili wolno, a pogromcę terrorystów o mały włos nie zdzielili 
pałą przez plecy. 

O tym że wszystko we Wszechświecie ma jakiś cel i że z góry nasze 
poczynania są zaplanowane, przekonaliśmy się pewnego upalne-
go dnia w centrum kraju na półpustynnym terenie. Przez większość 
czasu nie spotykaliśmy żadnych podróżników, sami Turcy i Kurdowie. 
GPS wskazuję drogę w lewo, ale intuicja kazała mi jechać w prawo. Nie 
przejechaliśmy kilku kilometrów i nagle zapaliła się czerwona kontrol-
ka akumulatora. Temperatura silnika zaczyna niekontrolowanie wzra-
stać. Prędko zatrzymuję samochód. Spod auta wycieka kałuża płynu 
chłodzącego. 

Pustynia, gorąc z nieba i nikogo w okolicy. Środek twardego loc-
kdownu. Na szczęście 500 kg zapasowych części na coś się przydaje. 
Niestety, nigdy nie zakładałem paska w takim samochodzie. Patrzę, 
dumam, a tu zatrzymuje się para Francuzów, pytających czy w czymś 
nie pomóc. Nie zdążyliśmy wymienić dwóch zdań i zatrzymuje się eki-
pa podróżników z Niemiec. W dodatku jest wśród nich mechanik! Po 
kolejnych 10 minutach nowiutki pasek siedział na miejscu, a my pozna-
liśmy przesympatycznych ludzi. Kto wie jak potoczyłyby się nasze losy 
gdybyśmy zawierzyli we wskazania GPS-u. 

PoWrót 

Tak jak w innych krajach nasz kamper nie robił na nikim specjalnego 
wrażenia, tak w Turcji ludzie oszaleli na jego punkcie. Co drugi wy-
przedający nas samochód (a robił to każdy szybszy od wozu konnego) 
pozdrawiał nas trąbieniem, machaniem przez pasażerów albo uśmie-
chami od ucha do ucha. Warto było go tak ozdobić - Krik Kong spisał 
się na medal. 

Opuszczając Turcję, mieliśmy całą masę problemów związanych 
z brakiem testów na covid oraz brakiem paszportu dla naszego no-
wego towarzysza podróży. Paszportu nie da się wyrobić, bo trwa to 
4 miesiące, a wiza ważna jest maksymalnie 3... Testu na covid też nie 
szło zrobić w żadnym mieście na północ od Stambułu. Pojechaliśmy 
na granicę, co ma być to będzie! Kota schowaliśmy jak David Copper-
field chowa królika. Udało się go przemycić. Z testami już tak łatwo 
nie było. Ale to już opowiem przy innej okazji, tak jak o przygodach 
w Bułgarii i Rumunii, bo już dawno przekroczyłem wyznaczoną przez 
redakcję długość tekstu...

W wiosce podróżników z całej Europy
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Kolacja Biznesowa PIG
Pierwsza po niemal dwuletniej przerwie kolacja biznesowa członków 
koszalińskiego oddziału Północnej izby gospodarczej zgromadziła w re-
stauracji Hudson ponad 80 osób. spotkanie było okazją do powitania 
w gronie zrzeszonych firm kolejnych przedsiębiorców, którzy odebrali 
pamiątkowe certyfikaty. Wysoka frekwencja oraz deklaracje zadowolo-
nych uczestników kolacji wskazują na to, że o ile warunki pandemiczne 
pozwolą, podobne wieczory będą się odbywać raz w kwartale. 

Fotografie: tomasz majewski  
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Jubileuszowy plener 
w Sianożętach

W dniach 15-25 października br. w sianożętach odbył 
się X ogólnopolski Plener Malarski. Jego uczestnikami 
byli: Anna kaczor z Wejherowa (komisarz wystawy), 
Maria sadowska z łodzi, lidia Domagała z zielonej góry, 
Daria sołtan-krzyżańska z gdyni, Magdalena Malena 
Jankowska z sopotu, renata Wojnarowicz z Piły, ryszard 
Patzer z sopotu, Andrzej Fronczak z Włocławka, Feliks 
Malinowski z gdyni, leszek Niewadomski z lublina, 
Jacek kośmiński Dyzma z kazimierza Dolnego, Michał 
sołtan – gitarzysta, kompozytor i wokalista z Warszawy. 

ze względu na rozbudowę goszczącego artystów hotelu, 
cykliczne spotkania artystów zostały wznowione po 
dwuletniej przerwie. Podczas wernisażu organizator 
pleneru pani Halina kozak podziękowała  artystom za 
przyjęcie zaproszenia i udział w wydarzeniu, a komisarz 
Annie kaczor za doskonałą organizację pleneru. słowa 
podziękowań przekazane zostały również właścicielom 
hotelu imperiall resort & Medispa, którzy przyjęli 
artystów i byli jednocześnie głównymi sponsorami 
wydarzenia. 

tekst: Dorota Popowicz Majewska 
Foto: Tomasz Majewski
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Foto: Ilona Łukjaniuk

Mirosław Krom 
świętował 

50 lat pracy 
w STP Dialog

W gronie osób związanych ze stowarzysze-
niem teatr Propozycji Dialog Mirosław krom 
należy do tych, którzy rozpoczynali aktor-
ską przygodę pod skrzydłami legendarnej  
Henryki rodkiewicz, obecnie patronki tej 
zasłużonej sceny. Wielu koszalinianom jest 
on znany również jako dziennikarz i swego 
czasu współwydawca lokalnego dziennika.  
Podsumowanie pięćdziesięciu lat twórczego 
życia M. kroma odbyło się niedawno w Dom-
ku kata. gośćmi benefisu byli przyjaciele pana  
Mirosława oraz dzisiejsi członkowie stP Dialo-
gu. sto lat, Jubilacie!
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tutaj nas znajdziecie
- Indahouse.pl, ul. Bukowa 29A
- Invest Nieruchomości, Pasaż Milenium, ul. 1 Maja 14/2
- 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,   
   Citroën 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 Klinika Medycyny Estetycznej Edyta     
   Słupczewska, 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 
- Dermalogica Klinika Medycyny Estetycznej Edyta     
   Słupczewska, CH Jowisz I piętro, ul. Zwycięstwa 40
- 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
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COMARCH OCR
Sprawdzone narzędzie, które odczyta faktury i wprowadzi je do 
systemu Comarch ERP Optima

Comarch oferuję usługę, która przyspieszy digitalizację Twojej 
fi rmy. Dzięki Comarch OCR błyskawicznie wprowadzisz do 
rejestrów każdą papierową fakturę – potrzebny Ci będzie tylko 
skaner lub aparat fotografi czny i połączenie z Internetem.

Usługa Comarch OCR kluczowe dane z faktury odczyta 
i skataloguje za Ciebie – dzięki czemu zaoszczędzisz czas, 
który poświęcasz na ich ręczne wprowadzanie, a w przyszłości 
błyskawicznie wyszukasz potrzebne dokumenty.

COMARCH ERP OPTIMA 
to najpopularniejszy w Polsce program stworzony dla małych i średnich 
fi rm z każdej branży. Dzięki modułom dedykowanym każdemu obszarowi 
biznesowemu (faktury, płace, kasa/bank, sprzedaż, handel z magazynem 
itd.) jest optymalnym systemem ERP do zarządzania fi rmą. Dzięki 
dedykowanym rozwiązaniom to najchętniej wybierane oprogramowanie 
księgowe wśród biur rachunkowych i doradców podatkowych. 

KOMPIX SPÓŁKA Z O.O.
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