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Odważnie i z misją
O Przedsiębiorstwie Budowlanym
KUNCER mówi się często używając
słów: „doświadczenie”, „solidność”,
„jakość”. To niepodważalne wartości,
firma ma jednak jeszcze jedno, równie
istotne oblicze – dynamiczny rozwój
i wielką odwagę we wprowadzaniu
na rynek deweloperski innowacyjnych
rozwiązań. Kto sprawia, że w Koszalinie
możemy kupić mieszkania, w których
zastosowano najnowocześniejsze
w skali całego kraju rozwiązania
budowlane? Pytamy o to Krzysztofa
Kuncera.
Czy po trzydziestu latach prowadzenia
biznesu jest coś, co wciąż Pana porywa
w codziennej pracy? To tylko obowiązki,
rutyna, czy jednak pasja?
orywa mnie wszystko, co nowe. Jestem na bieżąco z trendami w rozwoju
budownictwa. Cały czas pojawiają się
nowe technologie albo nowe zastosowania dla starszych rozwiązań.
Czyli w Pana firmie to pan jest tym
duchem innowacyjności?
– Nie tylko ja, ale mnie szczególnie interesuje
szukanie nowości. Choćby energooszczędność
budynków, o której sporo się ostatnio w Koszalinie mówi i pisze ze względu na Osiedle
Cypryjskie, zastosowanie rekuperacji w mieszkaniach – to są rozwiązania innowacyjne, pod
którymi się podpisuję. Bywają też pomysły trudne do wcielenia w życie i przyznam, że moi
współpracownicy czasami trochę hamują mój
pęd w kierunku nowości. Ale na pewno duch
innowacji jest konieczny. Bez niego nie da się
utrzymać na rynku.
A co jest dla Pana głównym celem, misją?
– Prowadząc firmę ma się wpływ na życie wielu
ludzi. Oczywiście na to jak na co dzień funkcjonują
i jak się czują ci, którzy kupują mieszkania wybudowane przez nas, ale też na życie pracowników,
kontrahentów. Biznes nie działa w próżni, wchodzi w interakcje. To jest duża odpowiedzialność,
ale właśnie w budowaniu tych wszystkich relacji
widzę sens.
Pieniądze w ogóle nie są na pierwszym miejscu! Chodzi o to, żeby wszystkie strony były zadowolone – pracownicy, pracodawca, klienci,
podwykonawcy. I jeszcze szerzej – nasze działania

P

Krzysztof Kuncer – prezes zarządu PB Kuncer.

mają wpływ na miasto, na środowisko, w którym
wszyscy żyjemy.
Stąd intensywna działalność PB KUNCER
w obszarze społecznej odpowiedzialności
biznesu?
– Z pomysłami wsparcia osób znajdujących się
w jakiejś życiowej potrzebie przychodzą najczęściej
moi pracownicy. Ja się do takich działań zwykle przychylam, to jest dla mnie ważne. Dla firmy taka pomoc
– rzeczowa lub finansowa – często jest niewielkim
obciążeniem, a możemy zrobić coś bardzo pożytecznego. Współpracujemy stale m.in. z dziecięcym
hospicjum, Fundacją „Zdążyć z Miłością” i co roku
włączamy się do akcji Szlachetna Paczka. Takie
działania sprawiają, że szczęśliwi są wszyscy – ci,
których obdarowujemy, pracownicy firmy i na końcu
ja też cieszę się, że mogę brać w tym udział.
W aktualnej ofercie deweloperskiej PB KUNCER są mieszkania na Osiedlu Cypryjskim
i budynki przy ul. Paryskiej w Kołobrzegu.
Jak Pan opowiada o nowych inwestycjach?
Jak by je pan zareklamował potencjalnym
klientom?
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– Mogę opowiedzieć jak to wygląda „od środka”. Dbamy o detale i komfort życia. Hasło „przyjazne budowanie” jest poparte faktami.
Staramy się by oddawane przez nas budynki
zapewniały mieszkańcom jak najlepsze warunki
i żeby komfort mieszkaniowy był jak najwyższy. Budynek musi być dobrze zaprojektowany
i dobrze wykonany. Stosowane przez nas rozwiązania i nowoczesne mechaniczne systemy
wentylacyjne mogą zapewnić taki komfort przez
całą dobę.
Przyjazne budowanie przejawia się również
w tym, że coraz częściej – nawet w budynkach
trzykondygnacyjnych – stosujemy windy, budujemy
przestronne balkony i szerokie korytarze. Pilnujemy
zagospodarowania terenów wokół budynków.
Dbamy o tworzenie takiej przestrzeni, w której
ludzie będą dobrze się czuli i żeby odnalazły się
tam rodziny z dziećmi, żeby były place zabaw,
ławki, zieleń.
I znów – ważne, żeby zadowolone były wszystkie strony – nasi mieszkańcy, my jako firma, architekci dla nas projektujący, inni mieszkańcy miasta,
bo przecież budynki wpisują się w miejskie realia
i tworzą miejską architekturę.
Myślę, że dbałością o komfort życia mieszkańców naszych budynków wyznaczamy już w Koszalinie pewne standardy, kształtujemy trend.
Czy zdarza się Panu osobiście ingerować
w projekty architektoniczne?
– Zdarza się. To wynika z wieloletniego doświadczenia w pracy na styku projektantów
i wykonawców. Potrafię przewidzieć większość
potencjalnych problemów, miejsc, które będą

—

„

—

Prowadząc firmę ma się wpływ na życie wielu
ludzi. To jest duża odpowiedzialność, ale właśnie
w budowaniu tych wszystkich relacji widzę sens.
– Krzysztof Kuncer

„usterkogenne”. I zwykle wiem, jak uniknąć kłopotów. Poza tym pilnuję priorytetów – ma być
nowocześnie i przyjaźnie.
A skąd pomysł, żeby budynki na Osiedlu
Cypryjskim były tak innowacyjne pod względem energooszczędności? Zdecydowaliście
się Państwo, jako deweloper, na bardzo
ciekawy krok.
– Tak, bo w biznesie oprócz wiedzy i doświadczenia liczy się też dynamika i odwaga. Właśnie
– odwaga. To ona jest potrzebna do wprowadzania
nowości.

Ponieważ w budownictwie zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, które w kolejnych
latach stawia coraz wyższe wymagania związane
z oszczędnością energii, postanowiliśmy podjąć
wyzwanie budowania budynków coraz bardziej
energooszczędnych.
Byliśmy drugą firmą w Polsce, która zdecydowała się na wybudowanie wielorodzinnego budynku energooszczędnego, spełniającego polskie
i międzynarodowe wymogi oszczędności energii.
Zadanie wykonaliśmy z całkowitym sukcesem.
Parametry budynku, które udało się osiągnąć
nawet znacznie przekraczały stawiane mu prawem wymogi.
Razem z nami wznoszenia budynków energooszczędnych uczyli się nasi projektanci i podwykonawcy: instalatorzy, ociepleniowcy, montażyści okien, a dostawcy urządzeń dowiedzieli się,
że muszą w dostarczanych do tych budynków
urządzeniach podnieść parametry. Na przykład dostarczane rekuperatory, służące do odzysku ciepła
z wyciąganego z mieszkań powietrza, muszą być
sprawniejsze, cichsze, lepiej izolowane, a silniki
elektryczne stosowane w wentylatorach muszą
być bardziej energooszczędne. Jest to pewnego
rodzaju rewolucja, bo budowanie ma być inne niż
dotychczas, materiały i urządzenia muszą sprostać
coraz wyższym wymaganiom, a do tego muszą
przygotować się wszyscy – od projektantów i wykonawców po dostawców materiałów i urządzeń.
Zainicjowaliśmy w Koszalinie takie działanie
w budownictwie energooszczędnym i nie mieliśmy
wzoru do naśladowania. Decyzja ta rzeczywiście
wymagała odwagi. W Koszalinie, a nawet chyba
w całym województwie, nikt do tej pory nie zrealizował wielorodzinnego budynku energooszczędnego, nawet w skali całego kraju wybudowano
ich niewiele.
Dziś to prawdziwa innowacja. A co będzie
taką zaskakująca nowinką za pięć czy dziesięć lat?
– Myślę, że trendem pozostaną rozwiązania
ekologiczne, bo po pierwsze wzrasta świadomość ich wagi, również w naszym społeczeństwie,
a po drugie w dłuższej perspektywie są one korzystne dla portfeli mieszkańców. W budownictwie,
także tym wielorodzinnym, jest jeszcze miejsce
na przykład na pełniejsze wykorzystanie energii słonecznej. Nasze przyszłe domy będą coraz
bardziej samowystarczalne i energooszczędne.
Chciałbym takie budować. Staram się każdego
dnia szukać nowych rozwiązań. Trzymam rękę
na pulsie.

k u n c e r. p l
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NASZA OFERTA

F

irma rozpoczęła budowę mieszkań i domów
na sprzedaż jako jeden
z pierwszych deweloperów w Koszalinie.
Dzisiejszy rozmach
w realizacjach deweloperskich to efekt zdobytego
doświadczenia, wypracowanej
marki i zdobytego zaufania klientów. Szeroka oferta obejmuje
różnorodność propozycji z uwagi
na lokalizacje, rodzaj obiektów,
rozwiązania architektoniczne
Wioletta Stelmach
i funkcjonalne, tradycyjne i nowatorskie, ale zawsze gwarantuje to samo bezpieczeństwo otrzymania w finale
swojego wymarzonego M. Obecnie firma realizuje
jednocześnie cztery inwestycje, cechą wspólną dla
nich wszystkich jest wysoka jakość wykonania,
wysoki standard wykończenia części wspólnych
budynków i kompletnie, z przemyśleniem wykonane zagospodarowanie terenu.

Budynek nr. 3 na Osiedlu Cypryjskim.

Jedyne na Pomorzu budynki
energooszczędne
Ku końcowi zbliża się budowa kolejnego budynku na Osiedlu Cypryjskim w Koszalinie,
gdzie w tym roku zamieszkają sześćdziesiąt
dwie rodziny. To trzeci obiekt spośród sześciu
planowanych w tym rejonie. Osiedle Cypryjskie
cieszy się dużym zainteresowaniem – mówi

Wioletta Stelmach, dyrektor zarządzająca
PB Kuncer. – Budynek jest jeszcze w realizacji,
a do sprzedaży pozostało nam kilkanaście lokali. Nasi klienci wybierając mieszkania na Cypryjskim kierują się przede wszystkim lokalizacją,
urodą powstającego osiedla a także w dużej
mierze ekologią i ekonomią. Budynek wielorodzinny, który został oddany w 2015 r. oraz obecnie budowany spełniają wyśrubowane normy
przewidziane dla obiektów energooszczędnych
o tzw. standardzie NF 40, to znaczy że dla potrzeb ogrzania i wentylacji mieszkania zużywają
mniej energii niż 40 kWh na 1 m² mieszkania
na rok. Wybudowany budynek osiągnął wskaźnik mniejszy niż 15 kwh/m²·rok, czyli wymagany
dla budynków pasywnych. W ogromnej mierze
dzięki wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, tzw. rekuperacji.. Zainstalowaliśmy również
solary na dachu, żeby wspomóc ogrzewanie
wody. Dzięki temu lokatorzy zużywają dwa razy
mniej energii, niż mieszkający w budynkach budowanych tradycyjnie.
W przypadku wszystkich mieszkań budowanych przez firmę na Osiedlu Cypryjskim nabywcy
lokali w zależności od ich wielkości i potrzeb mogą
wybrać pomiędzy kupnem miejsca postojowego
na samochód w garażu podziemnym lub na parkingu zewnętrznym. W ofercie są także komórki
lokatorskie znajdujące się na tych samych kondygnacjach co mieszkanie i wykonane w tym samym
standardzie co części wspólne budynku. Osiedle
Cypryjskie samo dla siebie jest laurką. Ciepłe kolory
elewacji, charakterystyczne dla koszalińskiego
dewelopera balkony i tarasy, duże przestrzenie
pomiędzy budynkami, ciekawe zagospodarowanie
terenu – zielone skwery, ławki oraz place zabaw
dla dzieci – to to, co zachęca ciągle kolejnych
nabywców mieszkań. Zaufanie jakim obdarzyli
PB Kuncer klienci zmotywowało firmę do dalszej
budowy w tym rejonie. Do końca 2020 r. powstaną
jeszcze trzy budynki, gdzie łącznie będzie blisko
dwieście mieszkań.

Najnowsza inwestycja
Osiedle Zwycięstwa w Koszalinie
Firma PB Kuncer lada dzień ruszy z kolejnym przedsięwzięciem. Będą to dwa budynki wielorodzinne
przy ul. Zwycięstwa 232. Na blisko 7000 m² pięknej, ukrytej dzisiaj za rzędem wysokich drzew dział-
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Osiedle Zwycięstwa w Koszalinie

ce, powstanie trzykondygnacyjny obiekt z siedemdziesięcioma ośmioma mieszkaniami.
Budynek będzie miał charakterystyczną dla firmy
kolorystykę, znowu piękne balkony i tarasy, teraz
także na dachu i bardzo ciekawą formę architektoniczną. Mimo niewielkiej wysokości, tylko parter
i dwa piętra z antresolami w niektórych lokalach,
wszystkie klatki schodowe wyposażone będą
w komfortowe windy osobowe. Mieszkania dwupoziomowe będą miały piękne, duże i zapewniające
intymność tarasy na dachu. To mieszkania o dużych
powierzchniach użytkowych. Oferta dla tych, którzy
nie chcą mieszkać w domkach, ale potrzebują dużego komfortu i przestrzeni – Wykorzystując piękne
tarasy usytuowane na dachu budynku odwróciliśmy
układ lokali dwupoziomowych – wyjaśnia Wioletta
Stelmach. – Na pierwszym piętrze znajdzie się zaplecze życiowe, czyli łazienka, kuchnia i sypialnie.
Na górze zlokalizujemy drugą łazienkę, kuchnie
i salon z wyjściem na wielki taras. Zaproponujemy
także rozwiązanie alternatywne.
Balkony w mieszkaniach w przeważającej większości będą miały południową i zachodnią ekspozycję, czyli będą doskonale oświetlone. W jednym
z budynków, w parterze znajdzie się miejsce dla
trzech lokali użytkowych z nieuciążliwymi usługami
dla mieszkańców. – Działkę przy ul. Zwycięstwa
nabyliśmy z niewielkim domem, zachowując jego
bryłę architektoniczną zrealizujemy zdobiący całe
osiedle obiekt z przestronnymi usługami i komfortowymi mieszkaniami z wygodnym garażem
podziemnym – opowiada dyrektor zarządzająca.
– Zgodnie z umową musimy go wyremontować
albo odtworzyć. Budynki przy ul. Zwycięstwa
232 powstaną na pięknie położonej działce porośniętej dzikim sadem. Jak zapewnia deweloper
część drzew zostanie zachowana. Zjazd do posesji

będzie z ulicy Zwycięstwa. Budynek zarówno
elementami architektonicznymi jak i kolorystyką
będzie nawiązywał do stylu poprzednich inwestycji, zwłaszcza, że projekt wykonuje Autorska
Pracownia Architektów Ireny Romysz-Skowyrskiej,
z którą firma stale współpracuje. Według założeń firmy, obiekt ma zostać skończony do końca
przyszłego roku.

Zamieszkaj na Paryskiej
w Kołobrzegu!
Kolejną inwestycją, którą realizuje firma są obiekty przy ul. Paryskiej w Kołobrzegu. Będą to dwa
pięciokondygnacyjne budynki, gdzie łącznie zamieszka siedemdziesiąt rodzin w lokalach o powierzchni od 30 do 75 m². Obiekty zwieńczą całą
inwestycję na Osiedlu Europejskim w Kołobrze-

Budynki przy ulicy Paryskiej
w Kołobrzegu.

k u n c e r. p l
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gu. – Pierwszy z trzech domów przy ul. Paryskiej
5 powstał w 2009 r. – wyjaśnia pani Wioletta Stelmach – Załamanie rynku budowlanego w tamtym okresie spowodowało, że koncentrowaliśmy
się na naszym koszalińskim rynku i wróciliśmy
do budowy kolejnych dwóch obiektów dopiero
teraz. Zainteresowanie mieszkaniami w tej nadmorskiej miejscowości jest tak duże, że nie nadążamy z przygotowywaniem umów deweloperskich. W pierwszym budynku zamknęliśmy już
stan surowy, drugi jest na etapie fundamentów.
Mieszkania interesują zarówno kołobrzeżan jak
i osoby, które nabywają nieruchomość w uzdrowisku kierując się ekonomią. To doskonała inwestycja. Osiedle Europejskie zlokalizowane jest
z dala od zgiełku turystycznego, w niedalekiej
odległości od centrum miasta. Nabywcy mogą
korzystać z dobrodziejstw Kołobrzegu ale mając zapewnioną życiową intymność. Paryska
3 zostanie oddana do użytkowania wraz z końcem listopada bieżącego roku, ostatni budynek
na Osiedlu Europejskim powstanie za rok.

Ekskluzywne domy dla ceniących
przestrzeń
Jednocześnie PB Kuncer rusza z pracami przy
ul. Jałowcowej, w rejonie ulic Dzierżęcińskiej
i Dębowej. Powstanie tutaj łącznie jedenaście
domów jednorodzinnych, jeden wolnostojący,
dwa w zabudowie bliźniaczej oraz osiem w bardzo ciekawej kompozycji po cztery w jednej
zabudowie. – To przedsięwzięcie jest niezwykłe
– podkreśla Wioletta Stelmach – Wychodzimy
naprzeciw różnym zapotrzebowaniom naszych

Ekskluzywne domy
przy ul. Jałowcowej w Koszalinie.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

klientów. W tym rejonie powstanie piękny dom
o powierzchni ponad 200 m² dla osób ceniących przestrzeń, który połączy funkcje mieszkalną z działalnością gospodarczą. Dwa piękne
prawie 180 metrowe domy w zabudowie bliźniaczej, usytuowane na sześcioarowych działkach.
Swoje miejsce znajdą również osoby, którym
zależy na niewielkim domu, ale z własnym garażem i działką. Ta ostatnia oferta skierowana
jest do osób, które marzą o ustronnym miejscu
do życia z małym ogródkiem w cenie niewiele różniącej się od ceny mieszkania w budynku
wielorodzinnym. Olbrzymim atutem „osiedla”
domków jest ich piękne położenie. Z jednej strony to spokojna, zielona okolica, sypialna Koszalina. Z drugiej zaś jest to miejsce doskonale skomunikowane. W kilka minut można na rowerze
czy samochodem dojechać nad Wodną Dolinę,
do centrum handlowego czy na rynek staromiejski. Pierwsze prace mają ruszyć na dniach, oddanie pierwszego domu zaplanowano jesienią
2018 roku.
Wszystkie inwestycje realizowane przez firmę
PB Kuncer cieszą się olbrzymim zainteresowaniem
wśród klientów. Powodem jest przede wszystkim
jakość, uczciwość i rzetelność jakimi deweloper
kieruje się w swojej pracy. Firma buduje bazując
na najwyższej jakości materiałach, wdraża najnowsze rozwiązania technologiczne, dba o wygodę
i komfort mieszkańców. Poza tym PB Kuncer
to sztab ludzi tworzących zgrany, zaangażowany
zespół, którzy profesjonalnie, z życzliwością i uwagą zajmują się klientami na każdym etapie budowy
– służą radą i rozwiewają wszelkie wątpliwości.
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Tu wszystkie pytania
znajdują odpowiedź

Kupując mieszkanie lub dom
wybudowane przez Przedsiębiorstwo
Budowlane KUNCER na pewno
je spotkasz! Anna Staniszewska
i Marzena Wardyn doradzają klientom
na pierwszym etapie procesu
zakupu. Wszystkie umowy finalizuje
natomiast Wioletta Stelmach, dyrektor
zarządzająca w PB KUNCER. Jak
wygląda cały proces – od wyboru
mieszkania do odebrania kluczy?

Z

akup mieszkania lub domu od dewelopera to jedna z najważniejszych
decyzji w życiu. I nieważne, czy jest
to mieszkanie na kredyt, w którym
zamierzamy spędzić wraz z rodziną
najbliższe kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, czy inwestycja w nieruchomość na wynajem. Zawsze wiąże się to z dużym
wydatkiem. Decyzja jest poważna. I w biurze

Marzena Wardyn i Anna Staniszewska, doradzają klientom
od pierwszego etapu zakupu.

obsługi klienta PB KUNCER wszyscy to rozumieją. Dlatego najważniejszymi cechami pracujących tu osób są wybitna cierpliwość i otwartość
na pytania.
Plany budynków, rzuty poszczególnych pięter
oraz zaprojektowany przez architektów rozkład
mieszkań można obejrzeć na stronie internetowej każdej z inwestycji. Wielu osobom wystarcza
to do podjęcia decyzji i do biura firmy przychodzą już
z konkretnym pomysłem na mieszkanie dla siebie.
Ale zdarza się też, że zamiast oglądać rysunki, klienci
zdają się na podpowiedzi pracownic biura obsługi.
– Rzeczywiście. Wcale nie trzeba do nas przychodzić z konkretnym, upatrzonym mieszkaniem
– przyznaje Anna Staniszewska, na co dzień doradzająca klientom PB KUNCER. – Wiemy jakie
pytania zadać, żeby najlepiej doradzić kupującym.
Ważny jest metraż, zapotrzebowanie na konkretną
liczbę pomieszczeń. Ponieważ oprócz sprzedaży

k u n c e r. p l
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i doradztwa zajmujemy się też przygotowaniem
produkcji, a więc koordynacją procesu powstawania budynków, bardzo dobrze je znamy. Wiemy
jak są usytuowane względem stron świata, które
pomieszczenia w mieszkaniu będą bardziej nasłonecznione. Jesteśmy w stanie podpowiedzieć

Danuta Kapuścińska – sekretariat PB Kuncer

najlepiej, kiedy klient po prostu opowie nam o swoich oczekiwaniach.
Jednym z ważnych pytań, oprócz informacji
o cenie, etapach finansowania zakupu, są przyszłe koszty utrzymania mieszkania. To ważne,
bo wiele rodzin, decydując się na kredyt, musi
precyzyjnie oszacować możliwości domowego
budżetu w przyszłości. W przypadku najnowszej
oferty deweloperskiej PB KUNCER na tym etapie występują bardzo pozytywne niespodzianki. Nowoczesne budynki Osiedla Cypryjskiego,
w których zastosowano wentylację z odzyskiem
ciepła pozwalają m.in. zminimalizować wydatki
na ogrzewanie, a te są w naszym klimacie bardzo
istotną pozycją wśród domowych rachunków.
– Zdarza się też, że na takim pierwszym spotkaniu razem z naszymi klientami projektujemy
ich mieszkania – śmieje się Marzena Wardyn.
– Oczywiście umownie, bo jeśli jest taka potrzeba, to kierujemy kupujących do profesjonalnych
projektantów wnętrz, ale faktycznie zdarza się,
że już na wstępie klienci zastanawiają się, czy

DORADZAJĄ KLIENTOM

w mieszkaniu zmieści się ich ulubiona sofa, gdzie
postawią pralkę i jak zorganizować pokój dziecięcy. Nic w tym złego. Rozumiemy to. Wiemy, jakie
duże emocje towarzyszą kupowaniu i urządzaniu
mieszkania. Takie spotkanie może trwać nawet
godzinę. Staramy się cierpliwie słuchać i odpowiadać na wszystkie pytania.
– Również te, które wiążą się z finansowaniem,
bo po kilkunastu latach pracy w firmie deweloperskiej bardzo dobrze orientujemy się w bankowych
procedurach przyznawania kredytów – dodaje
Anna Staniszewska. – Znamy realia. Nawet jeśli
doradcy kredytowi utrzymują, że decyzja w sprawie kredytu przyjdzie w ciągu dwóch lub trzech tygodni, studzimy czasem zapał, wiemy, że to może
potrwać nawet dwa miesiące. W przypadku nowych, dopiero powstających inwestycji, nie wydłuża to zresztą czasu oczekiwania na mieszkanie,
bo klucze do mieszkania w powstającym dopiero
obiekcie można odebrać na przykład za pół roku
lub rok. Ważne, żeby klient czuł się pewnie. Wiedział, że my również czuwamy nad powodzeniem
całej operacji.
Zaufanie to podstawa, kiedy kupuje się mieszkanie deweloperskie. Obecne przepisy prawne
w dużym stopniu chronią nas przed nadużyciami,
ale i tak warto spokojnie i uważnie czytać każdą
umowę.
– Taką, która dotyczy zakupu mieszkania
w szczególności – mówi stanowczo Wioletta Stelmach. – Tu nie może być miejsca na pośpiech.
Zawsze staram się wyjaśniać klientom bardzo
dokładnie wszystkie zapisy w umowach. Osoby,
które kupują wybudowane przez nas mieszkania nie mają raczej żadnych obaw, bo KUNCER
to solidna, wiarygodna marka, która jest mieszkańcom Koszalina i okolic dobrze znana, ale
mimo wszystko – kładę duży nacisk na to, żeby
w każdym indywidualnym przypadku wypracować zaufanie.
Okazuje się, że zza biurka w firmie deweloperskiej można też śledzić bardzo ciekawe
trendy społeczne. Największa grupa osób, które
kupują nowe mieszkania to młode rodziny z małymi dziećmi. To pierwsze wspólne mieszkanie,
wielkie emocje, zwykle też kredyty lub zakup
przy wsparciu rodziców, stąd nierzadko w biurze
pojawiają się całe rodziny. Wiadomo też, że w nieruchomości warto inwestować, dlatego popularne
stało się kupowanie mieszkań i przeznaczanie
ich do wynajmu. Co ciekawe – do nowych budynków przeprowadza się też sporo starszych
osób, które nie chcą mieszkać w dużych domach
wybudowanych kilkanaście czy kilkadziesiąt lat
temu. Kiedy dzieci dorosną i założą swoje rodzi-
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„

—
—
To wyjątkowo cieszy,
kiedy ludzie wracają po kilku
czy kilkunastu latach.
Wiemy, że zapracowaliśmy sobie
na ich zaufanie i ta satysfakcja
z pracy jest bezcenna.
– Wioletta Stelmach

Wioletta Stelmach dyrektor zarządzająca PB KUNCER – zaufanie to podstawa, kiedy kupuje się mieszkanie deweloperskie.

ny okazuje się czasem, że wielki dom, który był
dobry jeszcze pięć lat wcześniej, jest już za duży,
że trzeba o niego dbać, a to zajmuje
czas i powoduje spore koszty. Deweloperskie mieszkanie jest w takiej sytuacji
bardzo wygodną opcją. Daje komfort,
gwarancję usunięcia wszystkich usterek, jeśli jakieś się pojawiają. Dzisiejsze
standardy budowania daleko różnią się
od tego, co znamy sprzed kilkudziesięciu lat. Wspaniałym rozwiązaniem
dla starszych mieszkańców są windy
i podziemne garaże. Ważna jest też
bliskość dzieci i wnuków.
– Ważnymi gośćmi w naszym biurze
są też stali klienci – opowiada Wioletta
Stelmach. – Zdarzają się nawet telefony z pytaniem „czy budujecie coś
nowego?” To osoby, które kiedyś kupiły
od nas mieszkanie, a teraz decydują
się na zakup kolejnego, bo zmieniły się
ich potrzeby, szukają większego lub
mniejszego mieszkania. To wyjątkowo
cieszy, kiedy ludzie wracają po kilku
czy kilkunastu latach. Wiemy, że zapracowaliśmy sobie na ich zaufanie
i ta satysfakcja z pracy jest bezcenna.

Do biura Przedsiębiorstwa Budowlanego KUNCER warto wybrać się nawet wtedy, kiedy dopiero
wstępnie rozważamy zakup mieszkania. Może
się okazać, ze powstają już – nawet na etapie
projektu – nowe budynki, które nie są jeszcze promowane i nie znajdziemy informacji o nich w internecie. To szczególnie ważne wtedy, kiedy mamy
specyficzne oczekiwania, szukamy na przykład
dużego mieszkania lub chcemy połączyć dwa
mniejsze. Na wczesnym etapie budowy można
postarać się o dopasowany do indywidualnych
wymagań projekt i cieszyć się lokum idealnie
dopasowanym do potrzeb.

Krzysztof Stolarczyk – inżynier budowy i doradca sprzedaży
w Kołobrzegu.
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BUDYNKI
NA ZAMÓWIENIE
Apartament w Rezydencji Park Rodzinnej.

Widok na Rezydencję Park.

P

rofesjonalizm PB Kuncer znany jest
nie tylko klientom indywidualnym nabywającym mieszkania lub domy, ale
również inwestorom zlecającym firmie
budowę. Najlepszym dowodem może
być współpraca z grupą spółek deweloperskich Firmus Group, dla której
koszalińska firma realizuje kolejny etap Rezydencji
Park Rodzinnej II oraz inwestycję o nazwie Molo
Park w Mielnie.
PB Kuncer było generalnym wykonawcą
dwóch budynków pod nazwą Rezydencja Park
przy ul. Orła Białego i Kopernika w Mielnie. Rezydencje Park to czterokondygnacyjne budynki
mieszkalne, po dwanaście komfortowo wykończonych apartamentów każda. Koszalińska firma
realizuje obecnie drugi etap Rezydencji Park
Rodzinnej, gdzie w każdym powstają trzydzieści
dwa apartamenty o zróżnicowanym układzie
i powierzchni. Wszystkie lokale wykończone
są w standardzie pod klucz. PB Kuncer zakończy
obecnie realizowany obiekt w maju bieżącego
roku. Piękna lokalizacja rezydencji pośród wysokich sosen, bliskość morza i niepowtarzalny klimat
budowanych budynków powoduje,że Firmus Group sprzedaje zazwyczaj wszystkie apartamenty

przed ukończeniem inwestycji. – Rezydencje Park
i Park Rodzinna to bardzo wymagające realizacje
– podkreśla Wioletta Stelmach, dyrektor generalna. – Musieliśmy sprostać wysokim oczekiwaniom
inwestora, aby miejsce to w pełni kojarzyło się
z komfortem i luksusem. Architekturą obiekty
nawiązują do przedwojennej, poniemieckiej architektury. Stąd wiele ważnych detali, wykorzystanie
naturalnych materiałów jak drewno, kamienie,
które znajdują się nie tylko na elewacji budynku,
ale również wewnątrz apartamentów. Zasadniczym założeniem było stworzenie obiektów,
które wtopią się w otoczenie parku sosnowego,
tworząc tym samym kameralne miejsce, gdzie
można wypoczywać i mieszkać. Jak twierdzi
Wioletta Stelmach każda inwestycja realizowana dla Firmusa jest wyzwaniem. Firma z myślą
o komforcie swoich nabywców – wysoko podnosi
poprzeczkę. Jednak PB Kuncer to marka sama
w sobie, która nie obawia się wyzwań. Wręcz
przeciwnie, dzięki wysoko wyspecjalizowanym
pracownikom, dokładności, profesjonalizmowi
i kompetentnej kadrze stanowiącej zaangażowany
zespół ludzi, dowodzi z każdą kolejna realizacją,
że sprosta wymaganiom najbardziej wymagających zleceniodawców. Dowodem zaufania jakim
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Molo Park w Mielnie

prezes Firmus Group Stein Christian Knutsen
obdarza koszalińską firmę jest fakt, że PB Kuncer
realizuje kolejne zadania dla Firmusa. Obecnie
także obiekt pod nazwą Molo Park – to nowoczesny apartamentowiec, który powstaje przy
ul. Chrobrego w Mielnie. Początkowo inwestycję
budował sam zleceniodawca, po dłuższej przerwie w pracach – na plac budowy weszła firma
PB Kuncer. Do sierpnia 2018 r. na miejscu znanego Koszalinianom byłego klubu Orion, powstanie
czterokondygnacyjny obiekt z pięćdziesięcioma
trzema mieszkaniami apartamentowymi, z przestronnymi tarasami i balkonami. Prosta forma
architektoniczna i duże przeszklenia mają pozwolić klientom czerpać jak najwięcej przyjemności
z pięknych nadmorskich widoków. W kompleksie
znajdzie się basen kryty, kawiarnia, małe SPA
oraz sala spotkań biznesowych.
PB Kuncer uznawany jest za przedsiębiorstwo
rzetelne, słynące z profesjonalnej wiedzy opartej
na wieloletnim doświadczeniu – co doceniane jest
przez inwestorów. Nie wszyscy wiedzą, że firma

Siedziba Civitas Christiana
w Koszalinie

Rezydencja Park Rodzinna

zrealizowała nową siedzibę Stowarzyszenia Civitas Christiana przy ul. Ks. Czesława Domina
w Koszalinie. Jak twierdzi Wioletta Stelmach
– wkomponowanie siedziby w miejską przestrzeń wymagało wiele pracy. Niewielka działka,
otoczona budynkami mieszkalnymi – stawiała
przed wykonawcą nie lada wyzwanie. Obiektem
wyznaczającym charakter nowego budynku, oddanym przez projekt autorstwa Rajmunda Rinka
i Andrzeja Krzyżaniaka, był sąsiadujący z nim zabytkowy kościół pw. św. Józefa. Prace realizowane były pod okiem konserwatora zabytków. Przy
ul. Ks. Biskupa Domina powstał piękny obiekt,
którego sercem jest szklana rotunda obudowana dwoma symetrycznymi skrzydłami. Budynek
ma trzy kondygnacje, w jej skład wchodzi cześć
mieszkalno – usługowa oraz garaż podziemny.
Obiekt został dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Projekt a następnie realizacja ze skrupulatną dbałością o szczegóły oraz
profesjonalizm sprawił, że budynek doskonale
wpasował się w otoczenie i uatrakcyjnił ścisłe
centrum Koszalina.

k u n c e r. p l
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Projektują dobre życie

Od lewej: Maja Skowyrska-Sobieraj, Rafał Sobieraj,
Irena Romysz-Skowyrska

Autorzy coraz większych fragmentów
zabudowy Koszalina. Spokojni,
skoncentrowani, skupieni na pracy.
Mówią, że najważniejsze jest dla nich
dobre samopoczucie ludzi, którzy
mieszkają w ich budynkach. Autorska
Pracownia Architektów to Irena
Romysz-Skowyrska, Maja SkowyrskaSobieraj i Rafał Sobieraj. Mama,
córka i zięć. Projektują m.in. budynki
mieszkalne dla Przedsiębiorstwa
Budowlanego Kuncer.

I

rena Romysz-Skowyrska, zapytana o misję zawodu architekta, mówi skromnie. Że to zawód
zaufania społecznego, a misję widzi w skali
urbanistycznej – jest nią pilnowanie przestrzennego ładu w mieście, tworzenie przestrzeni
do życia tak, żeby dobrze wpisywała się w układ
miasta.
Projekty Autorskiej Pracowni Architektów
dla Przedsiębiorstwa Budowlanego Kuncer
to m.in. Osiedle Cypryjskie, które na razie składa
się z dwóch, ale docelowo obejmie sześć budynków mieszkalnych, budynek przy skrzyżowaniu
ulic Głowackiego i Pileckiego, a także obiekty
na osiedlu Na Skarpie czy przy ul. Zientarskiego. Pracownia projektuje też dla indywidualnych

inwestorów. Architekci przyznają
jednak, że choć praca nad domem jednorodzinnym jest trudna,
bo to często „projekt życia” dla
inwestora, a poprawki i zmiany
decyzji nie mają końca, to prawdziwym wyzwaniem są budynki
wielorodzinne.
– Projektując dla dewelopera
takiego jak PB Kuncer musimy
stale szukać kompromisów – tłumaczy Rafał Sobieraj. – Chcemy,
żeby przyszli mieszkańcy czuli się
dobrze w swoich nowych mieszkaniach. Oprócz tego wiemy,
na jakie kredyty ich przeciętnie
stać, co wymusza określony metraż mieszkań. Deweloper wie ile
mieszkań o określonym metrażu
ma szanse znaleźć nabywców,
więc na początku dostajemy precyzyjne wytyczne.
– Duże inwestycje wymagają też dużego doświadczenia – dodaje Irena Romysz-Skowyrska.
– Przez lata takiego projektowania doszliśmy do wielu
dobrych rozwiązań, które możemy powielać.
Architekci z Autorskiej Pracowni często używają
słowa „kompromis”. Projektowanie dla dewelopera
musi wyjść naprzeciw wielu oczekiwaniom.
– Mamy z jednej strony życiowe potrzeby mieszkańców, ale też ich możliwości finansowe, a z drugiej określone wymagania dewelopera, ograniczoną
powierzchnię zabudowy i konieczność wkomponowania budynku w zabudowę miasta.
I to się udaje! Współpraca PB Kuncer z Autorską Pracownią Architektów trwa już kilkanaście
lat. Pierwsze budynki wielorodzinne wznosili razem czternaście lat temu na koszalińskim osiedlu
Na Skarpie. Dziś we wspólnym portfolio mają
kilkanaście inwestycji. Jedną ze sztandarowych
jest Osiedle Cypryjskie, któremu – ze względu
na niespotykane wcześniej rozwiązania technologiczne – należy się trochę więcej miejsca w tej
opowieści.
– Mówiąc o Osiedlu Cypryjskim, muszę najpierw powiedzieć: „wielki szacunek dla pana Kuncera i jego pracowników!” – uśmiecha się Rafał
Sobieraj. – Bo to właśnie z ich strony wyszedł
pomysł, żeby osiedle spełniało najwyższe normy
energooszczędności. Zastosowane tam rozwiązania to nie tylko odpowiednia izolacja termiczna
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budynku czy okna, które minimalizują straty ciepła,
ale też rekuperator w każdym mieszkaniu. To jest
prawdziwa innowacja.
Dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli i nie czytali
o rekuperacji w budynkach Osiedla Cypryjskiego
– kilka zdań wyjaśnienia. Rekuperatory to urządzenia, które odzyskują ciepło z powietrza, które
poprzez system wentylacji jest wywiewane z pomieszczeń. W Polsce budowano już obiekty, w których znajdował się jeden rekuperator, odzyskujący
ciepło ze wszystkich pomieszczeń budynku. Nigdy
wcześniej jednak nie zdecydowano się na zainstalowanie ich w każdym mieszkaniu. Stwarza
to minimalne problemy – np. istnieje konieczność
wkomponowania urządzenia np. w szafki kuchenne i nieco zwiększa koszt zakupu mieszkania, ale
z drugiej strony – na tak proekologiczne mieszkania
można otrzymać preferencyjny kredyt, a później
koszty użytkowania są ograniczone do minimum.
Ale Osiedle Cypryjskie to nie tylko energooszczędne materiały i słynne już w Koszalinie nowoczesne technologie takie, jak rekuperacja. Istotny
jest też fakt, że całe osiedle zostało zaplanowane
od A do Z przez jedną pracownię architektów z dbałością o atrakcyjne tereny zielone czy place zabaw.

Ostatnio zrealizowany przez PB Kuncer budynek przy ul. Głowackiego 10 według projektu Autorskiej Pracowni Architektów

– Udało nam się zaprojektować spójną architektonicznie przestrzeń i jestem dumny z tego
projektu – mówi Rafał Sobieraj. – Budynki mają
– od strony estetycznej – lekko śródziemnomorski
charakter i są przede wszystkim bardzo funkcjonalne. Z pewnością korzysta się z nich wygodnie.
Jednym z priorytetów były podziemne garaże
i dojeżdżające do nich windy, mimo, że budynki nie
są wcale bardzo wysokie. Dzięki temu jest to dobre
miejsce do życia zarówno dla rodzin z dziećmi jak



i dla starszych osób. Atutem mieszkań na Osiedlu
Cypryjskim są też przestronne tarasy i balkony,
które dają możliwość spędzania czasu w domu,
ale jednocześnie na powietrzu.
Jak powstaje budynek dla kilkunastu czy kilkudziesięciu rodzin? Okazuje się, że praca nad
takimi projektami trwa ładnych kilka miesięcy.
Od decyzji o rozpoczęciu całego procesu do uzyskania pozwolenia na budowę mija minimum pół
roku. W pierwszej kolejności architekci pracują
nad analizą terenu i zastanawiają się jak wkomponować budynek w otoczenie, gdzie zapewnić
przejścia, chodniki, dojazdy. Jest to łatwiejsze,
kiedy powstaje zupełnie nowe osiedle na niemal
pustej przestrzeni. Trochę trudniej jest w przypadku
budynków zlokalizowanych w centrum miasta.
– Mamy do tego bardzo pragmatyczne podejście – zdradza Rafał Sobieraj. – Nasze budynki nie
muszą krzyczeć, nie są pomnikami, bo tworzymy
przede wszystkim funkcjonalne, ergonomiczne
miejsca do życia. Projektując budynek i jego otoczenie albo całe osiedle, mamy świadomość,
że w dużym stopniu kształtujemy rzeczywistość
ich przyszłych mieszkańców.
Od koncepcji narzuconej przez projektantów
są jednak odstępstwa. Na etapie budowy, zanim
zostaną postawione ściany działowe i zanim powstaną instalacje elektryczne czy hydrauliczne,
można zgłosić deweloperowi swój własny pomysł
na mieszkanie. Jeśli potrzebujemy większego
metrażu albo konkretnego układu pomieszczeń
– warto jak najszybciej zapytać o taką możliwość.
Z dużym prawdopodobieństwem otrzymamy w rezultacie mieszkanie skrojone na miarę. Taka możliwość będzie na pewno w kolejnych budynkach
zaplanowanych na Osiedlu Cypryjskim i w nowej
inwestycji – budynkach mieszkalnych przy ul.
Zwycięstwa (w obrębie Rokosowa), w których
powstanie aż osiemdziesiąt nowych mieszkań.
Nowoczesne podejście do projektowania budynków wielorodzinnych sprawia, że warto rozważyć zamieszkanie w takim miejscu. To ciekawa alternatywa dla domów jednorodzinnych. Odpadają
problemy z utrzymaniem budynku, naprawą ewentualnych usterek, dbaniem o ogród, odśnieżaniem
itp. Bliskość centrum miasta, przedszkoli, szkół,
miejsca pracy to też istotne czynniki. W ostatnich
latach coraz więcej osób docenia życie w mieście.
– Poza tym w Koszalinie mieszkanie w mieście
ma wiele uroków – dodaje Rafał Sobieraj. – Jesteśmy prowincją ze wszystkimi jej atutami – mniejszym ruchem samochodów, wolniejszym tempem
życia i tym zjawiskiem, o które trudno w większych
miastach – że kiedy idzie się na spacer do parku,
to prawie zawsze spotyka się kogoś znajomego.

k u n c e r. p l
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Mieszkanie skrojone na miarę
Urządzanie nowego mieszkania
to bardzo intensywny czas.
Z jednej strony – radość towarzysząca
tworzeniu nowej przestrzeni, z drugiej
– ograniczony budżet, ograniczony
metraż, a w sklepach i katalogach tak
ogromna różnorodność, że trudno się
w tym wszystkim połapać. Kiedy wzory
tapet, warianty baterii umywalkowych
i odcienie parkietu przyprawiają
o zawroty głowy, a każda sofa wydaje
się być za duża do nowego salonu
– warto spotkać się z projektantem
wnętrz.

—

„

—

Podstawą jest zaufanie i specyficzna „chemia”.
Wspólne projektowanie to zawsze wyzwanie, wiele
kompromisów i trudnych decyzji. A na końcu radość
- po stronie klienta z dobrze urządzonego mieszkania,
po stronie autorki koncepcji ze spełnienia oczekiwań,
pomocy w stworzeniu wymarzonego miejsca do życia.
– Anna Wingert-Jachtoma
Anna Wingert-Jachtoma

J

eśli decyzja o kupnie mieszkania od dewelopera zapada odpowiednio wcześnie,
najlepiej kiedy budowa nie jest jeszcze
zaawansowana, istnieje duża szansa
na perfekcyjne dopasowanie nowego
mieszkania do potrzeb kupującego. Trzeba tylko szybko informować o swoich
oczekiwaniach, pytać co i jak da się zrobić inaczej
względem pierwotnej koncepcji architektów.
To etap, na którym naprawdę przydaje się wiedza i doświadczenie projektanta wnętrz. A także
jasne określenie własnych wymagań. Warto przemyśleć – ile sypialni jest nam potrzebnych, czy potrzebujemy osobnego pomieszczenia na kuchnię,
czy wystarczy nam aneks, gdzie będziemy suszyć
pranie, a gdzie przechowywać zimowe płaszcze.
To dopiero wierzchołek góry lodowej, ale sprawy

związane z funkcjonalnością mieszkania są najważniejsze i determinują kolejne decyzje.
Z Przedsiębiorstwem Budowlanym KUNCER
współpracuje Anna Wingert-Jachtoma, projektantka
wnętrz, która deweloperskie mieszkania zna jak
mało kto. I wie, jak na niewielkiej powierzchni stworzyć warunki do wygodnego, przyjemnego życia.
– Oczekiwania są coraz większe – przyznaje projektantka. – To dobrze, że domagamy się
ergonomii, komfortu i estetyki. Młoda rodzina
z dziećmi potrzebuje przynajmniej dwóch sypialni,
pokoju dziennego, w którym można odpoczywać,
bawić się, jeść, a czasem też pracować, kuchni, wygodnej łazienki. Najmniejsze trzypokojowe
mieszkanie, jakie projektowałam miało nieco ponad
pięćdziesiąt metrów kwadratowych. Żeby dobrze
zagospodarować taką przestrzeń muszę korzystać
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z całej swojej wiedzy o dostępnych na wnętrzarskim rynku rozwiązaniach. I nie chodzi tylko o to,
że w małych przestrzeniach warto stosować jasne
kolory i optycznie powiększać przestrzeń. Przydaje się na przykład precyzyjna znajomość oferty
producentów modułowych mebli czy współpraca
ze stolarzem, bo w mniejszych mieszkaniach trzeba
wykorzystać dobrze każdy centymetr.
Anna Wingert–Jachtoma mówi, że w jej pracy
podstawą jest zaufanie i specyficzna „chemia”.
Wspólne projektowanie to zawsze wyzwanie, wiele kompromisów i trudnych decyzji. A na końcu
radość – po stronie klienta z dobrze urządzonego mieszkania, po stronie autorki koncepcji
ze spełnienia oczekiwań, pomocy w stworzeniu
wymarzonego miejsca do życia.
Z projektantem wnętrz można współpracować na kilka sposobów. Jeśli potrzebne nam
takie wsparcie – o kontakt wystarczy poprosić
w Biurze Sprzedaży PB KUNCER. A potem korzystać z profesjonalnego oka i narzędzi. Można
poprosić o konsultację, zamówić projekt koncepcyjny, projekt zawierający rysunki wykonawcze,
a nawet nadzór nad wykończeniem mieszkania.
Teoretycznie – korzystając z pełnego pakietu usług
projektantki – właściciel mieszkania może w ogóle
nie zaprzątać sobie głowy remontem.
– Kompleksowe zaprojektowanie mieszkania
trwa około trzy miesiące – wyjaśnia Anna Wingert-Jachtoma- Tak się dzieje, kiedy mam dobry kontakt z klientami i sprawnie podejmujemy decyzje.

Mieszkanie na Osiedlu
Cypryjskim zaprojektowane przez
Annę Wingert-Jachtoma.

Efektem jest koncepcja wnętrza wraz z projektem
wykonawczym, dokumentacja techniczna i zestawienie materiałów oraz wycena elementów, które
wymagają osobnego przygotowania – np. mebli
na wymiar. Jeśli moi klienci tego potrzebują – sama
zamawiam dla nich też materiały.
Każdy, kto robił samodzielnie choćby mały remont wie, ile to wypraw do sklepów z farbami, płytkami, tapetami, armaturą itp. Ile godzin poświęca się
na dobór poszczególnych elementów wyposażenia,
przeglądanie stron internetowych, znalezienie wykonawców i spotkania z nimi. Dzięki współpracy
z projektantem wnętrz cały ten proces
znacznie się upraszcza. Przy dobrze
przygotowanym projekcie i skoordynowaniu zamówień materiałów
i etapów prac wykończeniowych
– mieszkanie może być gotowe nawet w półtora miesiąca.
Wynagrodzenie dla osoby, która to wszystko zapewni
to 100 – 120 zł za metr kwadratowy
projektowanej powierzchni. Na projekt
wykonawczy pięćdziesięciometrowego mieszkania trzeba więc przeznaczyć około pięć tysięcy złotych.
Zyskujemy gwarancję najlepszego
z możliwych wykorzystania powierzchni i oszczędzamy ogromną ilość czasu.
Remonty są stresujące. Warto zainwestować w swój spokój. Projektanci
wnętrz korzystają też z rozległych kontaktów z podwykonawcami i rabatów
u dostawców materiałów wykończeniowych. Dzięki temu pojawiają się
dodatkowe, wymierne oszczędności.

k u n c e r. p l
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Nasi klienci i ich pasje
Markę budują ludzie. Najlepszym dowodem na to jest firma
PB Kuncer. W mieszkaniach i domach zbudowanych przez
koszalińskiego dewelopera mieszka kilka tysięcy zadowolonych
klientów. Chcielibyśmy przybliżyć sylwetki kilku z nich.

Anna Łagodzicz-Pilarska
żona, mama czteroletniego Antosia i businesswoman. Od 10 lat jej firma Optimum
świadczy pełen zakres usług księgowych, rachunkowych i finansowych dla przedsiębiorstw
z terenu Koszalina i Pomorza Środkowego.
– Zarządzam jedenastoosobowym zespołem
– mówi pani Anna. – Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu księgowości dla małych
i średnich firm. Zapewniamy naszym klientom
kompleksową obsługę, współpracujemy z kancelarią prawniczą, specjalistą ds. BHP oraz
z biegłymi rewidentami. Oprócz pracy pasją
Anny Łagodzicz-Pilarskiej są podróże i aktywne spędzanie wolnego czasu razem z rodziną,
i przyjaciółmi. Kiedy tylko pogoda pozwala pani

Ania przemierza kilometry na rowerze. W tygodniu są to trasy głównie w Koszalinie lub w niedalekiej okolicy, w weekendy razem z synem
i mężem wyjeżdżają na wycieczki rowerowe
poza miasto. Pasja, która ostatnio się narodziła
– to rolki. Jak sama podkreśla w tej dziedzinie
stawia pierwsze kroki, jednak jest to sport, który
daje wiele przyjemności i satysfakcji. A co najważniejsze – możliwość przebywania z rodziną.

Opinia klienta:
Właśnie z myślą o swoich bliskich pani Ania kupiła mieszkanie
na Osiedlu Cypryjskim w Koszalinie. – To spokojna dzielnica.
Z jednej strony zaciszna sypialnia Koszalina, z drugiej doskonale
skomunikowane miejsce, z którego w kilka minut można dojechać
do centrum handlowego, centrum miasta czy do Mielna. Kupując
mieszkanie nikt nie musiał nas przekonywać do firmy PB Kuncer.
Mamy wielu znajomych, którzy są właścicielami lokali w zasobach koszalińskiego dewelopera i są bardzo z nich zadowoleni.
Prywatnie również znam niektórych pracowników firmy i wiem
jak bardzo przykładają się do swojej pracy. PB Kuncer to marka

sama w sobie. Inwestycje realizują z najwyższej jakości materiałów,
mieszkania są świetnie rozplanowane i funkcjonalne. Dla mnie
również ważne było to, że budynek jest ekologiczny, a co za tym
idzie ekonomiczny. Dodatkowym atutem jest otoczenie, w którym
znajduje się mieszkanie, mówię tutaj o skwerach zieleni, ławkach
i placu zabaw dla dzieci. Dzięki temu osiedle mimo realizowanego
kolejnego etapu inwestycji robi olbrzymie wrażenie. Jestem tak
bardzo zadowolona z profesjonalizmu PB Kuncer, że niedawno
stałam się właścicielką drugiego lokalu przy ul. Głowackiego,
gdzie przeniosłam swoją firmę – Optimum.
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Katarzyna Kasprzak
Od sześciu lat jest podologiem, od pięciu prowadzi swoją własną firmę – Cosmedica. Jak sama
podkreśla praca jest jej pasją, uwielbia tzw. „trudne” przypadki, kiedy lekarze bądź inni kosmetolodzy rozkładają ręce – ona swoim profesjonalizmem i wiedzą sprawia, że z wizyty na, wizytę
pacjent wraca do zdrowia. Swój zawód wybrała
świadomie, z jednej strony dlatego, że był niszowy i widziała w nim olbrzymi potencjał, z drugiej
strony kontakt z ludźmi i niesienie im pomocy było
jej największym marzeniem. Obok pracy, pasją
pani Katarzyny – jest morsowanie, do którego rok
temu namówił ją – jej partner. Jak podkreśla pani
Katarzyna najtrudniejsze są początki, pierwsze
zanurzenie. Chodzi o przełamanie bariery nie tylko
tej fizycznej, czyli różnicy temperatur, ale przede

wszystkim psychicznej. Dzięki morsowaniu młoda
podolożka czuje się znacznie lepiej i nie choruje,
mimo tego, że pracuje w przychodni.

Opinia klienta:
Katarzyna Kasprzak jest szczęśliwą posiadaczką przestronnego mieszkania na Osiedlu Cypryjskim w Koszalinie. Dlaczego
wybrała to miejsce? –Zaufałam firmie PB Kuncer. Mam wielu
znajomych, którzy mieszkają w blokach i domkach budowanych
przez koszalińskiego dewelopera. Wszyscy są bardzo zadowoleni
z wykonania lokali i obsługi ze strony firmy. Przyznam, że mają
racje – standard w jakim odebraliśmy mieszkanie spełniał nasze
najwyższe wymogi i oczekiwania. Dla mnie istotna jest także
lokalizacja. Z jednej strony Osiedle Cypryjskie jest na obrzeżach
miasta, położone w sąsiedztwie domków jednorodzinnych z dale-

ka od zgiełku. Z drugiej strony – dzięki obwodnicy można szybko
przedostać się w dowolne miejsce, w Koszalinie. Blisko jest również do Jamna, skąd możemy popłynąć Koszałkiem do Mielna,
czy wybrać się na wycieczkę rowerową. Nie ukrywam, że istotną
rolę odegrały również nowoczesne rozwiązania technologiczne
zastosowane w budynku. Mam tutaj na myśli panele słoneczne
oraz rekuperator, który znajduje się w każdym mieszkaniu. Dzięki
niemu w lokalu jest ciągła cyrkulacja powietrza, co chroni przed
wilgocią i zagrzybieniem. Te rozwiązania pozwalają zaoszczędzić
50% na ogrzaniu mieszkania.

k u n c e r. p l
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Ryszard Mroziński
Pochodzi z Darłowa, tam również mieszka i pracuje. Od 37 lat pełni funkcję prezesa Bałtyckiego Banku Spółdzielczego, który oferuje swoim
klientom całą gamę rozwiązań finansowych oraz
usług specjalistycznych. To wielka odpowiedzialność zarządzać i dbać o finanse interesantów.
– Przez lata wypracowaliśmy stabilną markę,
której klienci ufają bezgranicznie. Najlepszym
dowodem na to jest fakt, że niektóre rodziny
związane są z nami od kilku pokoleń – podkreśla
Ryszard Mroziński. Takie długoletnie relacje budują zaufanie i lojalność zarówno ze strony klientów jak i samego banku.
Oprócz pracy Ryszard Mroziński ma jeszcze kilka pasji: uwielbia pływać, podróżuje, jest
członkiem grupy sportowej – Dinozaury. – Mło-

NASI KLIENCI

dzieńcy w moim wieku – opowiada z uśmiechem
pan Ryszard – spotykają się w każdy czwartek
na meczu. Gramy w piłkę siatkową lub koszykówkę. To doskonały sposób aby spędzić czas
aktywnie, podnieść swoją formę, ale i spotkać
się z przyjaciółmi. Pan Ryszard jest rodowitym
darłowianinem, jednak za kilka miesięcy osiądzie
w Koszalinie. – Kiedy dzieci wyfruwają z gniazda,
okazuje się, że tak duży dom nie jest potrzebny,
kupiłem więc działkę i postanowiłem wybudować
mniejszy dom w Koszalinie. Ponieważ chciałem nadzorować przebieg prac budowlanych,
poszukiwałem niewielkiego mieszkania, gdzie
mógłbym od czasu, do czasu zatrzymywać się,
aby nie przemierzać za każdym razem tej samej
trasy w obie strony. Wybór padł na inwestycje
firmy PB Kuncer.

Opinia klienta:
– Wybór mieszkania na Osiedlu Cypryjskim to nie przypadek. To
wynik bardzo racjonalnej i przemyślanej decyzji, gdyż PB Kuncer
jest wiodącym deweloperem nie tylko w Koszalinie, realizującym
pionierskie rozwiązania w budownictwie – rekuperacja w każdym
mieszkaniu i energooszczędność. Zanim zdecydowałem się na
zakup mieszkania, uczestniczyłem w wizji lokalnej budynków
przy ul.Włoskiej/Cypryjskiej z racji współpracy firmy z naszym

bankiem. Byłem pod ogromnym wrażeniem jakości robót,
kompleksowości i dbałości o nawet najdrobniejsze szczegóły.
Wrażenie robiło zagospodarowanie terenu wokół budynku,
a wykończenia garażu podziemnego mogłoby pozazdrościć
wiele warszawskich hoteli 4* i 5*. Mimo tego, że niebawem
przeniosę się do domu, mieszkanie pozostawiam sobie jako
świetną inwestycję.
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Odpowiedzialność,
która daje radość
Społeczna odpowiedzialność biznesu
to dzisiaj modne pojęcie. Wiele firm
stara się wypracować taki schemat
funkcjonowania, który uwzględnia
interesy właścicieli i pracowników,
a jednocześnie dba o środowisko
i wspiera zaangażowanie w życie
lokalnej społeczności. A co to wszystko
oznacza w praktyce? Tego można
uczyć się na przykładzie działań
Przedsiębiorstwa Budowlanego
KUNCER.

W

spieranie, pomoc, odpowiedzialność za relacje to cechy biznesu, które w przypadku
PB KUNCER są niemal wpisane w kod genetyczny
firmy. Wynikają z przekonań i systemu wartości.
Stoi za nimi realna potrzeba dzielenia się.
– To naturalne, że kiedy firma jest stabilna i radzi
sobie na rynku, może podzielić się z tymi, którzy
są najbardziej bezradni, najbardziej potrzebują
wsparcia – mówi Wioletta Stelmach, dyrektor
zarządzająca w PB KUNCER. – Nasze działania
w tym zakresie nie są obliczone na efekt PR-owy. Wręcz przeciwnie – chętnie pomagamy, ale
często zastrzegamy, ze nie chcemy być później
wywoływani na scenę do podziękowań. Bo to jest
krępujące. A potrzeba pomagania, dzielenia się,
dawania radości jest prawdziwa, jest w nas. Chcemy pomagać, na tyle, na ile możemy. To wpływa
też na nasze samopoczucie, nam też sprawia
wielką radość i daje poczucie sensu.
W przypadku dużych, stabilnych firm nikogo
nie dziwią dobre podstawowe warunki zatrudnienia – zarobki, regularne wypłaty, opłacone składki
i do tego pakiet socjalny. To są oczywistości. Ale
w PB KUNCER pracownicy mogą liczyć na więcej. Tu słucha się ich uważnie, a zarządzający
firmą pochylają się nad problemami i prośbami
o wsparcie, traktując każdą sytuację indywidualnie. Często zdarzają się dofinansowane wczasy,
pracownicy, którzy mają dzieci otrzymują co roku
wsparcie finansowe związane ze skompletowaniem szkolnej wyprawki.

Hospicjum dla dzieci filia Koszalin, zawsze może liczyć na
wsparcie od firmy PB KUNCER. Beata Staszak (koordynator),
Wioletta Stelmach, Małgorzata Szubstarska (pielęgniarka).

– W wielu przypadkach zapomina się, że odpowiedzialność społeczna to nie tylko pomoc
finansowa dla szpitali czy fundacji, ale, że wszystko
zaczyna się wewnątrz firmy. Od pracowników,
atmosfery, jaką tworzymy, wzajemnego zaufania,
a także od naszych kontrahentów, podwykonawców, relacji, które budujemy z innymi firmami
– wyjaśnia Wioletta Stelmach.
Konkretne, wymierne i widoczne efekty tych
działań to m.in. wyremontowane mieszkania chronione dla samotnych matek, które powstały dzięki
Fundacji Zdążyć z Miłością. Pracownicy PB KUNCER mówią o tej pracy „robiliśmy to, jakbyśmy
remontowali dla siebie”. Firma wspiera też od lat
koszalińskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, bierze udział w akcji Szlachetna Paczka i odpowiada
na dziesiątki małych próśb o wsparcie.
– Większość tych działań to inicjatywy pracowników – podkreśla Krzysztof Kuncer. – Tutaj
pracują empatyczni ludzie, sami zgłaszają pomysły
na działalność firmy w zakresie pomocy innym.
Ja osobiście bardzo się cieszę, że możemy pomagać jako firma. To jest świetne. To daje radość
wszystkim.

Projekt i produkcja Magazynu Informacyjnego „Przyjazne Budowanie” dla PB KUNCER
Marketing Media House Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 10/2, 75-402 Koszalin, www.mmh.biz.pl
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DZIENNIK BUDOWY
Budynek nr 1. Etap zrealizowany.

Koszalin

Budynek nr 3.
Etap zrealizowany.

Nowy etap. Budynek nr 2. Planowane
rozpoczęcie prac – lipiec 2017.

Budynek nr 4.
Etap zrealizowany.

Koszalin

Kołobrzeg

Koszalin
domy przy ulicy

Jałowcowej

Nowy etap na Osiedlu
Cypryjskim
Spośród sześciu budynków
zaplanowanych na osiedlu
do użytku oddano już trzy.
W budynku nr. 3 do kupienia pozostały 3 mieszkania
o pow. 45-65 m², w budynku
nr. 4 do sprzedaży jest jeszcze 19 z 62 mieszkań o pow.
od 31-67 m². Rozpoczęcie
kolejnego etapu zaplanowano
na lipiec 2017 r. W budynku
nr. 2 powstanie 79 mieszkań.

Nowa inwestycja
Osiedle Zwycięstwa w Koszalinie to dwa wielorodzinne
budynki, w których łącznie
powstanie 78 mieszkań
o pow. od 31-96 m² oraz
3 lokale usługowe.
Planowane rozpoczęcie inwestycji to jesień 2017 r.

Dwa nowe budynki
w Kołobrzegu
Spośród trzech zaplanowanych budynków przy
ul. Paryskiej (na Osiedlu
Europejskim) w Kołobrzegu
pierwszy jest już zamieszkany. Obecnie trwa budowa
drugiego budynku, którego
zakończenie planowane jest
na koniec listopada 2017 r.
Prace na trzecim obiekcie,
zwieńczającym całą inwestycję ruszą w czerwcu 2017 r.

Dzielnica domków
W planach budowy jest
łącznie 11 domów: jeden wolnostojący, dwa w zabudowie
bliźniaczej oraz dwa budynki
czterolokalowe. Rozpoczęcie
inwestycji – lato 2017 r.

