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Klasa C 160 – zużycie paliwa (średnio) – 5,5 l/100 km, emisja CO2 (średnio) – 127 g/km.

Klasa C. Cała moc wyboru.
Twoja droga to Twój wybór. Skręcisz w lewo, pojedziesz prosto czy zawrócisz? 
Najważniejsze, że wybierzesz idealny samochód, którym ją pokonasz.  
Nowoczesny design i zachwycająca moc Klasy C w wyjątkowej ofercie.
Teraz wybór rzeczywiście należy do Ciebie. 

Klasa C od 1 205 PLN netto/m-c*

*Rata miesięczna netto dla Klasy C Limuzyny w wersji silnikowej C 160 w programie finansowania Lease&Drive 1% dla 
przedsiębiorców (wpłata wstępna: 10% ceny netto pojazdu, okres umowy: 24 lub 36 miesięcy, przebieg średnioroczny: 
25 000 km), gwarantowana wartość końcowa, ubezpieczenie „Pakiet Gwarancyjny” +24 mies. / maks. 120 000 km 
gratis. Oferta Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.
**Oferta dostępna dla wybranych modeli i wersji silnikowych Klasy C zamówionych w okresie od 1 kwietnia 
do 30 czerwca 2017 r. (limuzyna: C 160, C 180, C 200, C 200 4MATIC, kombi: C 160, C 180, C 200, C 200 4MATIC).

Dwie pierwsze raty GRATIS**
Sprawdź ofertę na bogate pakiety wyposażenia!
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estem uzależniony od oglądania zdjęć. Żadna ze 
sztuk plastycznych tak mnie nie przekonuje jak wła-
śnie fotografia. Nie tylko prace wielkich, żeby wspo-
mnieć  tutaj dla przykładu genialnego Sebastiao Sal-
gado, ale każde zdjęcie,  w którym zapisane jest jakieś 

wydarzenie albo emocja. 

Miałem szczęście współpracować w  gazetach, którymi kiero-
wałem, ze świetnymi fotoreporterami. Z  wyłącznie takimi pracuję 
również obecnie, redagując „Prestiż”. Zawsze im zazdrościłem i  za-
zdroszczę tego czegoś, czego ja – fotoamator – nigdy mieć nie będę: 
zdolności wyrażania siebie przez obraz. 

To jest fenomenalne – patrzymy na to samo, możemy to samo sfo-
tografować, a jednak nasze zdjęcia nie będą takie same. I nie chodzi 
o  jakieś sztuczki techniczne czy klasę sprzętu, którym się posługu-
jemy. Człowiek pozbawiony tego wyjątkowego zestawu cech i tego 
rodzaju wrażliwości, którym charakteryzują się profesjonalni foto-
grafowie, nie osiągnie tego samego efektu choćby dźwigał w torbie 
najdroższe aparaty. 

Piszę o tym, bo przygotowując to wydanie magazynu, obejrzałem 
mnóstwo zdjęć związanych Galerią Emka i  Koszalinem. Minęło 15 
lat od jej powstania, trochę więcej od decyzji o budowie. Przy oka-
zji tego przeglądu uzmysłowiłem sobie elementarną rzecz: Koszalin  
z tamtego czasu i obecny to dwie różne rzeczywistości. 

Marudzimy często, że  niewiele się w  naszym mieście dzieje, że 
nie tak, że krzywo… I w Polsce tak samo… Wystarczy popatrzeć na 
zdjęcia – zapis czasu. Zmiany zaszły ogromne! 

Jeden mały szczegół: samochody zaparkowane przed Emką wte-
dy i dzisiaj. One doskonale pokazują, jaki skok zrobiliśmy my, Polacy, 
w ostatnich dwóch dekadach. Już prawie dogoniliśmy Zachód.  

Nikt nam tego nie dał. To efekt ciężkiej pracy. Naprawdę jest się 
czym cieszyć, jest co doceniać. Żal tylko, że wielu polityków to de-
precjonuje, wbijając ludzi w przekonanie o stanie klęski, w jakiej tkwi 
rzekomo Polska. Mam wrażenie, że klęską jest upadek polskiej klasy 
politycznej a nie stan społeczeństwa jako takiego.

Mam frajdę, że w związku z ponownym uruchomieniem odnowio-
nej Galerii Emka znów narobiliśmy mnóstwo zdjęć. Pokazują one, jak 
pozytywnie zmieniło się to miejsce. Ale zapisały one również pewien 
moment i obraz nas – koszalinian. Będzie ogromną przyjemnością 
sięgnąć do tych fotografii – jeśli Bóg pozwoli – za 10, 15 lat. 

Chwała fotografom!

Foto: Agnieszka Orsa

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

Redakcja: 
„Prestiż Magazyn Koszaliński”
ul. Wyszyńskiego 3/7, 75-062 Koszalin
tel.: +48 664 774 776
prestizkoszalin@gmail.com

www.prestizkoszalin.pl
       /prestiz.magazyn.koszalinski/

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

Redaktor naczelny: 
Andrzej Mielcarek 
andrzej.mielcarek@gmail.com
tel.: +48 664 774 776

Skład gazety: 
Maciej KREDA Jurkiewicz
www.PROduktART.pl 

Reklama i marketing: 
Wiesława Barzycka 
barzycka@prestizkoszalin.pl
tel.: + 48 609 859 822

Wydawca: 
Zarządzanie i Szkolenia 
Andrzej Mielcarek, 
ul. Gajowa 14, Koszalin

Druk: 
KaDruk Sp z o.o., Szczecin

Słowo od wydawcy4 

j



5 LAT GWARANCJI

Autoryzowany przedstawiciel w woj. zachodniopomorskim:
PHU CERAMIKA
ul. Batalionów Chłopskich 77, 75-303 Koszalin
tel.: 94 34 73 279, tel kom: 690 490 682, e-mail: ceramika@wp.pl
www.kuchnie-ceramika.pl, www.ceramika.koszalin.pl

Tylko z magazynem

Prestiż 10 % rabatu

na wszystkie produkty

NIEMIECKA JAKOŚĆ
na którą Cię stać

Meble kuchenne

dożywotnia
gwarancja
na okucia

BLUM

ceramika

Główna nagroda
Inspiracje 2017
w kategorii 100% 
Designu

I miejsce
w kategorii 
Innowacje 
Targi Kolonia 2017



WYDARZENIA
8      Koncert charytatywny Magia Rocka
9      Dni Koszalina z Red Lips i Cugowskimi 
10   Festiwal organizacji pozarządowych
12   Wielkie  otwarcie Galerii Emka
14   Dotacje unijne na rozwój eksportu 
16   Pierwszy etap budowy Osiedla 
        Norweskiego zakończony 
18   Adam „Rubik” Zalewski wygrał 
        zawody na legendarnym torze 
        Nürburgring!
19   Koszalinianin w finale konkursu 
        Grand Press Photo
20   Na wakacje z wiedzą 
        o bezpieczeństwie
22   Gość Koszalińskiego Klubu 
        „Rzeczpospolitej”
23   Niespodzianka w finale konkursu 
        Bibliotekarz Roku

TEMAT Z OKŁADKI 
24   Osiedle Viktoria Parka wyrasta 
        na 10 hektarach

STYL ŻYCIA 
30   Mama w podróży
34   Ubierz się w pewność siebie
36   Wesele to poważna sprawa. 
        My Wam pomożemy
40   Kolejny sezon Wake Park Koszalin
42   Crossfit w plenerze
44   Mielno stawia na nordic walking
46   Dłonie w sierści pieśni mórz

MOTORYZACJA 
52   Wyczekiwany Opel Insignia 
        niebawem w sprzedaży
56   Firma Krotoski-Cichy uruchomiła 
        w Koszalinie serwis SEAT –a
58   W szpilkach za kółkiem. Mercedes 
        GLC damskim okiem
60   Ford Edge – zaufania godny 
        Amerykanin

w w w . p r e s t i z k o s z a l i n . p l

DESIGN 
64   Rezydencja Park Rodzinna II 
        – wakacje we własnym domu 
        nad morzem
66   Wszystko dla okien

MODA 
68   Ponadczasowa marynarka

KULINARIA 
70   Apetyt na zieleń
72   Kuchnia pomorska: bliska, 
        a nieznana

ZDROWIE I URODA 
76   Tłuszcz – ograniczać, czy nie? Krótki 
        przewodnik po zdrowych olejach
78   Artystyczny makijaż permanentny
80   Witamina D a filtry UV
81   Jak przywrócić skórze jej 
        dawny blask?
82   Plaster zmierzy cukier

SPOŁECZEŃŚTWO
84   Galeria Emka nasza, 
        koszalińska, nowoczesna
92   Kąpiel w dźwiękach
96   „Wymieńcy” pożegnali Polskę
98   Mikrofonika: Koszalin brzmi wszędzie

KULTURA 
104 Good Vibe Festiwal 2017
107 Prestiżowe książki

BIZNES 
110 Ile wiesz na temat finansów 
        osobistych? Sprawdź
112 Kwestionariusz biznesowy 
        – Arkadiusz Klimczak

KRONIKI PRESTIŻU
oraz Specjalny Dodatek Promocyjny 
– „PRZYJAZNE BUDOWANIE”

30

40

52

Spis treści6 

miesięcznik bezpłatny      nr 4 | 81 | maj 2017 r.      WWW.PRESTIZKOSZALIN.PL 

Osiedle 
Viktoria Park  

wyrasta na 10 hektarach

Na okładce: 
Wiktoria Hendzel

Foto: Agnieszka Orsa





Wydarzenia8 

omysł zrodził się w  głowach członków zespołu 
Woodland Spirit. Zespół swoją uwagę skiero-
wał na dzieci dotknięte chorobami. Kolejnym 
krokiem było znalezienie fundacji, która będzie 
patronem przedsięwzięcia. Organizacją impre-

zy zajął się Michał Goldfarb - jeden z  gitarzystów zespołu przy 
ogromnym wsparciu przyjaciół. Wybór padł na koszalińską Fun-
dację Pomocy Dzieciom Magia. - Nie było żadnych wątpliwości: 
jeżeli działać, to tylko z Magią - podkreśla Michał Goldfarb.

Tak więc 9 czerwca br. o godz. 20.00 odbędzie się koncert pod 
nazwą „Magia Rocka” podczas, którego zagrają Bacteryazz, Oil 
Stains oraz Woodland Spirit. Dzięki licznym darczyńcom zorgani-
zowana zostanie licytacja niepowtarzalnych prac koszalińskich ar-
tystów, wśród nich Rapsy, Cukina i Druklina. Oprócz tego znajdzie 
się coś dla miłośników muzyki i motoryzacji. 

Rzeczy przekazane na aukcję będą udostępnione jeszcze przed 
koncertem na stronie wydarzenia Magia Rocka (https://www.face-
book.com/events/1411628495562748/?ti=as), ale sama licytacja 
odbędzie się podczas imprezy. 

Bezpośrednim celem akcji jest pomoc Poli. Dziewczynka ma 
4 latka i  jest podopieczną fundacji MAGIA - Fundacja Pomocy 
Dzieciom. Zmaga się z zespołem Westa, głębokim niedosłuchem 

oraz zanikiem nerwu wzrokowego. Pomimo ciężkiej choroby jest 
dzieckiem pełnym radości, co w dużej mierze zawdzięcza swojej 
troskliwej i  bardzo zaradnej mamie. Obecnie głównym wyzwa-
niem jest zapewnić Poli możliwość godnego i szczęśliwego życia, 
dlatego zbiórka przeznaczona jest na sprzęt umożliwiający i uła-
twiający transport oraz normalne funkcjonowanie dziecka. Jest to 
między innymi fotelik samochodowy dla osoby niepełnospraw-
nej, który dzięki specjalnej konstrukcji „rośnie” razem z dzieckiem, 
pionizator, który ma ułatwić Poli utrzymywanie pozycji wyprosto-
wanej oraz ortezy. Sprzęt ten podniesie jej obecny komfort życia 
oraz umożliwi dalszy rozwój.

Warto pokreślić, że całkowity dochód z aukcji oraz sprzedaży 
cegiełek (wejściówek) przeznaczony będzie na leczenie Poli! Jest 
to zgodne z zasadami działania FPD Magia.  

A oto garść informacji o zespołach:

Bacteryazz w sierpniu 2015 r. pojawili się w programie „Must 
be the music”. Zespół zdobył Nagrodę Specjalną podczas XIV In 
Memoriam Grzegorza Ciechowskiego w Tczewie, a w marcu 2016 
r. otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Koszalina za działalność 
w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury. Skład 
: Mariusz Puszczewicz – wokal, Adrian Rozenkiewicz – gitara, chór-
ki, Henryk Rogoziński – bas, wokal, Darek Bendyk - perkusja

Oil Stains. Duet działa od początku 2013 roku. Mają na koncie 
m.in. występy na „Fląder festiwal” w Gdańsku i „Przystanku Wood-
stock”. W maju 2015 r. wydali płytę „Here comes my train”, zawie-
rającą 11 autorskich kompozycji. Oil Stains to pasja, zdecydowa-
nie i brzmienie lat 70. Skład : Seb der Strychen (perkusja, śpiew) 
i Maciek Sztyma (gitara).

Woodland Spirit. Zespół powstał w 2015 r. i do tej pory koncen-
trował się na coverach grupy Anathema, umieszczając klipy na ka-
nale Youtube i profilu Facebook. Obecnie pracuje nad autorskim 
materiałem. Wokalistki zespołu wystąpiły w takich programach jak 
„Must be the music” czy „Mam talent”. Klaudia Wieczorek nagrała 
utwór wspólnie z Piotrem Roguckim, liderem zespołu Coma, na 
jego solowej płycie. Skład: Anna Mural – wokal, Klaudia Wieczo-
rek – wokal, Michał Goldfarb – gitara, Rafał Zieliński – gitara, Seba-
stian Krzewiński – cajón.

Rockowe brzmienia trzech koszalińskich zespołów  będzie można usłyszeć w Jazzburgercafe 9 czerwca br. Nie będzie to zwykły koncert, 
lecz wydarzenie, które ma zapoczątkować nową coroczną tradycję w duchu pomocy innym. 

P

Koncert charytatywny Magia Rocka

Oil Stains

Woodland Spirit Bacteryazz
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ed Lips grają już od paru lat, ich przeboje gosz-
czą praktycznie non stop w  głównych stacjach 
muzycznych.  Mimo to – jak nam się wydaje – nie 
wywołali takich emocji jak zespół Cugowscy. Jest 
to nowy muzyczny projekt Krzysztofa Cugow-

skiego, wieloletniego wokalisty Budki Suflera i  jego synów Piotra 
i Wojciecha, którzy występowali wcześniej jako grupa Bracia. 

Foto: Marcin Betliński

Najatrakcyjniejszym wydarzeniem tegorocznych Dni Koszalina 
był bez wątpienia koncert w amfiteatrze grupy Red Lips i formacji 
Cugowscy.

r

Dni Koszalina 
z Red Lips 
i Cugowskimi 
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ziała ich w  Koszalinie grubo ponad 200. Na 
tegorocznym festiwalu zorganizowanym przez 
Pracownię Pozarządową pokazała się dziesiąta 
ich część – te najbardziej aktywne, w większo-
ści charytatywne, wśród nich po raz pierwszy 

Fundacja Pomocy Dzieciom Magia.  

Na placu przed ratuszem urządziły swoje stoiska i zapraszały do 
zapoznania się z ich działalnością.  Niestety, frekwencję gości fe-
stynu na pewno ograniczyła pogoda, która w sobotę 20 maja br. 
zniechęcała chłodem i mżawką. 

Foto: Marcin Betliński

d

Festiwal 
organizacji 
pozarządowych
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bchodząca 15-lecie istnienia Galeria Emka, dzię-
ki trwającemu niemal rok a prowadzonemu bez 
przerywania działalności handlowej remontowi, 
zyskała nowe, piękne oblicze. Oficjalne ponow-
ne otwarcie odbyło się w  sobotę 20 maja br. 

Było ono wielkim wydarzeniem, ściągnęło tłumy koszalinian oraz 
gości spoza Koszalina. Organizatorzy zadbali o moc atrakcji. Przez 
cały dzień trwały prezentacje artystyczne, których kulminacją stał 
się wieczorny koncert Margaret na terenie przylegającym do gale-
rii. Na finał w niebo wystrzeliły fajerwerki.

Emka zbiera świetne recenzje odwiedzających. Klientom szcze-
gólnie podoba się jej nowy wygląd i fakt uruchomienia  bogatej 
strefy gastronomicznej.

Więcej informacji na temat odnowionej Galerii Emki znajdą 
Państwo wewnątrz wydania. 

Fotog: Agnieszka Orsa i Marcin Betliński

O

Wielkie 
otwarcie 
Galerii Emka

Moment oficjalnego ponownego otwarcia Emki z udziałem Piotra Jedlińskiego, prezydenta Koszalina

Od lewej: Jacek Sikorski, dyrektor Galerii Emka i Krystian Modrzejewski, country 
manager Poland w firmie LCP Corentin Investments, przedstawiciel właściciela galerii



Kulminacyjną atrakcją był koncert Margaret

Wydarzenia 13 

Koncert Margaret przyciągnął tłumy koszalinian
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nternacjonalizacja działalności czy też działania zwią-
zane z  ekspansją międzynarodową w  regionie ko-
szalińskim w dalszym ciągu, dla rodzimych firm, jest 
tematem odległym i obcym zagadnieniem.

Rozwój eksportu wydaje się bardzo trudnym wyzwaniem, szcze-
gólnie w opinii właścicieli i menedżerów najmniejszych firm. Są to 
jak najbardziej uzasadnione wątpliwości, ze względu na brak zna-
jomości specyfiki obcych rynków, trudności w nawiązaniu kontak-
tów handlowych czy też nieznajomości przepisów w danym kraju.

Jednak należy zwrócić mocno uwagę na fakt, iż w perspektywie 
finansowej na lata 2014-2020 firmy nie są pozostawione same so-
bie. Istnieje możliwość skorzystania z instrumentów ułatwiających 
rozpoczęcie i rozwinięcie działalności eksportowej swoich firm.

Eksport w Polsce
Czy takie wsparcie jest potrzebne i uzasadnione? Skala polskie-

go eksportu systematycznie rośnie. Od początku transformacji, 
czyli 1991 r. wartość towarów sprzedawanych za granicę wzro-
sła 14-krotnie. Od wstąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku 
2,6-krotnie. Mogłoby się wydawać, że takie wyniki to powód do 
zadowolenia, jednak w porównaniu z innymi krajami nie wypada-
my dobrze. Dane Eurostatu jednoznacznie wskazują, że działal-
ność polskich przedsiębiorstw jest niedostatecznie umiędzynaro-
dowiona. Zaledwie 3,4 proc. firm sprzedaje produkty i usługi na 
rynki UE, a 1,7 proc. do innych krajów świata. Wynik ten plasuje 
Polskę w ogonie wśród krajów UE. W przypadku małych i średnich 
przedsiębiorstw odsetek ten jest jeszcze mniejszy.

Dotacje
W ramach Regionalnego programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 1.15 
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, firmy otrzymają możliwość 
wsparcia działań służącym wdrożeniu założeń Strategii ekspansji 
na rynki zagraniczne.

Maksymalna kwota wsparcia: 150 000,00 PLN
Poziom dofinansowania: do 85 %
Wsparcie będzie mogło obejmować wybrane lub 
wszystkie działania zaplanowane w Strategii, polegające na:
• przygotowaniu do prezentacji oferty podczas imprez 
   targowo-wystawienniczych, 
• udziale w międzynarodowych imprezach 
   targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, 
• udziale w misjach gospodarczych za granicą związanych 
   z rynkiem docelowym połączonych z bilateralnymi 
   spotkaniami z potencjalnymi kontrahentami, 
• doradztwie w zakresie strategii działań marketingowych, 
   koncepcji dostosowania wzorniczego produktów/oferty, 
   koncepcji wizerunku przedsiębiorcy, czy ochrony własności 
   intelektualnej na wybranych rynkach docelowych, 
• doradztwie w obszarze wyszukiwania i doboru partnerów 
   gospodarczych, 
• doradztwie w zakresie tworzenia sieci dystrybucyjnej 
   na rynkach docelowych, 
• uzyskaniu niezbędnych dokumentów/certyfikatów 
   uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług 
   na wybrane rynki docelowe.

RPO WZ 2014–2020 Działanie 1.15 – Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw Koszalińskie firmy chcące się rozwijać na skalę 
międzynarodową mogą liczyć na kompleksowe wsparcie, finansowane w dużym stopniu z funduszy europejskich

i

Dotacje unijne na rozwój eksportu
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Koszty kwalifikujące się do dofinansowania:
1. projekt i druk materiałów dedykowanych do promocji wnio-

skodawcy na imprezie targowo-wystawienniczej (w  szczególno-
ści ulotek, broszur, folderów, płyt CD z materiałami dotyczącymi 
wnioskodawcy, itp.), w tym wydatki związane z tłumaczeniem tre-
ści tych materiałów, 

2. wydatki poniesione na doradztwo dotyczące ekspansji na 
wybrane rynki docelowe w szczególności doradztwo w zakresie 
realiów kulturowych i rynkowych. 

3. wynajęcie powierzchni targowo-wystawienniczej wraz z nie-
zbędnymi kosztami narzuconymi przez organizatora imprezy 
targowo-wystawienniczej (m.in. opłaty za podłączenie i  zużycie 
mediów, opłata rejestracyjna, rezerwacja powierzchni wystawien-
niczej), 

4. zabudowa stoiska (w  tym m.in.: projekt zabudowy stoiska, 
montaż, demontaż stoiska), 

5. zakup usług w zakresie transportu eksponatów 
6. wydatki na przejazd i zakwaterowanie przedstawicieli wnio-

skodawcy uczestniczących w imprezie targowo - wystawienniczej 
7. opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubez-

pieczeniem dla przedstawicieli wnioskodawcy uczestniczących 
w imprezie targowo-wystawienniczej poza granicami kraju, 

8. reklamy w mediach dedykowanych w imprezie targowo-wy-
stawienniczej. 

9. zakup biletów wstępu dla przedstawicieli wnioskodawcy na 
imprezę targowo-wystawienniczą związaną z branżową misją go-
spodarczą, 

10. wydatki na przejazd i zakwaterowanie przedstawicieli wnio-
skodawcy na misję gospodarczą 

11. wydatki związane z merytorycznym przebiegiem branżowej 
misji gospodarczej w  zakresie spotkań z  potencjalnymi kontra-
hentami, w tym: 

a) wydatki poniesione na usługi tłumaczeń podczas udziału 
w misji gospodarczej za granicą, 

b) wydatki poniesione na przygotowanie merytoryczne uczest-
ników misji w zakresie realiów kulturowych i  rynkowych w kraju 
misji gospodarczej (w tym szkolenia z zakresu różnic kulturowych, 
mentoring), 

c) opłaty związane z  uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubez-
pieczeniem dla przedstawicieli wnioskodawcy uczestniczących 
w misji gospodarczej, 

d) wynajem sali konferencyjnych w celu spotkań z potencjalny-

mi kontrahentami, w tym wypożyczenie sprzętu do prezentacji. 
12. doradztwo w  zakresie strategii działań, koncepcji dosto-

sowania wzorniczego produktów/oferty, koncepcji wizerunku 
przedsiębiorcy, czy ochrony własności intelektualnej na wybra-
nych rynkach docelowych,

13. doradztwo w  obszarze wyszukiwania i  doboru partnerów 
gospodarczych, 

14. doradztwo w zakresie tworzenia sieci dystrybucyjnej na ryn-
kach docelowych, 

15. uzyskanie niezbędnych dokumentów/certyfikatów upraw-
niających do wprowadzenia produktów lub usług na wybrane 
rynki docelowe (koszty uzyskania certyfikatów, pozwoleń, homo-
logacji, itp.). 

Nawiązywaniu współpracy międzynarodowej sprzyja rozwój 
wirtualnych kanałów komunikacji, jednak nowoczesne technolo-
gie nie są w stanie zastąpić bezpośredniego kontaktu przedsię-
biorców. 

Wciąż jeszcze krokiem milowym w procesie zdobywania zagra-
nicznych rynków jest udział w imprezach targowych, misjach go-
spodarczych i spotkaniach branżowych. 

TWÓJ DORADCA UNIJNY
PRIOR CONSULTING SP. Z  .O.O. – firma specjalizująca się 

w projektach  infrastrukturalnych dotyczących np. budowy sieci 
szerokopasmowych związanych z dostępem do Internetu (reali-
zowała je m.in. w Ostródzie, Sanoku, Grajewie, Kolnie, Lubartowie 
i Krakowie) oraz w doradztwie na rzecz firm produkcyjnych (przy-
kładem jest projekt przygotowany dla słupskiego LOTONU czy 
też podwarszawskiego KOLCARU lub tez koszalińskiego PUMA-
FOLu). Ponadto dużo uwagi angażujemy w  projekty badawczo
-rozwojowe (B+R) oraz projekty związane właśnie z  działaniami 
proeksportowymi (jak chociażby Go To Brand lub RPO WZ 1.15). 
W nowej perspektywie finansowej pozyskaliśmy i zakontraktowa-
liśmy już ponad 80 mln zł dofinansowania dla Naszych klientów.

Prior Consulting Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 24-26, 75-712 Koszalin

biuro@priorconsulting.pl, www.priorconsulting.pl
tel: 94 717 36 48, 518 975 511

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
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siedle Norweskie to pierwsze przedsięwzięcie 
Firmus Group w granicach Koszalina, przy tym 
pierwsze typowo mieszkaniowe. Deweloper 
znany był dotychczas z  apartamentowców bu-
dowanych nad morzem. W  Mielnie finalizuje 

budowę spektakularnego Dune Resort – kompleksu około 330 
luksusowych apartamentów wraz z zapleczem gastronomicznym, 
basenami kąpielowymi, SPA. 

Osiedle Norweskie zlokalizowane jest w Jamnie, najmłodszej 
części Koszalina, przy ulicy Gradowej.  W  tej części miasta bę-
dzie to pierwsza całościowo zaplanowana enklawa nowoczesnej 
zabudowy jednorodzinnej. Klienci mają do wyboru trzy projekty 
domów wolno stojących o powierzchni użytkowej od 125,72 m2 

do 178,7 m2 usytuowanych na dużych działkach gruntowych (od 
prawie 700 do ponad 1200 m2). Osiedle nosi nazwę „Norweskie”, 
gdyż poszczególne projekty domów zostały oznaczone nazwami 
norweskich miast: Alesund, Bergen i Oslo. W pierwszym etapie 
zbudowanych zostało sześć domów (trzy typu Alesund, dwa typu 
Oslo, jeden – typu Bergen). Do kupienia są jeszcze dwa – typu Ale-
sund i Oslo. 

Warto podkreślić kluczowe założenie dewelopera, które wy-
raźnie wyróżnia jego ofertę na tle konkurencji. Nabywcy nieru-

chomości w  ramach poszczególnych etapów budowy będą się 
wprowadzać do domów z urządzoną docelowo zielenią i zapew-
nionym wygodnym dojazdem. To ważny element komfortu. Bywa 
bowiem, że na nowo powstających osiedlach domy buduje się 
jednocześnie w  wielu punktach, wskutek czego pierwsi miesz-
kańcy mogą przez długi czas odczuwać rozmaite niedogodności. 
Tutaj jest inaczej. Poszczególne etapy budowy stanowią małe, od-
rębne całostki. Dopiero po zakończeniu budowy określonej gru-
py domów, rozpoczynają się prace przy kolejnej.

Koszalin prze na północ

Włączenie sołectw Jamno i  Łabusz w  granice Koszalina było 
naturalną konsekwencją strategii rozwojowej miasta, która zakła-
da intensywną rozbudowę w  kierunku północnym. Tym samym 
obszar Koszalina sięgnął południowego brzegu jeziora Jamno. 
W pewnym sensie jest to powrót do sytuacji historycznej, bowiem 
od średniowiecza do początków XIX wieku wieś Jamno należała 
do Koszalina, a pobliski Łabusz pełnił przed wiekami funkcję ko-
szalińskiego portu handlowego. 

Koszalin dynamicznie rozbudowuje się w kierunku północnym 
już od kilkunastu lat. Powstało dzięki temu Osiedle Unii Europej-
skiej. Zasób terenów pod budownictwo mieszkaniowe w  jego 

Sześć pierwszych z 48 zaplanowanych domów Osiedla Norweskiego jest już w stanie deweloperskim, gotowych do wykończenia. 
Właśnie uzyskały one pozwolenie na użytkowanie. Zgodnie z obietnicą dewelopera każda z posesji otoczona jest urządzonym 
ogródkiem i do każdej jest wygodny dojazd, bo całe osiedle ma już docelowe ulice wraz z chodnikami, oświetleniem i ogrodzeniem ca-
łości. Rusza budowa drugiego etapu inwestycji – kolejnych czterech domów. W uroczystym otwarciu pierwszego, ukończonego etapu 
wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych z Piotrem Jedlińskim, prezydentem Koszalina, projektanci i wykonawcy. 

O

Pierwszy etap budowy Osiedla 
Norweskiego zakończony



ramach praktycznie się wyczerpał. Oznacza to, że zabudowa prze-
sunie się wkrótce jeszcze dalej na północ, w kierunku jeziora Jam-
no. Powstanie Osiedla Norweskiego to niejako wyjście naprzeciw 
temu procesowi.

Podczas oficjalnego otwarcia pierwszego etapu osiedla Piotr 
Jedliński, prezydent Koszalina, powiedział: - Wiele osób, które 
oglądało koncepcję związaną z rozwojem i zagospodarowaniem 
tych terenów mówiło, że jest to niemożliwe. Dzisiaj można ich ser-
decznie zaprosić, powiedzieć że warto tutaj przyjechać, spędzić 
kilka chwil i zobaczyć, że ten proces jednak się rozpoczął. Gratu-
luję serdecznie inwestorowi, gratuluję wykonawcom. Życzę, żeby 
nie skończyło się tylko na 48 budynkach i  Osiedlu Norweskim, 
tylko żeby to była wręcz dzielnica norweska.

Osiedle Norweskie, choć położone niedaleko od centrum mia-
sta, zapewni swoim mieszkańcom warunki, jakich nie znajdą oni 
w żadnym innym miejscu w Koszalinie. Dookoła zieleń, bliskość 
jeziora, świeże powietrze. Od Bałtyku miejsce to dzieli zaledwie 
jezioro i wąska mierzeja. Dla osób preferujących aktywny wypo-
czynek to lokalizacja idealna. Urozmaicone trasy znajdą tu dla 
siebie biegacze i zwolennicy marszów z kijkami. Ze ścieżek rowe-
rowych okalających Jamno mogą korzystać zarówno zwolennicy 
krótkich przejażdżek, jak i  wypraw parogodzinnych. Najdłuższa 
z tras liczy 46 km.

Z myślą o młodych rodzinach

Nabywcami nowych domów w Polsce są najczęściej ludzie mło-
dzi (według ogólnopolskiego raportu pracowni TNS zaledwie 21 
proc. spośród kupujących przekroczyło „czterdziestkę”). Świado-
mość tego faktu kierowała projektantami Osiedla Norweskiego 
na każdym etapie pracy. Wyobrażone potrzeby młodych rodzin 
i  ich zróżnicowanych możliwości finansowych doprowadziły do 
zaproponowania różniących się powierzchnią użytkową czterech 
wariantów komfortowego domu jednorodzinnego z  garażem 
i ogródkiem.

Każdy z projektów wyraźnie wydziela strefę aktywności dzien-
nej i tę bardziej intymną – sypialnianą. Parter to kuchnia, salon z ja-
dalnią, kotłownia z pralnią i  toaletą, garaż oraz taras. Na piętrze 
zaplanowane są sypialnie z  bardzo praktycznymi garderobami, 
dwie łazienki, balkon. 

Wszystkie pokoje są w naturalny sposób doskonale doświetlo-
ne – to kolejny wyróżnik domków, które powstaną na Osiedlu Nor-
weskim. Przypomina to rozwiązania stosowane w  Skandynawii, 
gdzie światło słoneczne bardzo się ceni. Generalnie - nawiązań 
do Skandynawii i samej Norwegii jest więcej. Jednym z nich jest 

dominujący klimat estetyczny starannie zaplanowanego osiedla, 
który opisują takie określenia jak: wyważona wielkość budyn-
ków, idealny ład w przestrzeni, pastelowe kolory elewacji, użycie 
w elewacji drewna, jednorodne kolorystycznie dachy budynków, 
zadbane zielone otoczenie domów.

Koszaliński architekt Adam Spychalski, autor projektów, ko-
mentuje: - Polacy decydujący się na dom, kierują się zdrowym 
rozsądkiem. Dawniej budowano domy duże, bo miały one służyć 
rodzinie wielopokoleniowej. Obecnie na pierwszym planie stanę-
ły funkcjonalność i komfort. Przestało obowiązywać założenie, że 
dom jest na całe życie. Jesteśmy coraz bardziej mobilni, a więc 
pierwszy dom nie musi być ostatnim. Coraz łatwiej akceptujemy 
zmiany, w tym tak zasadnicze jak zmiana miejsca do życia.

Dom pokazowy i biuro sprzedaży

Aby ułatwić klientom podjęcie decyzji o zakupie nieruchomo-
ści na Osiedlu Norweskim deweloper zdecydował się na urzą-
dzenie domu pokazowego. Odpowiedzialna za jego powstanie 
Michalina Okrutna, projekt manager w Firmus Group, informuje: 
- Dom jest kompletnie urządzony, a więc ze wszelkimi sprzętami 
i meblami. To pozwoli naszym klientom łatwiej wyobrazić sobie, 
jak niewiele wystarczy, by się wprowadzić do własnego domu.

Jak podkreśla pani Michalina, w kolejnych budowanych przez 
Firmus Group obiektach urządzane są mieszkania pokazowe: - 
Klienci to cenią i chętnie umawiają się na prezentacje. Urządzona 
część domu na Osiedlu Norweskim posłuży nam za biuro sprze-
daży dostępne dla wszystkich chętnych siedem dni w tygodniu. 

Aby poznać gotowe domy od zewnątrz i wewnątrz, obejrzeć 
urządzenia osiedla, odwiedzić dom pokazowy – wystarczy jeden 
telefon. Pracownicy Biura Sprzedaży czekają na zainteresowa-
nych.
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Powierzchnia domów 
ALESUND – powierzchnia użytkowa domu: 125,72 m2

(w tym garaż 21,8 m2); powierzchnia użytkowa działki: 648 m2 
BERGEN – powierzchnia użytkowa domu: 136,34 m2 
(w tym garaż 22,25 m2); powierzchnia użytkowa działki: 834 m2

OSLO – powierzchnia użytkowa domu: 152,12 m2 
(w tym garaż 20,28 m2); powierzchnia użytkowa działki: 834 m2
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kwalifikacjach do zawodów głównych pocho-
dzący z Koszalina Adam Zalewski zajął dopiero 
13. miejsce. Pierwszym niedzielnym rywalem 
„Rubika” na torze Nürburgring był Niels Visser, 
który zasiadł za kierownicą BMW e36. Po nie-

zwykle precyzyjnej jedzie zwycięsko z tej potyczki wyszedł Polak, 
który awansował do kolejnej fazy zawodów, w której czekał na nie-
go kolega z teamu Zestino, doświadczony Roman Kolesar. Lepszy 
z tej pary okazał się Zalewski. 

Popołudniowe starcie w TOP 4 miało odpowiedzieć na pytanie 
– kto wystąpi w wielkim finale. I tym razem przeciwnik Adama mu-
siał obejść się smakiem sięgnięcia po najwyższy laur. Uwe Sener 
ze sport auto-Drift-Team przegrał z młodym zawodnikiem Zestino. 
W  ostatnim tego dnia pojedynku naprzeciwko siebie (a  raczej 
obok siebie) stanęli „Rubik” za kierownicą BMW e30, oraz jeden 
z najbardziej utytułowanych w całej stawce driferów Johannes Ho-
untondji w Nissanie s13 200sx z Team Driftbrothers. Jak na finał 
przystało o wyłonieniu zwycięzcy zadecydowała dopiero dogryw-
ka, w której lepszy był Zalewski.

(Źródło: serwis RALLYandRace.pl)

W niedzielę 14 maja br. na jednym z najpopularniejszych torów 
wyścigowych na świecie odbyła się II runda zawodów 
driftingowych z cyklu Nürburgring Drift Cup 2017. Po 
pasjonującej walce w finale, na najwyższym stopniu podium 
stanął zawodnik teamu Zestino 17-letni Adam „Rubik” Zalewski. 

W

Adam „Rubik” Zalewski wygrał zawody 
na legendarnym torze Nürburgring!



djęcie nominowane do nagrody było zrobione 
w Mielnie podczas XIV Międzynarodowego Zlo-
tu Morsów w trakcie bicia rekordu Guiness’a we 
wspólnej zimowej kąpieli w morzu. 

Przewodniczącym międzynarodowego jury konkursu orga-
nizowanego przez miesięcznik „Press” (www.press.pl) był w  tym 
roku Włoch Francesco Zizola, zwycięzca World Press Photo w roku 
1997 i wielokrotny laureat tego konkursu, a członkiem jury – m.in. 
Andrzej Zygmuntowicz , przewodniczący Rady Artystycznej Związ-
ku Polskich Artystów Fotografików. Do konkursu zgłoszono rekor-
dową liczbę ponad 5200 fotografii.

Pan Tomasz Juszkiewicz w  Koszalinie mieszka od 1989 roku. 
Fotografuje zaś dopiero od roku 2009, za to bardzo intensywnie. 
Miał już kilka wystaw indywidualnych. Jest współpracownikiem 
Agencji Fotograficznej Fotonova, uczniem legendarnego Toma-
sza Tomaszewskiego. Fotografią socjologiczną, społeczną i repor-
tażem zajmuje się od roku 2013.

Tomasz Juszkiewicz, koszaliński fotografik, współpracownik Agencji Fotograficznej Fotonova, znalazł się w finale w najbardziej 
prestiżowego  konkursu fotografii prasowej i reporterskiej w Polsce - Grand Press Photo w kategorii zdjęcie pojedyncze 
- kultura i rozrywka.  

z

Koszalinianin w finale 
konkursu Grand Press Photo

reklama
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kademia jest niejako kontynuacją udanej akcji 
edukacyjnej „Poznaj zawód kierownika budo-
wy” przybliżającej dzieciom warunki bezpie-
czeństwa pracy na placu budowy. Cieszyła się 
ona ogromnym zainteresowaniem. O  budo-

waniu, urządzeniach i  narzędziach budowlanych, zasadach nie-
zbędnej ostrożności opowiadała pani Agnieszka Fedoruk, project 
manager w Firmusie, pełniąca na bieżąco obowiązki inspektora 
nadzoru, posiadająca również doświadczenie kierownika budo-
wy. Dzieci były bardzo zaangażowane, dopytywały, same chętnie 
odpowiadały na pytania.  

W reakcji na duże zainteresowanie tym cyklem spotkań eduka-
cyjnych Firmus postanowił zaproponować kolejny temat zajęć: za-
sady poprawnego zachowania w sytuacji zagrożenia i podstawy 
udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Pani Magdalena Piskorska z Firmus Group, odpowiadająca za 
organizację cyklu, tak o nim mówi: - Nie przypadkowo wybraliśmy 
temat i  termin.  Chcieliśmy wykorzystać okres przed wakacjami 
i  wyjazdami dzieci na kolonie, żeby uczyć je podstaw udziela-

nia pierwszej pomocy przedmedycznej. To się może przydać 
w  różnych sytuacjach, choćby w  czasie wypoczynku w  lesie czy 
nad wodą. Oswajamy dzieci z niebezpieczeństwem, ale również 
wzbudzamy w nich poczucie odpowiedzialności.

Akcja została przygotowana z myślą o uczniach niektórych szkół 
podstawowych oraz gimnazjów, ale już w  jej trakcie zgłosiły się 
inne szkoły oraz koszalińskie przedszkola. – Oczywiście nie odmó-
wimy im i również tam się pojawimy ze szkoleniami – podkreśla 
Magdalena Piskorska. 

Zajęcia prowadzi Michał Pelc, ratownik medyczny z 10-letnim 
doświadczeniem, na co dzień pracujący w koszalińskim pogoto-
wiu ratunkowym i jednocześnie prowadzący własną firmę MiMed 
– Usługi Ratownictwa Medycznego. Uczy między innymi tego, jak 
ułożyć osobę poszkodowaną w bezpiecznej pozycji, jak uciskać 
jej klatkę piersiową dla podtrzymania krążenia krwi czyli resuscy-
tacji, opatrywania ran i szeregu innych umiejętności, które mogą 
się przydać w jakiejś dramatycznych okolicznościach. Jest wśród 
tych umiejętności również wiedza, jak należy zachować się w trak-
cie rozmowy z dyspozytorem pogotowia i jakich informacji udzie-

Akademia Pierwszej Pomocy – tak nazywa się cykl edukacyjny, jaki mieleński deweloper Firmus Group we współpracy z firmą MiMed – 
Usługi Ratownictwa Medycznego zaproponował uczniom mieleńskich i koszalińskich szkół podstawowych i gimnazjów. Zajęcia odbędą 
się również w przedszkolach, które zaprosiły Akademię Pierwszej Pomocy do siebie. 

a

Na wakacje z wiedzą 
o bezpieczeństwie



lić mu w pierwszej kolejności. Dzieci dowiadują się poza tym, jak 
zadbać o  własne bezpieczeństwo w  trakcie udzielania pomocy 
osobie poszkodowanej. 

Pan Michał mówi: - Zajmuję się szkoleniami już 10 lat, pracując 
między innymi ze strażakami i policjantami. Dużo zajęć ja i moi 
instruktorzy prowadzimy w szkołach i przedszkolach. Mam głębo-
kie przekonanie, że im młodsze dzieci poznają zasady udzielania 
pierwszej pomocy, tym szkolenie jest efektywniejsze. Są one bar-
dzo zainteresowane, nie odczuwają pewnych barier, które blokują 
dorosłych. „Nie podejdę, nie będę nic robił, bo jeszcze zrobię tej 
osobie krzywdę” – tak często myślą dorośli. Tymczasem dzieci re-
agują bardziej instynktownie, nie boją się osoby poszkodowanej, 
natychmiast starają się pomóc. Dlatego warto zaczynać taką edu-
kację nawet w wieku przedszkolnym. 

Michał Pelc zdecydowanie podkreśla: - Najważniejsze, co moż-
na zrobić w ramach udzielania pierwszej pomocy, to uciskać klat-
kę piersiową poszkodowanego do czasu, aż pojawi się pomoc 
medyczna. To jest kluczowe i tego staramy się uczyć w pierwszej 
kolejności. Z własnego doświadczenia pracy w pogotowiu wiem, 
że tam gdzie świadkowie do naszego przyjazdu uciskają poszko-
dowanemu klatkę piersiową, jest o połowę więcej szansy na ura-
towanie życia. Oczywiście pokazujemy również uczestnikom szko-
leń, jak założyć opatrunek, jak wygląda sztuczna rana czy sztuczna 
krew, ale to jakby dodatek do najważniejszej umiejętności, czyli 
prawidłowego uciskania klatki piersiowej osoby poszkodowanej. 

Chociaż zajęcia trwają dwie godziny, ale dzieci się ani przez 
chwilę nie nudzą i chętnie zgłaszają się do wykonywania zadań 
i ćwiczeń.  

Każdy uczestnik szkolenia wychodzi z  niego z  mini pakietem 
pierwszej pomocy. Składa się on z kieszonkowej instrukcji pierw-

szej pomocy (przygotowanej we współpracy z Michałem Pelcem) 
oraz wygodnego breloka zawierającego jednorazową maseczkę 
używaną przy resuscytacji i parę jednorazowych rękawiczek. 

- Brelok to swoiste uzupełnienie szkolenia – wyjaśnia pani Mag-
dalena. – W sytuacji gdyby trzeba było udzielić komuś pomocy, 
rękawiczki i maseczka są pod ręką. Gwarantują bezpieczeństwo 
samego ratującego, chroniąc go na przykład przed kontaktem 
z krwią poszkodowanego. 

 Poza praktycznym upominkiem uczestnicy zajęć otrzymują na 
pamiątkę dyplom młodego ratownika poświadczający uczestnic-
two w szkoleniu.

Może pojawić się pytanie, dlaczego deweloper budujący 
w Mielnie apartamenty wakacyjne a w Koszalinie domy jednoro-
dzinne podejmuje takie inicjatywy jak Akademia Pierwszej Pomo-
cy? Firmus Group od dawna i  konsekwentnie realizuje politykę 
odpowiedzialnego społecznie biznesu. Jest sponsorem wyda-
rzeń kulturalnych, sportowych i charytatywnych. 

Aneta Leśna, prokurent Firmus Group, podkreśla: - Odnosimy 
sukcesy i  chcemy się nimi dzielić. Jesteśmy częścią lokalnego 
środowiska, inwestujemy z  długą perspektywą czasu, dlatego 
chcemy przyczyniać się do pozytywnych zmian w  różnych dzie-
dzinach. Szczególnie, jeśli nasze działania oznaczają pomoc tym, 
którzy z różnych przyczyn znaleźli się w trudnym położeniu albo 
bez zewnętrznego wsparcia nie mogliby rozwijać swoich talen-
tów. Zawsze chętnie pomagamy również w  tych wartościowych 
przedsięwzięciach, które dotyczą dzieci i młodzieży. I  jak widać, 
niektóre sami inicjujemy. 

Foto: Agnieszka Orsa
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rof. Bogusław Liberadzki jest ekonomistą, euro-
posłem od 2004 roku. Wcześniej przez rok był 
stałym obserwatorem Polski w PE. W latach 1989-
93 podsekretarz stanu, następnie do 1997 roku 
minister transportu i gospodarki morskiej. W la-

tach 1997-2004 zasiadał w Sejmie. 

Groźba utraty wartości 

W Koszalinie polityk mówił o „Unii Eu-
ropejskiej po Deklaracji Rzymskiej. Polska 
w UE – UE w Polsce”. Spotkanie poprowa-
dził Krzysztof Adam Kowalczyk, kierownik 
działu ekonomicznego „Rzeczpospolitej”. 

– Unia Europejska znalazła się w  naj-
trudniejszym momencie odkąd powstała 
– przyznał gość KKRz. – Od tego, jak za-
chowają się poszczególne kraje, wobec 
struktury i  siebie na wzajem, zależy, czy 
wspólnota straci swoje wartości.

Do wartości najważniejszych prof. Li-
beradzki zaliczył: dążenie do pokoju, soli-
darność, swobody i prawa człowieka. Pro-
blemem, w  ocenie eurodeputowanego, 
jest poczucie wielu krajów, że są wielkie, 
tymczasem w  skali globalnej należą do 
państw co najmniej średniej, o ile nie małej, wielkości. 

– Nawet, jako całość nie możemy porównywać się ani do Ro-
sji ani do Stanów Zjednoczonych – dodał Bogusław Liberadz-
ki. – Wniosek? Wobec tego, co dzieje się na świecie i wewnątrz 
wspólnoty, Europa dwudziestu ośmiu państw musi jak najszybciej 
przewartościować sposób myślenia. Dotyczy to także, a  może 
w szczególności Polski.

Europa wielu prędkości

O Polsce w UE polityk mówił najwięcej, wskazując, że kontra-
stem jest obecność Polski w UE i UE w Polsce.

– Od lat korzystamy z  pomocy, a  teraz ustawiamy się z  boku 
– zauważył eurodeputowany. – Jakbyśmy obrazili się na to, co 
mamy, co dostaliśmy i jak jesteśmy traktowani, a przecież mimo 
wewnętrznych zawirowań politycznych, pozostajemy krajem naj-
szybciej rozwijającym się wśród nowo przyjętych.    

Kraje unijne, w ocenie gościa KKRz, będą zacieśniać współpra-
cę, Polska ma wiele do zaoferowania, więc powinna znaleźć się 
w tym gronie, ale czy tak się stanie – to pytanie otwarte, podobnie 
jak inne: czy powstanie Europa wielu prędkości.

– Polska przeciwko temu protestuje, ważne, jak to robi – zauwa-
żył prof. Bogusław Liberadzki. – Przedstawiciele rządu zagrozili, że 

jeżeli wejdzie projekt Europy kilku prędkości, Polska nie podpisze 
Deklaracji Rzymskiej. Nic się nie zmieniło, deklaracja została pod-
pisana. Poza głosowaniem w sprawie Donalda Tuska, Polska nie 
przeciwstawiła się żadnemu dokumentowali przygotowanemu 
przez urzędników unijnych. 

Kulisy unijnej dyplomacji

Polityk dodał jednak, że UE nawet bez 
planowania już staje się Europą wielu 
prędkości, jeżeli weźmiemy pod uwa-
gę stopień integracji poszczególnych 
państw. 

Jak zatem poruszać się po salonach 
unijnych, przejść od dyplomacji i konfron-
tacji do kuluarów i rozmów nieoficjalnych, 
które mają największy wpływ na decyzje? 
Bogusław Liberadzki: – Tak, to jest sztuka. 
Umiejętność niezbędna. Trzeba znać języ-
ki, to podstawa. Każdy minister powinien 
być zaprzyjaźniony z  właściwym swoje-
mu resortowi komisarzem. Komisarza 
wypada zapraszać, spotkania planować 
z  częścią nieoficjalną, zachwalać polską 
kuchnię – żartował eurodeputowany. – Po-
wiedzieć coś o sobie, być blisko i mówić 
o  problemach. Rozmawiać. Polski rząd 

tego nie potrafi, więc będziemy przegrywać z innymi.  

Problem suwerenności

Prof. Bogusław Liberadzki odniósł się również do, często pod-
noszonego przez polski rząd, problemu „obrony suwerenności”. 

– Co naprawdę oznacza suwerenność? Zgodnie z  traktata-
mi każde państwo deleguje część swojej suwerenności ceduje 
w ręce Komisji Europejskiej, Rady Europy i Parlamentu Europej-
skiego – przypomniał. – Połowa aktów prawnych wschodzących 
w życie w Polsce i każdym innym kraju unijnym, jest stanowiona 
w KE i PE. Mamy jednak także suwerenne prawo do uczestnictwa 
w podziale dóbr, które znajdują się na stole unijnym. Dlaczego 
więc chcemy się tego pozbawić? Dopiero w  tym podziale nie 
uczestnicząc, tracimy część swojej suwerenności. 

Dotychczas, w  ramach KKRz, z  koszalinianami spotkali się 
między innymi: Donald Tusk, Radosław Sikorski, Lech Kaczyń-
ski, Adam Szejnfeld, Ryszard Czarnecki, Marek Biernacki, Leszek 
Miller, Jarosław Gowin, Jerzy Buzek, biskup Kazimierz Nycz. 
Uczestnicy spotkań dyskutują o problemach ważnych dla Polski 
i regionu oraz promują osiągnięcia Koszalina. Klub to nie tylko 
spotkania z politykami, ale też ekspertami gospodarczymi, oso-
bowościami kultury i nauki. 

Autor: Piotr Pawłowski

Prof. Bogusław Liberadzki, reprezentujący lewicę deputowany do Parlamentu Europejskiego z  regionu zachodniopomorskiego, 
w  styczniu br. roku wybrany jego wiceprzewodniczącym, był – 21 kwietnia br. – kolejnym gościem Koszalińskiego Klubu 
„Rzeczpospolitej” (KKRz) w hotelu Gromada Arka. 

P

Gość Koszalińskiego 
Klubu „Rzeczpospolitej”
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ratuluję obu paniom i  serdecznie dziękuję za 
codzienny wkład w rozwój zachodniopomorskie-
go bibliotekarstwa oraz promocję czytelnictwa. 
Cieszę się, że mamy na Pomorzu Zachodnim tak 
zaangażowane w  swoją prace osoby – mówiła 

Anna Mieczkowska (na zdjęciu w środku), członek Zarządu Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego, która wręczyła laureatkom 
nagrody.

 Małgorzata Zychowicz jest starszym kustoszem, kierownikiem 
Działu Metodyki i Promocji Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. 
Joachima Lelewela w  Koszalinie; natomiast dr Agnieszka Bory-
sowska to kustosz dyplomowany, pracownik Sekcji Rękopisów 
Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy Pomorskiej im. Stanisława 
Staszica w Szczecinie.

Obie panie w ramach Nagrody Marszałka otrzymały po 4 tys. 
zł. Kapituła konkursu zdecydowała, że do etapu centralnego VII 

edycji Ogólnopolskiej Konkursu „Bibliotekarz Roku: nominowana 
została Małgorzata Zychowicz.

Wyróżnienia otrzymały: Anita Jurewicz, starszy kustosz, dyrektor 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila 
Norwida w Goleniowie, Katarzyna Zwierzewicz, kustosz, pracow-
nica Czytelni Pomorzoznawczej Działu Regionalnego w Książnicy 
Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie oraz Celina Pytlik, 
bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeżnie, filia w Sło-
nowicach.

Nagroda „Bibliotekarz Roku Województwa Zachodniopomor-
skiego”, została ustanowiona w 2009 roku z  inicjatywy Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego oraz regionalnego okręgu 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i jest przyznawana w ramach 
Konkursu im. Stanisława Badonia adresowanego do bibliotekarzy 
wszystkich typów bibliotek (publicznych, szkolnych, akademickich, 
pedagogicznych, specjalnych) z Pomorza Zachodniego.

Tego jeszcze nie było w Konkursie im. Stanisława Badonia o Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla 
Bibliotekarza Roku. Po raz pierwszy przyznano pierwsze miejsce ex aequo. Zwyciężczyniami konkursu za rok 2016 zostały 
Małgorzata Zychowicz oraz Agnieszka Borysowska. Wręczenie nagród odbyło się 5 maja br. w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

g

Niespodzianka w finale 
konkursu Bibliotekarz Roku



Osiedle 
Viktoria Park  

wyrasta na 10 hektarach

Stałe rozszerzanie potencjału produkcyjnego oraz wzbogacanie oferty deweloperskiej to sposób Agrobudu na rozwój i umacnianie 
jego pozycji rynkowej. Rodzinna firma z ponad 25-letnim dorobkiem jest nie tylko kluczowym na Pomorzu Środkowym producentem 
betonu towarowego i wykonywanych z niego materiałów budowlanych. Silnie zaznacza się również na lokalnym rynku mieszkaniowym, 
proponując klientom mieszkania i domy w ciekawych lokalizacjach, w dobrej cenie i wysokiej jakości. Wystartowała właśnie największa 
budowa Agrobudu – osiedle Viktoria Park. Warto podkreślić, że firma nie tylko buduje z własnych materiałów, ale obecnie robi 
to również siłami własnych ekip wykonawczych. 
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eren przeznaczony pod osiedle Viktoria Park to 
prawie 10 hektarów gruntu, formalnie położonych 
w Niekłonicach (gmina Świeszyno), ale w praktyce 
leżących 600 metrów za przejazdem kolejowym 
przy ulicy Lechickiej. Granica nabytej przez Agro-

bud działki jest jednocześnie granicą Koszalina i Niekłonic.

Kameralne domy w zielonym otoczeniu 

Rozpoczęła się tam budowa pierwszego etapu kompleksu Vik-
toria Park, w którym powstanie osiem niewysokich, trójkondygna-
cyjnych budynków po 12 mieszkań w każdym (łącznie 96 lokali). 

Krzysztof Hendzel, wiceprezes Agrobudu, opisuje przedsię-
wzięcie: - Docelowo znajdzie się na tym terenie około 500 nume-
rów – domów i mieszkań. To oczywiście musi parę lat potrwać, ale 
zakładamy powstanie osiedla w  pewnym stopniu samowystar-
czalnego. Dlatego w koncepcji zagospodarowania przewidujemy 
miejsce dla żłobka i przedszkola, sklepów i podstawowych usług. 
Jeśliby liczyć średnio tylko trzy osoby na jedno mieszkanie, to za-
mieszka tam co najmniej półtora tysiąca osób. 

Miejsce jest dobrze skomunikowane z centrum Koszalina (do 
ratusza jest niewiele ponad 2 km). Droga, przy której powstaje 
Viktoria Park, została w zeszłym roku wyremontowana, zaopatrzo-
na w chodniki i oświetlenie. Niemal na wysokości przyszłego osie-
dla usytuowany jest przystanek komunikacji miejskiej. 

To cicha i zielona okolica. W pobliżu znajduje się jeden z naj-
większych koszalińskich kompleksów ogrodów działkowych. Wo-
kół są pola i pojedyncze posesje jednorodzinne. 

Do tych kameralnych warunków dostosowane zostały projekty 
budynków, przygotowane przez koszalińską pracownię Archtim 
pana Marka Jankowskiego. Nie są to typowe bloki, ale niewyso-
kie domy wielorodzinne – parter plus dwa piętra. Do każdego 
mieszkania przypisane będzie miejsce postojowe. Jak podkreśla 
Krzysztof Hendzel, jeśli w kolejnych etapach pojawiłoby się zain-
teresowanie garażami, istnieje możliwość wybudowania ich, bo 
i taki wariant przewiduje projekt. Każde mieszkanie będzie mieć 
loggię, a mieszkania ulokowane na parterze – tarasy. 

Mieszkania dostępne dla każdego 

Fundamenty pod cztery pierwsze domy już są wylane, trwa 
wznoszenie murów. Budowa czterech kolejnych budynków ruszy 
w drugiej połowie roku. Ich zasiedlenie ma się zakończyć w cią-
gu dwóch lat. Sprzedaż jeszcze się nie rozpoczęła, ale już można 
oglądać plany i rezerwować mieszkania. 

Całość zaś powinna się zamknąć w ciągu ośmiu lat. – Byłby to 
swoisty prezent na osiemnaste urodziny mojej córki, od której 
imienia osiedle bierze nazwę. Budowa takiego kompleksu to bar-
dzo złożony proces. Byłoby nam miło, gdyby zajęło to mniej czasu 
niż przewidujemy. I być może tak się stanie, bo rynek wciąż się 
rozwija. Nadal panuje głód mieszkań. Problemem jest tylko sytu-
acja finansowa potencjalnych nabywców i warunki finansowania, 
głównie mniejsza niż na przykład dekadę temu dostępność kre-
dytów hipotecznych. Ale i to stopniowo będzie się zmieniać. My 
patrzymy przede wszystkim przez pryzmat potrzeb młodych ro-
dzin. Oferujemy mieszkania i domy o zróżnicowanej powierzchni, 
ale generalnie mają być one dostępne dla przeciętnej rodziny. Na 
osiedlu Viktoria są to lokale o powierzchni od 30 do 60 metrów 
kwadratowych – podkreśla wiceprezes Agrobudu. 

Zwraca uwagę na jeszcze jedno zjawisko, które z biegiem czasu 
również może mieć coraz silniejszy wpływ na sytuację na polskim 

rynku mieszkaniowym: - Jeśli prawdą jest, że w  Polsce pracuje 
już milion Ukraińców, to na zasadzie proporcji można przyjąć, że 
w Koszalinie jest ich co najmniej 2,5 tysiąca. Oni na razie w więk-
szości wynajmują gdzieś kwatery albo mieszkania. Kto wie, w ja-
kim kierunku potoczy się sytuacja. Może z czasem będą nie tylko 
wynajmować, a także kupować, bo oni przechodzą drogę, jaką my 
Polacy 20-30 lat temu przebyliśmy na Zachodzie. Z czasem będą 
się chcieli ustabilizować, niektórzy pozostaną na dłużej albo na 
stałe. Tak więc, jeśli co dziesiąty zechce u nas osiąść, to w samym 
Koszalinie potrzeba dla nich 250 mieszkań. To może być istotny 
impuls dla rynku. 

System budowlany Agrobudu

Domy na osiedlu Viktoria Park wznoszone są z materiałów, któ-
re doskonale sprawdziły się w przypadku innej dużej inwestycji 
Agrobudu - Osiedla Panorama. 

Warto przypomnieć, że firma stworzyła własny system budow-
lany, który pozwala jej realizować kluczowe założenie: jak najwię-
cej wykonać dzięki własnej produkcji betonu i prefabrykatów. 

Krzysztof Hendzel podkreśla, że jest to realizacja gruntownie 
przemyślanego planu: – Żeby odnieść sukces, trzeba działać z wy-
obraźnią i trzeba planować. To co robimy obecnie, w naszych we-
wnątrzfirmowych rozmowach i planach pojawiło się mniej więcej 
10 lat temu. Przez cały czas myślimy o  tym, co jeszcze powinni-
śmy zrobić, żeby firma rozwijała się i  rosła. Elementy strategicz-
ne mamy poukładane na 25 lat do przodu. Zmieniać się mogą 
szczegóły, bo ciągle zmieniają się okoliczności zewnętrzne, więc 
trzeba być elastycznym w reagowaniu na nie, ale główne cele są 
niezmienne.   

Czym jest system budowlany? Dla wyjaśnienia wygodnie jest 
się odwołać do analogii z  dziecięcymi klockami. Poszczególne 
elementy zestawu idealnie do siebie pasują i pozwalają tworzyć 
wszystko, czego zapragniemy. Podobnie korzystając z  prefabry-
katów Agrobudu, da się wznosić budynki od fundamentów, po-
przez ściany nośne, kanały wentylacyjne, po stropy. Kluczowy jest 
tu Termobet - podstawowy, oryginalny materiał, jaki został przez 
firmę samodzielnie opracowany. Takim osiągnięciem mogą się 
poszczycić jedynie najwięksi gracze na rynku materiałów budow-
lanych w Polsce.

Krzysztof Hendzel mówi: - Termobet jest konsekwencją cało-
ściowego myślenia o  budowaniu i  efektem wielu lat doświad-
czeń. Stworzyliśmy własny materiał, z którego jesteśmy zadowo-
leni i który uzyskał wszelkie konieczne aprobaty i potwierdzenia 
jakości.  

Dużo wysiłku kosztowało przygotowanie podstawowego pre-
fabrykatu do budowy ścian. Poza pożądanymi parametrami tech-
nicznymi (m.in. nośność, wytrzymałość, właściwości termiczne 
i  akustyczne) chodziło o  takie jego dopracowanie, by był mak-
symalnie ergonomiczny. To wbrew pozorom nie tylko kwestia 
komfortu pracy ekip budowlanych, ale również ważny czynnik 
warunkujący powodzenie na rynku. Jeśli materiał jest dopraco-
wany, ergonomiczny, majstrowie chętnie z nim pracują i polecają 
go innym. Pustak Agrobudu w opinii praktyków ma szereg zalet: 
łatwo go chwycić i nim obracać, wymaga użycia mniejszej ilości 
zaprawy do łączenia z innymi, jest stosunkowo lekki. - Termobet 
zaprojektowałem osobiście – wspomina Krzysztof Hendzel. – Wie-
lokrotnie zmienialiśmy formy, wykonywane były niezliczone testy 
wytrzymałościowe. Do ostatecznego rozwiązania doszliśmy meto-
dą prób i błędów. Później stworzyliśmy z Termobetu cały system 
materiałów wentylacyjnych i ogrodzeń, rozpoczęliśmy produkcję 
standardowych nadproży (L19), standardowych stropów Teriva, 

t
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bloczków betonowych i materiałów drogowych, od kostki bruko-
wej do małej architektury, czyli gazonów i elementów dekoracyj-
nych.

Agrobud jako firma wykonawcza

To, że Agrobud wykorzystuje w dużym stopniu materiały wła-
snej produkcji, jest faktem znanym od paru lat. Nowością jest to, 
że zdecydował się budować samodzielnie i zorganizował własne 
ekipy wykonawcze. 

- Postanowiliśmy od początku bieżącego roku prowadzić budo-
wy całkowicie własnymi siłami, to znaczy nie tylko bez zewnętrzne-
go finansowania, ale dosłownie przy pomocy własnych murarzy. 
Tym samym Agrobud stał się firmą wykonawczą, rozszerzając pro-
fil działalności. Obecnie budowa Osiedla Bajkowego w Sianowie 
oraz Viktoria Park w Koszalinie opiera się na naszych własnych bry-
gadach. Inne budowy prowadzą generalni wykonawcy oraz ich 
podwykonawcy. My oczywiście nie będziemy w stanie wykonać 
wszystkiego samodzielnie, toteż do specjalistycznych prac instala-
cyjnych będziemy zapraszać wyspecjalizowane firmy - komentuje 
wiceprezes Hendzel. - Zdecydowaliśmy się na taki ruch, choć to 
dodatkowe zadania i więcej pracy organizacyjnej. Uznaliśmy jed-
nak, że w obecnej sytuacji panującej na rynku budowlanym tak 
będzie najlepiej. W przeszłości Agbrobud miał już swoje ekipy wy-
konawcze. Mamy więc potrzebne doświadczenie, zgromadziliśmy 
dobrych fachowców, dzięki temu w dużym stopniu poszerzyliśmy 
obszar samodzielności. Nie wykluczamy, że jeśli w przyszłości ktoś 
chciałby wspólnie z nami budować, przystąpimy do współpracy. 
Nie mamy się czego wstydzić. Jesteśmy w stanie samodzielnie lub 
wspólnie z kimś prowadzić różne typy budów. 

Bajkowy Sianów 

Wśród inwestycji Agrobudu Osiedle Bajkowe w Sianowie ma 
miejsce szczególne. Po pierwsze – budowane jest poza Koszali-
nem (choć i w tym przypadku odległość do miasta jest nieduża). 
Po drugie – budowane z założeniem uzyskania możliwie najniższej 
ceny metra kwadratowego bez kompromisów, jeśli chodzi o  ja-
kość.

Pierwszy etap okazał się sukcesem. Trwa wznoszenie dru-
giego – na 36 mieszkań. - Kiedy przystępowaliśmy do budowy 
pierwszego budynku, z wielu miejsc słyszeliśmy, że to bez sensu, 
bo po co w Sianowie nowe mieszkania, kto ich potrzebuje, kto 
je kupi. Obecnie malkontenci już tak nie mówią, bo przekonali 
się, że Osiedle Bajkowe to sukces. Zaoferowaliśmy tam rewela-
cyjną cenę, bo około 3000 zł za metr kwadratowy, czyli około 30 

procent mniej niż w Koszalinie. Udało się nam uzyskać tak niską 
cenę, bo projekt jest nieco prostszy, a grunt był tańszy. Techno-
logia i  materiały to to samo co w  Koszalinie, czyli nasz własny 
system. 

Wspomniane prostsze rozwiązania projektowe to na przy-
kład portfenetry zamiast balkonów (fr. porte drzwi, fenêtre okno 
– wysokie okno sięgające od podłogi do sufitu, zabezpieczone 
zewnętrzną balustradą). – Pomieszczenia są dzięki temu dobrze 
doświetlone – wyjaśnia Krzysztof Hendzel. – Balkon jest również 
możliwy, ale jako opcja do wyboru, z pewną dopłatą.

Nowy Horyzont

W  Skwierzynce powstaje kompleks domów jednorodzinnych 
rozplanowany na pięć etapów. Dwa pierwsze są zakończone. 
Łącznie staną tam 42 domy.  

- Podjęliśmy decyzję, że za jednym pociągnięciem dokończymy 
całe osiedle, nie dzieląc realizacji w czasie. Chodzi nam o komfort 
mieszkańców. Chcemy, by mieli oni od razu porządny, docelowy 
dojazd do posesji i by nadto nie przeszkadzać im w normalnym 
funkcjonowaniu podczas robót. A wiadomo, że budowa oznacza 
jakieś niedogodności. Myślę, że gdy osiedle powstaje od razu 
w całości, wszyscy wprowadzają się w  tym samym mniej więcej 
czasie, to inaczej wyglądają relacje sąsiedzkie. Ludzie się szybciej 
poznają, pomagają sobie – choćby miało to polegać tylko na do-
glądaniu posesji podczas nieobecności właścicieli. 

Budowa w  Skwierzynce zakończy się najpóźniej w  przyszłym 
roku. Ceny domów rozpoczynają się od 299 tysięcy złotych, a ich 
powierzchnia od 90 metrów kwadratowych. 

Część domów w realizowanych obecnie etapach jest już sprze-
dana, niektóre zostały zarezerwowane. 

- Myślę, że warto kupować domy i mieszkania akurat teraz, bo 
w moim odczuciu ceny są mocno zaniżone. Sytuacja na rynku bu-
dowlanym, zwłaszcza deficyt rąk do pracy, wytwarza presję pła-
cową. Tylko do pewnego momentu deweloperzy będą w stanie 
utrzymywać dotychczasowy poziom cen. W  jakimś momencie, 
myślę że już niedługo, pójdą one w górę. 

Osiedle Tęczowe

W  samym Koszalinie Agrobud oferuje domy budowane na 
Osiedlu Tęczowym, będącym częścią Osiedla Natalia (naprzeciw-
ko motelu Trawa). Jest to 10 domów bliźniaczych i pięć w zabudo-

Osiedle Bajkowe
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wie szeregowej. Tak jak te w Skwierzynce, mają one niedużą po-
wierzchnię. – Jedne i drugie budujemy z myślą o osobach, które 
marzą o własnym domu, a mają ograniczone zasoby pieniężne. To 
są najczęściej młode rodziny, dla których stumetrowy domek jest 
alternatywą wobec mieszkania. 

Rzeczywiście, statystyki mówią o  tym, że nabywcami domów 
na rynku pierwotnym są najczęściej młode rodziny. Tylko co piąty 
nabywca domu w badanym okresie (2015 – 2016) miał więcej niż 
40 lat. 

- Kiedy ma się dzieci, miejsce do bezpiecznej zabawy jest bar-
dzo ważne – mówi prezes Hendzel. – Trudno sobie wyobrazić coś 
bardziej bezpiecznego niż własny zielony ogródek. 

Nabywcy domów na Osiedlu Tęczowym wprowadzą się do 
ogrodzonych domów, z  zagospodarowanymi działkami. Warto 
podkreślić, że w miejscu tym zakończyły się niedawno inwestycje 
infrastrukturalne – zostały wykonane instalacje wodociągowo-sa-
nitarne, gazowe i energetyczne oraz drogowe. A to oznacza, że 
domy będą z tej nowej infrastruktury korzystały, a ich właściciele 
mogą liczyć na spokój – na pewno nikt nie będzie im przeszkadzał 
żadnymi robotami.

Panorama – ostatnie mieszkania

Agrobud w  roli dewelopera został doceniony przez rynek 
szczególnie w kontekście Osiedla Panorama. Chodzi o budowany 
etapami kompleks mieszkaniowy zlokalizowany obok Centrum 

Handlowego ATRIUM i Wodnej Doliny. Lokalizacja ta oznacza ła-
twy dostęp do sklepów, gastronomii, oferty rozrywkowej i rekre-
acyjnej. 

Wokół Panoramy nigdy nie pojawi się wysoka zabudowa, bo 
gwarantuje to plan zagospodarowania przestrzennego, według 
którego osiedle ma być cichą wyspą mieszkaniową otoczoną 
terenami zielonymi. Oferowane są mieszkania o  zróżnicowanej 
powierzchni – od nieco ponad 20-metrowych (typu studio) po 
dwu- i trzypokojowe. Oddawane są nabywcom w stanie dewelo-
perskim, czyli do samodzielnego wykończenia. Mogą być szcze-
gólnie atrakcyjne dla osób studiujących, podejmujących w Kosza-
linie pierwszą pracę lub zakładających rodzinę. Panorama może 
być również wygodnym miejscem dla osób starszych, które po 
usamodzielnieniu się dzieci nie potrzebują już dużego mieszka-
nia albo drogiego w utrzymaniu domu. Jest również grupa tych, 
którzy kupują mieszkania jako inwestycję oszczędności - by je wy-
najmować i na tym zarabiać.

Do sprzedania pozostało niewiele lokali. Można je oglądać po 
uprzednim kontakcie z  pracownikami biura sprzedaży. Decyzja 
o  tym, kiedy rozpocznie się realizacja kolejnego etapu Osiedla 
Panorama jeszcze nie zapadła. 

Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Marcin Betliński/Agnieszka Orsa

BIURO SPRZEDAŻY: Agrobud Hendzel sp z o.o.
ul. Połczyńska 66, 75-816 Koszalin, tel. 602 264 351 

sprzedaz@osiedle-panorama.eu; www.agrobud-nieruchomosci.eu

Osiedle Tęczowe 

Nowy Horyzont



Fotograf Marta Obiegła podróżowała od osiemnastego roku życia, zmieniając kraje i kontynenty. Studiowała w Australii i w Indiach, 
pracowała m.in. w Anglii, Kenii, Tanzanii, Szwecji i Nepalu. Do momentu, kiedy stała się mamą bliźniaków i czas się zatrzymał - na cztery 
lata. W tym roku wyruszyła w podroż ze swoimi czteroletnimi dziećmi, by pokazać im inny świat i podzielić się z nimi swoją pasją. Chciała 
też sprawdzić, jak sobie poradzi z maluchami w drodze. Wspólnie zwiedzili Indonezję i Australię (samotna wyprawa z dziećmi jest nie 
tylko możliwa, ale ma również szerszy wymiar, daje możliwość patrzenia na zmieniający się świat oczami dziecka). W efekcie powstał 
projekt Warriors of the Silent Land, niezwykłe zdjęcia, a przede wszystkim niezwykła historia o dzieciach - wojownikach, które uczą się 
i doświadczają nowej rzeczywistości.
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Mama 
w podróży

Rozmawiała: Agata Rudnik / Foto: Marta Obiegła



auka kilkanaście tysięcy kilometrów od domu. 
Skąd taki pomysł?

- Wychowywałam się w  małej wiosce pod 
Wrocławiem. Wokół nas roztaczał się ogromny 
las. Mama mi opowiadała, że gdy miałam sie-

dem lat, rozpłakałam się i mówiłam, że znam już wszystkie jego 
zakamarki, że on mi nie wystarcza... Zawsze wiedziałam, że będę 
podróżować i  nigdy nie czułam lęku przed nieznanym. Bardzo 
szybko odnajduję się w  nowych miejscach, bo wówczas czuję 
w sobie siłę do działania. Australia to rzeczywiście daleki kierunek, 
ale nie aż tak odmienny świat.

Na początku studiowałam dziennikarstwo, ale powolutku rozwi-
jała się moja miłość do filmu i do fotografii. Na drugim roku prze-
niosłam się więc do szkoły filmowej. Po trzech latach nakręciłam 
dokument, dzięki któremu otrzymałam stypendium w bollywoodz-

kiej szkole filmowej. Miałam wrócić do Australii, żeby dokończyć 
moją pracę magisterską, ale już pierwszego dnia, gdy wylądowa-
łam w Indiach, oczarowana nowym światem, wiedziałam że zostaję. 
Spędziłam tam dwa i pół roku, ukończyłam szkołę i pracowałam, 
następnie przeniosłam się do Nepalu, a później do Afryki.

- Jak to się robi? Jak znajduje się w sobie siłę i odwagę do 
podejmowania takich decyzji?

- Czuję, że gdy jestem zbyt długo w jednym miejscu, popadam 
w rutynę i coraz więcej rzeczy mnie ogranicza. Czuję strach, który 
nie do końca jest mój, a raczej pochodzi z zewnątrz. Będąc w po-
dróży, w ciągłym ruchu, mam wrażenie, że wszechświat się przede 
mną otwiera, zmienia mój punkt widzenia i daje ogrom możliwo-
ści. Czuję, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jest tylu ludzi, którzy 
pojawiają się na naszej drodze i chcą nam pomóc, lub którym i my 
możemy nieść pomoc. To dzięki nim zaczynamy odczuwać sens 
podroży, odwagę i zaufanie.

- Zawiodłaś się kiedyś na ludziach podczas swoich wypraw?
- Oczywiście, ale przede wszystkim dlatego, że to we mnie coś 

było „nieprzepracowane”. Jeśli doznałam zawodu, był on dla mnie 
nauką. Uważam, że w życiu nie ma złych doświadczeń, są tylko do-
świadczenia. One zawsze nam coś pokazują. Z takim poglądem 
jest mi bardzo łatwo wyruszyć w jakąkolwiek podróż bez lęku.

- Wyruszyłaś z dziećmi w podróż na Bali i do Australii. Długo 
przygotowywałaś się do tego wyjazdu?

- Właściwie nie było żadnych większych przygotowań. Decyzję 
o wyjeździe podjęliśmy miesiąc przed odlotem. Wyruszyliśmy do 
Indonezji nie dlatego, że poczułam siłę, ale dlatego, że poczułam 
niemoc. Jako fotograf i  jako mama. Żyjąc w  tak ogromnym po-
śpiechu, przy tak dużej ilości sesji, stałam się sfrustrowaną mamą, 
która stara się połączyć życie zawodowe z wychowywaniem ma-
luchów i dochodzi do momentu, gdy żadnego z powyższych nie 

robi dobrze. Czułam, że moja fotografia staje się wymuszona, 
a kadry nieautentyczne. Wyruszyliśmy bez planu, z ograniczonym 
budżetem, spakowani w małą walizkę z ubraniami i dużą walizkę 
ze sprzętem fotograficznym. Nie wiedziałam, czy wrócimy za mie-
siąc, czy za dwa, a ostatecznie całość zajęła nam pięć miesięcy.

- Co przez ten czas działo się w Waszym życiu?
- Pierwsze dwa miesiące spędziliśmy na Bali. Miałam być tam 

fotografem podczas projektu Matki Nomadki, obejmującego 
wspólny półroczny wyjazd matek z  dziećmi. Grupa jednak nie 
dojechała. Zostaliśmy sami. Bez planu. W  zatłoczonym mieście, 
w którym nie było bezpiecznych chodników, gdzie trzeba balan-
sować na krawędzi jezdni i słuchać ciągłego dźwięku klaksonów. 
Wynajęcie samochodu i jazda po lewej stronie były dla mnie du-
żym wyzwaniem. Bliźniaki były zachwycone faktem, że nie muszą 
używać fotelików samochodowych, a ja byłam za to przerażona. 
Bali było dla nas intensywne, trudne i mam wrażenie, że testowało 

n
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nas na każdym kroku. Lokalna kuchnia balijska została odrzucona 
przez moje dzieci już pierwszego dnia, bo absolutnie nie tolerują 
chilli. Drogie zachodnie restauracje nie były zaś opcją na moją kie-
szeń, więc pierwszy miesiąc przeżyły na frytkach i owocach.

- A samodzielne gotowanie?
- Gdy znaleźliśmy już dom w  maleńkiej balijskiej wiosce, po-

stanowiłam, że zacznę gotować. Po pierwszej wizycie w  lokal-
nym markecie zrezygnowałam. Mięso i ryby rozłożone na słońcu, 
oprócz tego że miały odrzucający zapach, były pokryte chmarą 
much. Wcześniej wyobrażałam sobie, że Bali będzie jak „małe In-
die”, pełne cudownych świątyń i ludzi, którzy mają otwarte serca 
i domy. Miałam świadomość, że jestem zachodnią turystką i będę 
musiała targować się na każdym kroku, ale nie byłam przygoto-
wana na to, że ceny w sklepach podskoczą, gdy tylko przekroczę 
próg. Na pewno nie jest to tropikalny raj, a raczej zniszczona przez 
turystów i cywilizację wyspa. Brudna, przeludniona i  zanieczysz-
czana, a do tego droga. Szczerze mówiąc, to chyba nie do końca 
zdawałam sobie sprawę z tego, jak to będzie, gdy już wyląduje-
my. Podroż z  dziećmi rożni się od podróżowania solo, wymaga 
większej odpowiedzialności, jest mniej spontaniczna. Moją ukrytą 

intencją było to, że spotkam na swojej drodze inne matki, które 
również są w podróży, by się od nich uczyć i być razem, ale to 
wydarzyło się dopiero w Australii.

- Czego Twoje bliźniaki nauczyły się podczas tego wyjazdu?
- Dzięki tej podroży dzieci nauczyły się większej akceptacji rze-

czywistości, nabrały śmiałości i  odwagi w  odkrywaniu nowych 
miejsc. Bliskość matki będącej z  nimi 24 godziny na dobę, po-
zwoliła im, paradoksalnie, łatwiej i chętniej oddalać się ode mnie, 
z zaciekawieniem poznawać nowych ludzi i nowe miejsca. Stały 
się wolne i odważne, a z drugiej strony bardziej wrażliwe, bo miały 
kontakt ze smutną rzeczywistością wyspy. Chociaż Bali jest bo-
gatą, turystyczną wyspą, to jednak jej mieszkańcy żyją często na 
pograniczu wielkiej biedy. Mieszkaliśmy w małym domku na balij-
skiej wsi, po jednej stronie mieliśmy dżunglę, po drugiej brudne 
plaże, te prawdziwe, nie z widokówek.

- Co w takim razie wyniosłaś ty, sama dla siebie?
- Przede wszystkim nauczyłam się szacunku do swojego  czasu. 

Tego, który mogę poświęcać moim dzieciom, teraz, kiedy są ma-
lutkie. Wiem już, że naprawdę można się zatrzymać, a milion rze-
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czy, które robimy tu i teraz jest zbędnych, niepotrzebnych. Wystar-
czy tak niewiele, żeby wieczorem położyć się z poczuciem bycia 
spełnionym. Przez ostatnie dwa miesiące mieszkaliśmy w samo-
wystarczalnej komunie, w australijskim buszu, gdzie nie było In-
ternetu, nie było telefonów i większość czasu spędzaliśmy razem, 
w zgodzie z naturą. Każdy w komunie powinien wykonywać kilka 
godzin pracy dla wspólnoty. Ja już na wstępie usłyszałam od ludzi, 
którzy nas przyjęli, że najważniejszą pracą, jaką mogę zaoferować 
wspólnocie jest bycie mamą. Po prostu. To był największy dar jaki 
dostaliśmy podczas tej podroży - czas dla siebie, niezakłócony ni-
czym z świata zewnętrznego.

- Wiele mam, czytając ten tekst, pomyśli sobie z pewnością – 
też bym tak chciała. Z drugiej strony po prostu boją się, często 
przede wszystkim tego, co powiedzą inni.

- Również się z tym zmagałam, oczywiście. Moja rodzina i część 
przyjaciół nie do końca rozumieli, jak mam zamiar „przetrwać” 
miesiące z dwójką małych dzieci w podroży. Ja jednak wiedzia-
łam, że aby znaleźć to, czego potrzebuję, muszę wyjść poza strefę 
własnego komfortu i intuicyjnie czułam, że ta podroż jest dla nas 
dobra.

- Wróciliście niespełna dwa tygodnie temu. Jak wygląda ten 
powrót do rzeczywistości?

- To zawsze cudowne uczucie wracać do domu, wtulić się w ro-
dzinę i znajomych, poczuć się bezpiecznie. Wiem, że przede mną 
sezon i  rzeczywistość zacznie przyspieszać. Dlatego w  tym roku 
chciałabym podejść do mojej pracy bardziej świadomie. Moja fo-
tografia zmieniła się podczas wyjazdu, a co najważniejsze znów 
mnie fascynuje. Z  każdą z  rodzin, z  którą pracuję, chciałabym 
wejść w relację, a nie traktować jej jako kolejne zlecenie. Tak, by 
pokazać ich prawdzie historie i wyjątkowość.

- Czy fotografia dziecięca jest tym, w czym spełniasz się naj-
bardziej?

- Jestem absolutnie zakochana w  fotografii dziecięcej. Wcze-
śniej, gdy podróżowałam, fascynowały mnie reportaże, możli-
wość zawarcia w kadrze nieuchwytnych emocji, czegoś autentycz-
nego. Teraz znajduję tę możliwość podczas pracy z dziećmi. Robię 
zdjęcia bardzo intuicyjnie, czasami śnią mi się moje przyszłe ka-
dry, czasami płaczę na sesjach ze wzruszenia, czasami mam gęsia 
skórkę i wtedy wiem, że to co robię, jest prawdziwe.

- Dzięki Waszej wspólnej podróży również powstały niesamo-
wite zdjęcia, które docenione zostały już m.in. przez „National 
Geographic”. Rozwijasz też projekt Warriors of the Silent Land. 
Opowiedz, jaki jest jego główny cel.

- To projekt fotograficzny, będący emocjonalną ilustracją naszej 
podroży. Zawiera w sobie bagaż wszystkich doświadczeń, które 
przeżyliśmy, od zwątpienia i  rozczarowania,poprzez akceptację, 
aż do pełni odczuwania piękna i jedności. Obserwowałam reakcje 
moich dzieci na brudne, zasypane śmieciami i odpadkami plaże. 
Te, na których nie mogły zbierać muszli, tylko kawałki plastiku. Za-
wsze starałam się uwrażliwić moje dzieci na piękno świata, tutaj 
tego piękna nie było. Chciałam, żeby mój projekt był na tyle wy-
razisty, by poruszyć nasze sumienie, ponieważ zawarcie w jednym 
kadrze małego dziecka i obrazu tak bezmyślnie niszczonej plane-
ty, już samo w sobie ma silne przesłanie. Wierzę też, że w dziecię-
cej świadomości jest nadzieja.



lu osobom pomogłaś? Potrafisz policzyć?
- Na pewno było ich kilkaset. Wśród nich dominowa-

ły panie, ale coraz więcej panów również ma odwagę i 
potrzebę skorzystania z porad stylistki. I co najważniej-
sze - moja pomoc nie jest zarezerwowana dla osób, 

których wizerunek jest ważnym elementem pracy. To usługa dla 
każdego, kto chce mieć porządek w szafie, poprawić swoją pew-
ność siebie, nie wydawać majątku na ubrania i zawsze wyglądać 
dobrze. Dla księgowej, dla specjalistki do spraw sprzedaży, dla 
pana, który ma na co dzień kontakt z klientami czy dla pełnoetato-
wej mamy. Najważniejsze, to mieć odwagę i gotowość do zmiany.

- Czy bycie stylistką to taka „lekka, łatwa i przyjemna” praca? 
Wybierasz ubrania, chodzisz na zakupy, stajesz z klientką przed 
lustrem i rozmawiasz…

- Z boku to rzeczywiście może wyglądać jak sielanka. Ale ta 
praca wymaga dużego skupienia, uważnego słuchania i obser-
wowania. Strój, wizerunek, to, jak postrzegamy samych siebie, to 

są tak delikatne tematy, że czasami towarzyszą mi w pracy ogrom-
ne emocje moich klientów. Trzeba umieć to przyjąć, towarzyszyć, 
wspierać.

- Czyli to nie jest tak, że wchodzisz do czyjejś garderoby, wska-
zujesz co wyrzucić, co zostawić, co dokupić i już?

- Oczywiście, że nie! Jeśli współpraca z doradcą wizerunku ko-
jarzy się komuś z tym, co widać w niektórych programach telewi-
zyjnych, że dokonuje się jakiejś kompletnej metamorfozy, rewo-
lucji, że to stylista w stu procentach kreuje nowy wizerunek, to od 
razu krótko i dobitnie powiedzmy sobie - to tak nie wygląda! Takie 
rzeczy sprawdzają się w telewizji. 

W prawdziwym życiu zmiany są o wiele trudniejsze, a moją rolą 
nie jest przebrać kogoś w dwa szalone zestawy ubrań, których ni-
gdy później nie wykorzysta, tylko pomóc odnaleźć swój styl i tak 
dobrać ubrania i dodatki, żeby „nie mam się w co ubrać” zniknęło 
z jej życia.

Skupiona, uważna, nie narzuca swojego zdania. Jednocześnie potrafi przeprowadzić w szafach swoich klientek i klientów totalną 
rewolucję. Olgę Kurenną, doradcę wizerunku, spotkacie na cyklicznych warsztatach „W Twoim Stylu”, a także podczas wydarzeń, gdzie 
gościnnie udziela porad stylistycznych. Olgę można też poprosić o indywidualną konsultację we własnym domu, wspólny przegląd 
szafy i zakupy. Ale to nie koniec, bo koszalińska stylistka ma w swojej ofercie także kilka nowości i… totalnych niespodzianek!

i
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w pewność siebie



- A jeśli ktoś nie potrzebuje całkowitej zmiany tylko kilku po-
rad – co możesz zaoferować?

- Podstawą jest zawsze konsultacja stylistyczna, która może być 
wstępem do dalszej wspólnej pracy nad wizerunkiem, ale nie 
musi. Podczas takiego spotkania sprawdzamy, jakim typem kolo-
rystycznym jest mój klient, jaki ma typ sylwetki, pokazuję przykłady 
ubrań, które są dla takiej osoby odpowiednie. Wszystko trwa około 
dwóch godzin, najlepiej jeśli odbywa się w domu, w spokojnych 
warunkach. Potrzebne jest jeszcze lustro i najlepiej dzienne światło.

Ale mam też całkowitą nowość! Wiem, że wiele osób funkcjo-
nuje dziś w pośpiechu, nie mają czasu na długie spotkania. Roz-
wiązaniem może być szybka konsultacja przy kawie. Pół godziny, 
najlepiej z listą pytań. Często szybki rzut oka pozwala dać konkret-
ne podpowiedzi. Takie spotkanie kosztuje 50 złotych. I jest też do-
brym początkiem, jeśli ktoś waha się, czy w ogóle usługi doradcy 
wizerunku są dla niego.

- Znalazłaś też sposób na to, jak dotrzeć do tych kobiet, którym 
przydałoby się wsparcie stylistki, ale nie mają odwagi wpuścić 
do swojej garderoby obcej osoby. Albo mieszkają w odległym 
miejscu w Polsce i nie ma szans na indywidualne spotkanie.

- Mam dla nich bardzo bezpieczną opcję. Internetowy kurs 
„Podstawy damskiej garderoby w 9 dni”, na który już teraz można 
się zapisywać. Kurs składa się z dziewięciu lekcji, w których oma-
wiam poszczególne elementy stroju, pokazuję które sprawdzą się 
przy określonych typach sylwetek i jak je ze sobą łączyć. Stosując 
się do tych porad, można stworzyć własną garderobę idealną. 
Taką, w której nie ma spodni nienoszonych od trzech lat i wszyst-
ko do siebie pasuje. „Podstawy damskiej garderoby w 9 dni” to 
dopiero początek. Przygotowuję już kurs kierowany do mężczyzn, 
a będą i inne tematy.

- I to wciąż nie jest ostatnia nowość w twojej ofercie. Niedaw-
no zaprezentowałaś swoją autorską biżuterię MONA. Jest bar-
dzo charakterystyczna. To m.in. kolczyki i naszyjniki z chwostami 
i lalki - zawieszki.

- Tak, to wyrazista biżuteria. Jest dla odważnych, świadomych 
swojego stylu kobiet, które lubią bawić się dodatkami. To ar-

tystyczna biżuteria, wykonywana ręcznie ze srebra, kryształów, 
kamieni półszlachetnych i jedwabiu. Kolczyki i naszyjniki MONA 
to mocny akcent stylizacji, zwracają na siebie uwagę, ale jedno-
cześnie są na tyle neutralne, że dają się dopasować zarówno do 
codziennego stroju, jak i wieczorowej kreacji. To też oryginalny 
prezent, wiem, że sporo osób kupuje je właśnie z zamiarem obda-
rowania znajomej osoby.

- Czy jako prezent można też kupić kurs online albo konsulta-
cję ze stylistką?

- Tak. Wszystkie moje usługi można dać komuś w prezencie, na 
przykład w formie bonu. Może być to bon na pojedynczą usłu-
gę lub ich cały pakiet, czyli pełną metamorfozę. To prezent, któ-
ry może stać się początkiem zupełnie nowej przygody. Bo tu nie 
chodzi tylko o ubrania, kolory, biżuterię. Chodzi o dobre samopo-
czucie i pewność siebie. To bardzo cenny podarunek.

- Konsultacje stylistki sprawdzają się też w firmach - jak to 
wówczas wygląda?

- Usługi stylistki, w formie bonu, mogą być prezentem dla pra-
cowników. Krótkie konsultacje lub prezentacja jakiegoś tematu 
bywają też atrakcją podczas firmowych eventów. Ale przede 
wszystkim w wielu branżach istnieje potrzeba ciągłego kontaktu 
z klientem i wtedy jest przestrzeń na opracowanie dress code’u, 
zbioru zasad, które pomagają pracownikom przestrzegać stan-
dardu ustalonego dla marki. 

To wbrew pozorom wcale nie jest takie proste, bo nie chodzi 
tylko o długość spódnicy, czy konieczność noszenia krawata, ale 
też kolory, wzory. Ważne, żeby wszyscy pracownicy czuli się do-
brze, a firma budowała przekaz, markę. Ładne biuro już nie wy-
starczy. Dobrze, kiedy spotykamy w nim zadowolonych z siebie, 
dobrze wyglądających ludzi. 

Autor: Agata Ossowska / Foto: Matt Vott/Alla Boroń

Olga Kurenna - doradca wizerunku, stylistka
tel. 501 356 346, info@olgakurenna.pl

www.olgakurenna.pl
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„Wymarzone Wesele” – tak nazywa się firma stworzona przez panią Paulinę Leszczyńską. Oferuje ona kompleksowe przygotowanie 
uroczystości ślubnych i wesel. W Polsce usługi wedding plannerów, bo tak z angielskiego określa się specjalistów takich jak pani
Paulina, stają się coraz popularniejsze, ale głównie w dużych miastach. Na naszym lokalnym rynku dopiero raczkują. Wspólnie 
z właścicielką firmy „Wymarzone Wesele” będziemy przez kilka miesięcy prezentować Państwu poszczególne aspekty pracy 
wedding plannera i trendy panujące w branży ślubnej.
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Wesele to poważna 
sprawa.
My Wam pomożemy 



iedy Paulina Leszczyńska po raz pierwszy spo-
tyka się z osobami zainteresowanymi jej usłu-
gami, na stół kładzie kilkukartkowy formularz. 
To lista typowych spraw, jakie są do załatwienia 
przed każdym ślubem. Nie do wiary, ile ich jest! 

Pani Paulina wyjaśnia: - Formularz pomaga precyzyjnie ustalić za-
kres zlecenia. Klienci określają, które pozycje chcą mi powierzyć, 
a ja mam dzięki temu uporządkowaną podstawę do sformułowa-
nia ostatecznej oferty. 

Oczywiście klienci mają możliwość wyboru – nie muszą się de-
cydować na żaden „zestaw obowiązkowy”. Do proponowanych 
punktów mogą dodać swoje własne, specjalne życzenia. 

Inny ważny dokument to scenariusz wydarzenia. Dostaje go 
para młoda, ale również każdy podwykonawca wedding planne-
ra. Dzięki temu jest jasne, co kto ma do zrobienia i w jakim mo-
mencie.

Później wszystko to spina się w postaci precyzyjnej umowy. 

Motyw przewodni

Pani Paulina jest absolwentką I LO im. Stanisława Dubois. Życie 
rzuciło ją na pewien czas do Sochaczewa „za mężem”. Obecnie 
oboje mieszkają w Koszalinie. Mąż prowadzi firmę transportową. 

- O  tym, że mogłabym zająć się profesjonalnie koordynacją 
organizacji wesel, pomyślałam w  czasie, kiedy przygotowywa-
liśmy się do naszego ślubu. Początkowo myślałam, żeby pójść 
w ślady mamy, która od lat zajmuje się dekoracją sal weselnych 
i  całą oprawą kwiatową. Często mamie pomagałam, napatrzy-
łam się na jej pracę. Ale pomyślałam: „A dlaczego tylko kwiaty?”. 
W porozumieniu z mężem postanowiłam, że spróbuję sił nie tyl-
ko w dekoracjach, ale w kompleksowym planowaniu wesel i in-
nych wydarzeń. 

Mama pani Pauliny była florystką. Zdrowie nie pozwala jej obec-
nie na pracę, ale to nie znaczy, że przestała zajmować się tym, co 
kocha: - Dzięki niej dom zawsze jest pięknie ustrojony, a wiosna 
to dla niej najszczęśliwszy czas, bo pojawia się tyle pięknych kwia-
tów, z których można komponować ozdoby – zapewnia córka. 

Jeśli mowa o ozdabianiu sal i stołów weselnych, pani Paulina 
podkreśla, że mogą do tego służy nie tylko kwiaty: - Można użyć 
naprawdę wielu elementów. Oczywiście wybór motywu przewod-
niego ma ogromne znaczenie. Jak go więc wybrać? – To mogą 
być na przykład ulubione owoce. Ciekawy jest choćby motyw zie-
lonego jabłka – tłumaczy. – Mogą być rzeczy związane z zaintere-
sowaniami lub pasjami narzeczonych. Motyw przewodni użyty we 
wszelkich elementach oprawy plastycznej powoduje, że wytwarza 
się spójny klimat wydarzenia. 

Modne stają się w  Polsce uroczystości w  plenerze. Dla wed-
ding plannerów to duże wyzwanie. Niby samo zielone otoczenie 

już daje wyjątkowe tło, ale w rzeczywistości dochodzi wiele do-
datkowej pracy i spraw, o których trzeba pamiętać. – Uroczystość 
weselna nie może się nie udać, mimo że nie mamy wpływu na 
pogodę – podkreśla Paulina Leszczyńska. - Trzeba przewidzieć 
każdą ewentualność i  tak zaaranżować miejsce, by kaprysy aury 
nie popsuły tego szczególnego dnia.

Rozpoznanie

Kluczowa w pracy wedding plannera jest wiedza na temat cie-
kawych miejsc, w których można zaproponować urządzenie we-
sela: - Trzeba również umieć klientom przedstawić zalety i wady 
określonych lokalizacji – podkreśla pani Paulina. – W  nie każdej 
przecież da się godnie podjąć  150-180 osób.  

Czy właściciele restauracji albo dworków nie traktują wedding 
plannerów jak konkurencji, bo przecież oni sami również urządza-

k
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Paulina Leszczyńska (z lewej) w trakcie konsultacji 
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ją wesela? Po co im pośrednicy? – Nie ma takiej obawy – tłumaczy 
właścicielka firmy „Wymarzone Wesele”, bo koordynatorzy nie 
zabierają im zarobku. Wesela będą się nadal przecież odbywać 
w tych samych miejscach. Można powiedzieć, że jeśli czegoś uby-
wa, to kłopotów i pracy. Chodzi o to, że wedding planner bierze 
na siebie mnóstwo pracy związanej z planowaniem i załatwianiem 
wielu – z pozoru drobnych – ale niezwykle istotnych spraw. – Re-
stauratorzy odnoszą z takiej współpracy dodatkowe korzyści, gdy 
ich polecam kolejnym klientom – mówi pani Paulina. - Buduje się 
wówczas ich renoma i  przybywa klientów pragnących właśnie 
u nich przeżywać te tak bardzo istotne momenty życia. 

Trafić w termin

W  wielu lokalach rezerwacja sali wymaga długiego wyprze-
dzenia. Dlaczego tak długo trzeba czekać? Pani Paulina tłumaczy: 
- To nie tylko kwestia popularności określonych miejsc albo jakiejś 
„kumulacji” liczby wesel w określonym czasie. Po prostu zmienia 
się styl życia Polaków. Coraz częściej żyjemy z kalendarzem w ręku  
i więcej planujemy. Dlatego z dużym wyprzedzeniem przewidu-
jemy najważniejsze w życiu wydarzenia. Często jest to nawet wy-
przedzenie dwuletnie. Termin jest zabukowany, a narzeczeni albo 
ich rodzice odkładają potrzebne fundusze. 

Czy nadal działają przesądy dotyczące okresów w roku, kiedy 
należy albo nie należy urządzać wesel? – Oczywiście. Wciąż żywe 
jest przekonanie, że aby małżeństwo było szczęśliwe, w  nazwie 
miesiąca powinna być literka „r” – śmieje się pani Paulina. – To 
w jakimś stopniu może wywoływać spiętrzenie zamówień w pew-
nych okresach roku. Popularny jest czerwiec, sierpień, wrzesień. Ja 
jednak przypuszczam, że działa nie magia miesiąca, ale inne czyn-
niki. Wolimy po prostu miesiące ciepłe, kiedy jest zielono, kiedy 
kwitną kwiaty, dostępne są warzywa i owoce sezonowe.  

Kameralnie albo z pompą

Z usług wedding plannerów albo agencji eventowych korzysta-
ją nie tylko ci, którzy chcą mieć „wielkie polskie wesele”, ale rów-
nież ci, którym wystarcza skromna uroczystość. Skala jest mniej-
sza, ale przygotowań niewiele mniej. Tak samo wszystko trzeba 
rozplanować, żeby ten szczególny czas wszyscy zapamiętali jako 
piękne przeżycie.

- Jesteśmy w stanie przyjąć zlecenia nie tylko weselne, ale rów-
nież na organizację innych odświętnych okoliczności – podkreśla 
pani Paulina. – Polacy coraz więcej pracują, są zagonieni i nie zawsze 
mają czas, żeby samemu obmyślać sympatyczny sposób uczczenia 
ważnych życiowych momentów. Wychodzimy im naprzeciw i orga-
nizujemy kameralne spotkania rodzinne lub towarzyskie. Mogą to 
być przyjęcia komunijne, rozmaite rocznice, urodziny. Przyjęcie na 
20 czy 30 osób można urządzić w naprawdę szykowny sposób.

- Przeciwieństwem takich spotkań są wielkie wesela wielokultu-
rowe. Bywa, że trwają one nawet tydzień, jak w przypadku wesela 
polsko-hinduskiego, o  którym myślę – mówi nasza rozmówczy-
ni. - Były tam ceremonie znane z naszej kultury obok ceremonii 
bardzo egzotycznych. A sam fakt, że wesele trwało tak długo to 
już zaczerpnięcie z tradycji hinduskich, w których coś takiego jest 
zwyczajną rzeczą.

Prezent — jaki i za ile?

Z pewnością każdy z nas przeżył chociaż raz ten dylemat: co po-
darować państwu młodym w prezencie ślubnym? Tu zawsze jest 
niebezpieczeństwo, że nie trafimy w gust obdarowywanych albo 
zdublują się prezenty, bo ktoś wpadnie na taki sam jak my pomysł. 
Pomocą może być praktyka znana z krajów anglosaskich i skandy-

nawskich, gdzie młodzi puszczają między gości listę potrzebnych 
im rzeczy. Jak wynika z  doświadczenia konsultantów ślubnych, 
w Polsce przyjmuje się to słabo. W naszych czasach pary często 
mieszkają z sobą już przed ślubem, mają jakiś dorobek, więc poda-
runki w rodzaju kuchenki mikrofalowej nie zrobią im wiele frajdy. 

Alternatywą jest koperta z banknotami. Dobrze, ale ile do ko-
perty włożyć? – Przyjmuje się, że minimum stanowi równowartość 
kosztu udziału w weselu jednej osoby. Oczywiście gościom trud-
no to ocenić, więc przyjmuje się, że minimum to 200-250 złotych 
od osoby. Górnej granicy oczywiście nie ma. Wciąż obowiązuje 
zwyczaj, że na przykład rodzice chrzestni przygotowują podaru-
nek znacznie wartościowszy niż inni goście. 

Jak się wyróżnić

Młodzi bardzo chcą, żeby ich wesele było wyjątkowe. To nie-
łatwe, bo rozmaite atrakcje funkcjonują na zasadzie żelaznych 

punktów programu. Nikogo specjalnie nie zaskoczy już pokaz 
sztucznych ogni, popis barmański, czy nawet pokaz gotowania na 
żywo. Trzeba szukać innych wyróżników. I  tutaj nieocenieni stają 
się konsultanci ślubni. To oni mają duże doświadczenie, świeże 
pomysły, zdolność improwizacji. 

- Kluczowy staje się wspomniany już motyw przewodni – powta-
rza z uśmiechem pani Paulina. – Wówczas jemu podporządkowuje 
się wszystko – od wystroju, przez kuchnię, po zabawy.

Tak więc pierwszym zadaniem konsultanta jest znalezienie tego 
jednego, jedynego w swoim rodzaju pomysłu. Źródłem inspira-
cji jest najczęściej rozmowa z  narzeczonymi – o  ich wspólnych 
upodobaniach, zainteresowaniach, hobby, osiągnięciach albo 
planach. Wówczas może pojawić się coś, co spodoba się klientom 
a  wedding plannerowi pozwoli wykreować zaskakujące pomy-
sły, których realizacja w efekcie spowoduje, że wesele zapadnie 
wszystkim jego uczestnikom w pamięć na długo.  
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- Każdy, nawet najmniejszy element, najbardziej konwencjo-
nalny, warto dokładnie przemyśleć – mówi Paulina Leszczyńska. 
- Weźmy taką rzecz jak podziękowanie rodzicom. Niby niewiele tu 
można wymyślić oryginalnego, bo są to przemówienia, dyplomy 
albo przygotowany wcześniej film wykorzystujący rodzinne zdję-
cia i wypowiedzi nagrane na bieżąco. Ale na ile sposobów moż-
na każdą z tych rzeczy wykonać? Koordynator korzystając ze swej 
wiedzy i doświadczenia potrafi wiele tu podpowiedzieć i ułatwić, 
albo wymyślić. W  pracy wedding plannera ważna jest kreatyw-
ność – pomysły, udoskonalenia, oryginalne rozwiązania.

Dla kogo to wesele?

Kluczowe jest ustalenie, czy wesele przygotowuje się  głównie  
z  myślą o państwu młodych, czy chodzi raczej o to, by zadowolić 
jak największą liczbę gości. Z tej decyzji wynikają inne i wpływają 
na wszystkie istotne elementy. Panna młoda może na przykład ko-
chać kuchnię opartą na owocach morza i według jej gustu może 

być w związku z tym przygotowane weselne menu. Ale może ono 
nie odpowiadać w stu procentach większości zaproszonych. Moż-
na pójść w odwrotną stronę i postawić na żelazny zestaw potraw, 
które są polską tradycją i  co do których można mieć pewność, 
że są akceptowane przez większość. Różne są podejścia. - Moim 
zdaniem wesele powinno być zorganizowane tak, by zadowolić 
gości, ale z akcentami skierowanym w stronę młodych – podkreśla 
nasza rozmówczyni.

Dalej: dobór gości – więcej rodziny, czy przyjaciół państwa 
młodych? Jak to rozstrzygnąć? – W  praktyce dużo zależy od 
tego, kto finansuje uroczystość. Jeśli rodzice, to często docho-
dzi do sytuacji, że goście są dobierani głównie według klucza 
pokrewieństwa, bo „tak wypada”. Tak więc pojawiają się na we-
selu osoby, z którymi młodzi mają luźny związek, a wręcz czasami 
widzą je pierwszy raz od dawna. Jeśli fundusze na uroczystość 
zgromadzili młodzi samodzielnie, częściej zapraszają swoich 
przyjaciół „kosztem” dalekiej rodziny. Po prostu chcą w  tym 

szczególnym momencie być z  ludźmi, z  którymi rzeczywiście 
mają żywą więź. 

A jak posadzić gości, by nikt się nie poczuł urażony? - Nieważ-
ne czy mamy jeden długi stół, czy mniejsze stoły okrągłe, ogólne 
zasady są stałe: centralnie para młoda, obok świadkowie ślubni, 
potem rodzice i tak dalej. I właśnie o to „tak dalej” toczą się niekie-
dy boje, bo inaczej sobie rzecz wyobrażają młodzi, inaczej rodzice 
– słyszymy. - Tutaj rolę odgrywają ambicje albo konwenanse. Bywa 
jednak, że młodzi decydują, że chcą siedzieć w  otoczeniu tych, 
z  którymi są najbliżej w  codziennym życiu i  wtedy konwenanse 
idą w kąt. 

Jak widać, co krok to decyzja. Jaki zespół muzyczny? Jaki DJ? 
Jaka muzyka? Jaki samochód? Jak przystrojony? Jaka suknia? 
Garnitur czy smoking? Trening pierwszego tańca. Rezerwacja ter-
minu dla panny młodej u kosmetyczki i  fryzjerki w dniu ślubu… 
- Trzeba zadbać nawet o to, by młodzi w tym przejęciu w ogóle 

coś zjedli, bo w kluczowym momencie pomdleją – śmieje się pani 
Paulina. – W  tym wszystkim jest w  stanie pomóc profesjonalny 
konsultant ślubny.

Pozostaje jeszcze delikatne, ale bardzo istotne  pytanie – o kosz-
ty, przecież to mnóstwo pracy do wykonania. Nasza rozmówczyni 
rozwiewa i tę wątpliwość: - Państwa młodych wesele przygotowa-
ne przez wedding plannera nie musi wcale wiele więcej koszto-
wać, niż organizowane samodzielnie. Profesjonalny konsultant ma 
grono stałych kooperantów i uzgadniając z nimi rabaty, uzyskuje 
wynagrodzenie dla siebie.  

Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Natalia Snoch
Stylizacje kwiatowe: Izabela Bracław / Rekwizyty i akcesoria: Vi Viol Styl

Agencja Ślubna Wymarzone Wesele 
biuro@wymarzonewesela.pl, tel.: +48 667 217 633 

Kontakt dla podwykonawców: 
wspolpraca@wymarzonewesela.pl

Paulina Leszczyńska: 
- Miłość do kwiatów 
odziedziczyłam 
po mamie. 



ake Park znajduje się w Wodnej Dolinie przy 
ul. Paderewskiego w  otoczeniu zieleni, plaży 
i  wielu plenerowych atrakcji, które wokół za-
lewu powstały - zarówno dla dzieci, jak i doro-
słych. 

Sympatycy sportów wodnych  mogą popływać na 180-metro-
wym dwusłupowym wyciągu do nart wodnych. Do dyspozycji 
mają deski do wakeboardingu, wake skate oraz deski SUP (deska 
z wiosłem do nauki utrzymywania równowagi na wodzie). 

Na miejscu można zresztą wypożyczyć kompletny sprzęt – de-
skę, piankę termiczną, kask i buty. Swoją radą służą profesjonalni 
instruktorzy. – Osoby, które są u nas pierwszy raz i do tej pory 
nie miały do czynienia z wakeboardingiem, nie muszą się oba-

wiać – wyjaśnia Agata Bzymek-Znyk, która wraz z mężem prowa-
dzi koszaliński Wake Park. - Można powiedzieć, że prowadzimy 
naszych klientów za rękę. Wszyscy pracownicy mają nie tylko 
kierunkowe wykształcenie, ale przede wszystkim są miłośnikami 
sportów wodnych i  zimowych z  kilkunastoletnim doświadcze-
niem.

Dla tych, którzy ze sportami ekstremalnymi są za pan brat, na 
terenie Wake Parku przygotowano profesjonalne przeszkody, 
takie jak średniej wielkości kicker (wyskocznia na prawą nogę), 
dwudziestometrowy a-frame (przeszkoda w  kształcie trapezu) 
oraz piętnastometrowy szeroki box (najazd na prawą i lewą nogę), 
które umożliwiają skoki, wykonywanie ślizgów, figur i  ewolucji 
w powietrzu. Dodatkowo na terenie parku jest batut do ćwiczeń 
ewolucji w powietrzu i kiterooming. 

Kiedy cztery lata temu projekt pod nazwą Wake Park Koszalin wygrał Budżet Obywatelski, nikt nie podejrzewał, że nad zalewem 
powstanie centrum rekreacji i sportów wodnych z prawdziwego zdarzenia

W
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Olbrzymią zaletą Wake Parku jest położenie nad miejskim za-
lewem, w otoczeniu drzew i zieleni. To sprawia, że lokalizacja jest 
atrakcyjna nie tylko dla sympatyków sportów wodnych, ale także 
osób towarzyszących i całych rodzin. W czasie pływania czy po-
bierania nauki pozostałe osoby mogą relaksować, się leżąc na ha-
makach, czy siedząc na pufach. Na miejscu jest również „Surfcha-
ta”, gdzie można coś zjeść, napić się koktajli, świeżo wyciskanych 
soków i kawy. 

- Wychodzimy naprzeciw wszystkim naszym klientom, bez 
względu na wiek - wyjaśnia pani Agata. – W weekendy zapraszamy 
na wspólne grillowanie, relaks przy muzyce na żywo. 

Na terenie Wake Parku odbywa się w sezonie wiele imprez ple-
nerowych. Jedną z nich są zawody Wake Cup Koszalin, podczas 
których można spróbować najróżniejszych sportów wodnych. Im-
preza zasłynęła również z  konkursu „Wake na byle czym”, gdzie 
zasada jest jedna: należy przepłynąć choćby kilka metrów na łodzi 
własnej produkcji. 

Agata i Marek Znykowie prowadzą szkółkę kitesurfingową „Ale 
Wieje”. Zajęcia odbywają się na jeziorze Jamno i morzu. W tym 
roku po raz pierwszy Wake Park organizuje półkolonie dla dzieci 
i młodzieży w wieku 7-14 lat. Zajęcia będą ukierunkowane oczy-
wiście na sporty wodne oraz doskonalenie pływania wpław. Nie 
zabraknie również ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz gier i zabaw 
zespołowych. 
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Każdy kto szuka aktywnej rozrywki ma na rynku do wyboru mnóstwo form sportowych i rekreacyjnych. Jedną z ostatnio 
najpopularniejszych jest CrossFit – program treningu siłowego i kondycyjnego, który rozwija jednocześnie siłę i masę mięśni. 
Nie każdemu jednak w lecie odpowiadają intensywne ćwiczenia pod dachem. Dla tych ciekawą propozycję ma koszaliński 
instruktor i trener personalny - Bartłomiej Głusiński. 
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to jak opisuje ją pan Bartek: „Zaczyna się lato, 
bardzo przyjemna pora roku. Chyba każdy 
z nas lubi w  tym okresie spędzić trochę czasu 
w kontakcie z naturą. Można połączyć przyjem-
ne z pożytecznym i wybrać trening outdoorowy 

z wykorzystaniem wysokiej jakości sprzętu z osobą, która się na 
tym zna.

Na co dzień współpracuję z klubem Crossfit Koszalin. Doświad-
czenie jakie nabywam prowadząc treningi, pokazuje bardzo wy-
raźnie, że czym szybciej przestajemy żyć aktywnie, tym trudniejszy 
staje się  powrót do zdrowego trybu życia. Nasze mięśnie słab-
ną, a siedzący tryb życia sprawia, że pogłębiamy wady postawy, 
nie wchodząc już w kwestie otyłości. Prowadząc treningi stawiam 
swoim podopiecznym spersonalizowane cele. U  jednych jest to 
osiągnięcie jednego  pełnego, poprawnego przysiadu a u innych 
seria dziesięciu  powtórzeń ze sztangą 100kg. I  niech państwo 
wierzą, oba sukcesy cieszą mnie równie mocno.   Nawet jeżeli ćwi-
czę z grupą osób, to nic nie szkodzi. Każdy jest dobry w czymś 
innym, dlatego każdy z moich podopiecznych jest rozpatrywany 
indywidualnie. Na moich zajęciach staram się przekazać  treści, 
którą stale zgłębiam podczas szkoleń.  Zawsze chętnie tłumaczę 
dlaczego ćwiczymy w  określony sposób a  wszystko po to, by 
podopieczny zabrał jak najwięcej wiedzy dla siebie na przyszłość. 
Z czasem będzie w stanie wykonywać trening samodzielnie.

Jesteś ciekawy i chciałbyś spróbować ? Zapraszam Cię już dziś 
na pierwsze, zupełnie darmowe zajęcia podczas których dowiesz 
się jak przebiega cały proces treningowy i  jakie korzyści może 
przynieść taki rodzaj aktywności. Nie zwlekaj, zadbaj o swoje zdro-
wie już dziś.  Znajdziesz mnie na Facebooku lub pod numerem 
796-307-535.”

Foto: Mariusz Kuik

O
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a  starcie zawodów Pucharu Polski Nordic wal-
king stanęło prawie 350 zawodników. Rywalizo-
wali ze sobą na trzech dystansach: 5, 10 i 21 km. 

Najliczniejsza grupa zawodników bo 236 
-  wystartowała na dystansie 5 km.  Na starcie 

tego biegu pojawili się także ambasadorzy Akademii Zdrowia 
Santandera Tamara Arciuch i Bartłomiej Kasprzykowski (Santan-
der jest  współorganizatorem PPNW i fundatorem nagrody głów-
nej, czyli samochodu Suzuki Swift).

Najmłodszym „uczestnikiem” zawodów była ośmiomiesięczna 
dziewczynka, która wraz z mamą pokonała dystans 5 km, a do-
kładniej pokonała go w nosidełku na piersiach mamy.

Na dystansie 10 km ścigało się 72 zawodników, a na dystansie 
21 km 33 osoby. Ten ostatni dystans był najtrudniejszy nie tylko ze 
względu na długoś, lecz także za względu na przebieg trasy. Spo-
ra jej część  poprowadzona była po plaży i to okazało się dużym 
wyzwaniem dla startujących. Niektórym trudno było zachować 
prawidłową postawę podczas marszu i w związku z tym pojawiały 

się „czerwone kreski” sędziowskie, będące odpowiednikiem czer-
wonych kartek w piłce nożnej.

Imprezie towarzyszyły różnego rodzaju zabawy i zajęcia sporto-
we dla dzieci. Na mieleńskim deptaku pojawili się klauni z ogrom-
nym bańkami mydlanymi, które nieodmiennie wywołują radość 
i zachwyt w oczach dzieci. Dzieciaki mogły też spróbować swo-
ich sił w nordic walking na dystansie „stąd aż do końca deptaku”.  
A Bartek Kasprzykowski udzielał im fachowych rad, jak powinni 
prawidłowo chodzić z kijkami.

Anna Ledochowicz, dyrektor Centrum Kultury w  Mielnie, go-
spodarza imprezy, komentuje: - Puchar Polski Nordic Walking to 
przykład imprezy, która jak najbardziej wpisuje się w tożsamość 
miasta aktywnego i otwartego na turystów. Uważam, że właśnie 
tak należy organizować majówkę, żeby nie wyszedł z tego kolejny 
festyn, piwo i kiełbaski. Podczas tegorocznej majówki w Mielnie 
były tłumy aktywnych turystów. Mieszkańcom też udzieliło się to 
pozytywne nastawieniem i wszyscy wspólnie świetnie się bawili.  

Foto: Agnieszka Orsa

Intensywny marsz z kijkami zdobywa coraz więcej zwolenników. Mielno w swej strategii promocyjnej stawia na tę dyscyplinę rekreacji. 
Po raz pierwszy gościło u siebie uczestników zawodów inaugurujących cyklu Pucharu Polski. Impreza rozpoczynająca tegoroczną 
mieleńską wielką majówkę (29 kwietnia) była bardzo udana. 

n

Mielno stawia 
na nordic walking
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ak sprzedać psa do Kolumbii?
– Trzeba mieć dobrego psa i  założyć profil na 

Facebooku. Gdy klient się zgłasza, sprawdzam 
poprzez rozmowę i zdjęcia, jakie ma warunki, i czy 
nie skrzywdzi psa, a  najlepiej czy będzie go ko-
chał. Ostatnio państwo z Atlanty ujęli mnie tym, że 

przedtem zaadoptowali dwa miejscowe chore psiaki. Pies ode 
mnie ma być dobrze prowadzony i brać udział w wystawach, bo 
to buduje rasę i renomę mojej hodowli. Do Kolumbii pierwsza 
poleciała Lolita, teraz, w marcu, Gabi. Ale moje psy są też w Sta-
nach, Peru, we Francji i Szwecji.

– Jakoś znoszą luk bagażowy.
– Godna zaufania pracownica LOT-u je dogląda, we Frankfur-

cie wyprowadza na spacerek, a po przylocie na miejsce dostaję 
od właścicieli zdjęcia i relacje. Ostatnio pani z samolotu była tak 

uprzejma, że zaproponowała dowiezienie suczki do domu od-
biorców w Atlancie, i zawiozła.

– Kontakt z odbiorcami po transakcji trwa?
– Oczywiście! Zwłaszcza że nie transakcja jest najważniejsza, 

ale powodzenie rasy, hodowli i  obopólna satysfakcja hodow-
ców. Utrzymujemy więź, na bieżąco śledzę moich wychowan-
ków. Niedawno odmówiłam sprzedaży drugiego psa w te same 
ręce, bo pierwszy nie jest wystawiany. Ale do Atlanty wyślę kolej-
nego. Zdarza się jeszcze inaczej: od przyjaciół z Lublina, którzy 
dzięki psu ode mnie zbudowali bardzo udaną hodowlę, sama 
dostałam suczkę w geście przyjaźni.

– A jak wygrać wystawę dla renomy hodowli?
– Nie licząc jak największego zbliżenia do wzorca rasy i  tre-

ningu zachowania, trzeba psa wykąpać, ostrzyc i wyczesać. Ma 

Szczeniaka nie  można oddać w byle jakie ręce. Nie można również dopuścić do osłabiania rasy, dlatego poszukiwanie dostarczyciela 
właściwych genów przypomina czasami skomplikowany casting. Przed pokazami ostro trenują zarówno psy, jak i ich właściciele. Mimo 
to zdobycie medalu prestiżowej wystawy zależy niekiedy od łutu szczęścia, bo tak wyrównana bywa stawka. A medale to przepustka 
do psiej arystokracji. O tym wszystkim rozmawiamy z Małgorzatą Grabką, właścicielką renomowanej w świecie hodowli psów rasy 
nowofundland prowadzonej w pomorskiej Kruszynie.

j
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Elena z jedną piątą miotu (dziecko z prawej).



pachnieć czystością. Gdy sędzia zanurzy dłonie w  szacie, nie 
wyjmie brudnych. Przedtem trening: pies ma według zasad cho-
dzić, biegać i przyjmować postawę. U nowofundlanda liczą się 
piękna, długa szyja, niewykoślawione łapy, prosty kręgosłup, 
ogon w  biegu na wysokości grzbietu i  opuszczony kiedy pies 
stoi, a głowa do góry – to dumny pies.

– I je też to bawi?
– Są nawykłe od małego, zresztą nowofundlandy lubią ruch. 

Natomiast chow chow lubi stanąć jak wryty i jest po prezentacji 
– to kwestia charakteru.

– Pani także ćwiczy postawę?
– Skoro jest bieg po okręgu, przede wszystkim dbam o kon-

dycję. Głupio by wyszło, gdybym zaraz się zasapała i pokaz by 
utknął. Wdzięk, krok, wszystko trzeba zgrać. Pies to tylko pół suk-
cesu, drugie pół to wystawienie. No i schludny wygląd; mniej-
sza o wygodę, żadnych dresów i podkoszulek. Sędziowie też są 
eleganccy.

– Rzutem oka na stawkę przewidują wynik? 
– Nie. Dziś pan wygra, a jutro dyskwalifikacja, bo sędzia dojrzy 

drobną wadę albo pies burknie, ponieważ ma zły humor. Lote-
rię trzeba zminimalizować dbałością o psa i treningiem. Jednak 
poziom bywa niezwykle wyrównany. I gdy sędziemu zostaną na 
koniec dwa idealne psy, to na przykład każe stać i który pierw-
szy się ruszy, przegra; albo jeszcze jedno kółko, i jeszcze jedno 
– może któryś źle postawi łapę.

– Widziałem właścicielkę biegnącą nadzwyczaj sprężyście 
obok charta. Pani ma łatwiej – te są ciężkie.

– Ale lekko biegają mimo masywnej budowy. Jestem w pełni 
sił i uwielbiam wystawy. Jednak gdy hodowca przestaje nadążać 
albo nie ma czasu, wynajmuje handlera, który prezentuje psa, 
a przedtem zabiera go na parę tygodni i trenuje. Zna się i dba 
o zachowanie właściwe dla rasy – buldoga angielskiego w ogó-
le nie pogonimy, bo nie będzie biegł, ani nie wyciągniemy mu 
ogona jak seterowi irlandzkiemu.

– Jak to – zabiera? Po co mieć psa, skoro się go nie ma? I tę-
skni.  

– Pan patrzy z takiego powszechnego punktu widzenia, a ho-
dowle i wystawy rządzą się trochę innymi prawami. Konia też pan 
nie trzyma w domu, tylko dojeżdża do stajni, gdzie ktoś nim się 
opiekuje. Pies się przyzwyczaja, jest w dobrych rękach, handler 
to miłośnik. Poza tym to czasowe, a  jeśli blisko, można pieska 
dowozić.

– Dowieźć go na pokaz odległy o 1000 km to nowy kłopot.
– Do Serbii jechało busem aż siedem, w tym mój. Umawiam 

się z innymi hodowcami, jest taniej i weselej – te psy lubią jazdę. 

– Bardziej panią cieszą zwycięstwa psów, które pani ma, czy 
sprzedanych?

– Wyżej cenię sukces, gdy pies już poszedł w świat. Jeśli do-
równa moim, to znaczy, że moje starania nie poszły w las. Przykła-
dowo Black Pretender: skosił wszystko i był to także mój sukces, 
mimo że psa już nie miałam. A tak wygląda – wciąż piękny, tu ma 
pan jego sukcesy.

– Black to on jest, ale nie Pretender: Najpiękniejsze Szcze-
nię Klubu Nowofundlanda, Młodzieżowy Champion Polski, 
Młodzieżowy Zwycięzca Klubu Czech, Klubu Słowacji, Klubu 
Austrii – jestem w połowie młodzieńczości – potem Zwycięzca 
Słowacji, Srebrny Medalista Wystawy Światowej w Bratysławie, 
Champion Polski, Słowacji i  Czech. Nie zasłużył na stan spo-
czynku?
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Koszalin. Małgorzata Grabka z nowofundlandem 
na wystawach krajowych zimowej i letniej.

Na klubowej wystawie z Carmen: wysoko oceniana jest synchronizacja ruchu.



– Toteż zakończył w kwiecie wieku, honorowo. Wygrałby jesz-
cze, ale zszedł z ringu, żeby go zapamiętano właśnie takim, a nie 
jako powolnego dziadka. Co prawda jest w  konkursach klasa 
weterana, z mniejszymi wymaganiami, ale każdy pies w końcu 
chce zjeść i pospać, dlatego ten już sobie odpoczywa.

– Któremuś postawi pani pomnik?
– Na pewno już pochowanej Empres Melody Królowej Mórz, 

choć miałam ją z innej hodowli. Będzie miała pomnik z kamienia 
jako założycielka mojego rodu.

– Nie chcę być niedelikatny, ale jak można mówić do psa: 
„Empres Melody Królowej Mórz, chodź do pani”?

– Nie można. Każdy ma na co dzień zdrobniałe imię: Empres 
Melody Królowej Mórz – Presja, Black Pretender – Josh, Gold 
Dragon – Baloo. 

– Jednak potrzebne są imiona prestiżowe – hodowla to inte-
res. Dobry?

– Jeśli nieuczciwa. Oprócz prawdziwych hodowców są „prze-
mysłowcy”, którym nie chodzi o czystość rasy i dobro psów, ale 
o  zysk, więc kryją „co cieczka”. Inni natomiast zgodnie z  regu-
laminem federacji kynologicznej, czyli najwyżej raz na rok, bo 
suka musi dojść do siebie, być w kondycji, a gdy stale ma małe, 
jest wymęczona, wyjałowiona. Poza tym moje, żeby ich nie mę-
czyć, zawsze mają cesarskie cięcia, czego też nie można często 
powtarzać. Co pokolenie zmienia się litera, od której zaczynają 
się imiona w miocie. Mimo że mam hodowlę od ponad 20 lat, 
doszłam dopiero do G, „przemysłowiec” ma już w  tym czasie 
pewnie Z.

– Gdy kojarzy pani rodziców, zapewne według zalet gene-
tycznych, to marudzą czy od razu mają się ku sobie?

– Żadne „ku sobie”. Tylko widzą się na kryciu i już. 

– A dalej?
– Nie dopuszczam do naturalnej kopulacji z uwagi na ewentu-

alne zakażenia. Pies ma się podniecić, a dalej to już rola hodow-
cy albo weterynarza, który pobiera nasienie i  wstrzykuje sucz-
ce. Jak u wielu innych zwierząt. Niektórzy sprowadzają nasienie 
z banku, nawet z USA i Australii; u nas banki są w Warszawie i Lu-
blinie. Chodzi o jak najlepszego reproduktora. Ale świeże nasie-
nie daje większe prawdopodobieństwo ciąży niż schłodzone czy 
tym bardziej zamrożone, dlatego woziłam suki nawet do Szwaj-
carii, Danii, na Litwę. Jednak nawet wtedy zdarza się, że suka 
zostaje pusta i trzeba powtarzać. Tak było po powrocie z Danii. 
Chciałam jechać drugi raz, ale ten reproduktor był wypożyczony 
z Włoch i tam wrócił, to już byłby o wiele droższy wyjazd, a prze-
cież reproduktora też trzeba opłacić. Jak pan widzi, kosztów nie 

Wspomnienie chwilowo zaniechanej części hodowli – chow 
chow Bella o cudownym charakterze. Jak na chow chow.Drugi od lewej i pierwszy z prawej to łapy matki Eleny.

Znajdź siedem cech, którymi się różnią. No, dobra. Znajdź trzy…

Gina – jedyna z ostatniego miotu (G), która została w Kruszynie.

Pierwsze tygodnie Golda Dragona Spiro, znanego bardziej jako 
Baloo – tak go nazwali nowi właściciele z Peru. Małgorzata 
Grabka na początku rozróżnia szczeniaczki po kolorze wstążki. 
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Małgorzata Grabka zaczęła w  1992 roku od psów rasy 
chow chow, dwa lata później doszły nowofundlandy (chow 
chow teraz nie ma, ale to pierwsza miłość, więc wrócą). Przez 
wiele lat w koszalińskim zarządzie oddziału Związku Kynolo-
gicznego w Polsce; co rok wystawia w Koszalinie – wielokrot-
ne zwycięstwa rasy, grupy i całej wystawy. Tego lata po raz 
pierwszy pokaz będzie międzynarodowy i  tak liczny (może 
być nawet 3000 psów), że odbędzie się w Kołobrzegu, który 
ma większy teren niż Koszalin. Obecnie są u pani Grabki: we-
teranka Beautiful, wystawowa Elena i półroczna Gina, która 
już zostanie. Wymyślanie imion – ładnych i dobrze się koja-
rzących – to zadanie synowej, Agnieszki Kowalczyk, autorki 
zdjęć.

Sukcesy międzynarodowe: Zwycięzca Europy Środkowej 
i  Wschodniej w  Poznaniu – nowofundland, suka Empres 
Melody Królowej Mórz; III miejsce na Wystawie Światowej 
w Bratysławie – nowofunland Beautiful Kaźko Słupski; wice-
zwyciężczyni świata z Bratysławy, zwyciężczyni Europy Środ-
kowej i Wschodniej – chow chow Bella Kaźko Słupski.

Astrid z Francji (w swetrze) przyjechała do Małgorzaty Grabki po „różową” Fanę z 
przedostatniego miotu F od suki Carmen. Na pamiątkę wizyty przywiozła śliniaki. 
W Polsce przybywa nowofundlandów, liczymy się, nasze psy są na wysokim 
poziomie. Ścisła czołówka światowa to USA, Szwajcaria, Hiszpania, Słowacja i Czechy.

Fowonundlandy mają błonę między palcami i kiedyś spławiały drewno. Dziś ratują tonących 
(na zdjęciu demonstrują Presja i Beautiful), także służą w dogoterapii m.in. dzieci 
autystycznych i z chorobą Downa polegającej na przytulaniu, głaskaniu, macaniu i czesaniu.

brak. Karma, leki, rejestracja miotu, certyfikaty, wpisowe i dojazd 
na wystawy, hotel, czasem handler, prawie zawsze gromer (ja 
akurat sama strzygę, to mój zawód), badanie stawów i kardiolog 
przed kryciem. I tak się polepszyło, bo najbliżsi kardiolodzy byli 
w Warszawie i we Wrocławiu, a od niedawna jest w Słupsku. Ko-
szalin ma behawiorystę (psiego psychologa). W każdym razie to 
hobby, nie dochód. Gdybym nie prowadziła salonu pielęgnacji, 
nie byłoby hodowli. No i  trzeba to kochać, a przede wszystkim 
kochać psy.

– Te pani do psów też są trochę podobne. Czemu akurat ta-
kie?

– Lubię dłubać w sierści. Poza tym nowofundlandy odpowiada-
ją mi charakterologicznie, są spokojne i wrażliwe.

– Ślinią się i napierają na mnie.
– Bo to śliniaki. Bezstresowo kochane, więc kochają ludzi i ufnie 

idą, tylko nie czują swojej siły. No chodź, bo przewrócisz pana.

Auror: Marek Zagalewski / Foto: Agnieszka Kowalczyk, Her Concept
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edług rozmaitych sygnałów Insignia, która 
już niebawem będzie dostępna w  sprzeda-
ży, godnie zastąpi pierwszą generację tego 
modelu. 

- To będzie ogromne wydarzenie. Tak jak 
dekadę wcześniej skokiem technologicznym była Insignia wobec 
Vectry, którą zastąpiła w portfolio Opla, tak teraz to samo można 
powiedzieć o nowej Insignii wobec schodzącego z rynku modelu. 
Zarówno dla producenta, jaki i dla dealerów będzie to auto przez 
długi czas budujące wysoką sprzedaż. 

- Nie mówi  się nawet, chcąc podkreślić zakres zmian, że to 
druga generacja Insignii, lecz Insignia B.

- Nic dziwnego. Samochód został odchudzony w  stosunku 
do obecnego w  niektórych wersjach nawet o  200 kilogramów. 
Żeby w porównywalnym aucie „zgubić” 200 kilogramów, trzeba 
naprawdę kosmicznej technologii. Przede wszystkim nowych, lek-
kich i wytrzymałych materiałów. 200 kilogramów mniej to tak, jak-
by nie wiozło się trzech pasażerów po 70 kilogramów każdy. Już 
to samo przekłada się na osiągi auta.

- Jakie zmiany przyniosły największą oszczędność wagi?

- Głównie silniki ze stopów aluminium, lekkie, bardzo wydajne. 
Do tego pokrywa bagażnika i pokrywa maski oraz szereg drobia-
zgów. 

- Jakie silniki zaproponowano w nowej Insignii?
- Pierwszy to benzynowy o pojemności 1500 centymetrów sze-

ściennych i  mocy 140 albo nawet 165 koni mechanicznych. Ta 
druga wersja dostępna będzie z  sześciobiegową automatyczną 
skrzynią biegów. Drugi silnik benzynowy to dwulitrówka o mocy 
260 koni, dostępny wyłącznie z  ośmiobiegowym automatem, 
z napędem na cztery koła. Jeśli chodzi o silniki dieslowskie moż-
na wybrać zupełnie nowy aluminiowy silnik o pojemności 1600 
centymetrów sześciennych i mocy 136 koni albo silnik dwulitrowy, 
170-konny, z manualną albo automatyczną ośmiobiegową skrzy-
nią biegów. Ta skrzynia to rozwiązanie znane z  klasy premium, 
gdzie automaty ośmiobiegowe stały się standardem. Ba, pojawia-
ją się już dziewięciobiegowe.

- Jaki jest efekt tego, że w skrzyniach automatycznych przyby-
wa biegów?

- Chodzi o  płynność jazdy. Im więcej biegów jest w  skrzyni 
automatycznej, tym przełożenia zmieniają się podczas jazdy 

Wyczekiwany 
Opel insignia 
niebawem 
w sprzedaży

Na drugą połowę czerwca zaplanowana został rynkowa premiera nowego flagowego modelu Opla. Inauguracja sprzedaży nastąpi 
jednocześnie w całej Europie. Auto wzbudza ogromne zainteresowanie klientów, odczuwalne również w koszalińskim salonie Opel 
Dowbusz. O rozmowę na temat nowej Insignii poprosiliśmy pana Eugeniusza Dowbusza, prezesa firmy.
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szybciej. Z punktu widzenia kierowcy oznacza to wyraźnie płyn-
niejszą jazdę. Moment zmiany przełożenia staje się coraz mniej 
odczuwalny. 

- To na pewno wpływa na komfort. 
- W momencie kiedy przyspieszamy, w aucie jest po prostu ci-

szej. Silnik nie musi wchodzić na obroty rzędu 3500/minutę, a wy-
starczy mu na przykład 2800 obrotów/minutę. Oczywiście jeśli ktoś 
kocha efektowną jazdę i wybierze tryb sport, uzyskuje auto zryw-
niejsze, które szybciej dochodzi do wysokich obrotów. Oczywiście 
odbywa się to kosztem większego zużycia paliwa. Nic za darmo. 
Dzięki tej skrzyni biegów i napędowi na cztery koła przy gwałtow-
nym przyspieszaniu nie ma efektu szarpnięcia – samochód szybko 
zwiększa prędkość, ale robi to płynnie. Tym bardziej ani na chwilę 
nie zrywa przyczepności. 

- To musi wpływać na bezpieczeństwo.
- Na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Kiedy tym autem jedzie 

się spokojnie, zmiany przełożeń praktycznie się nie odczuwa. Tak 
doskonale działa ośmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów. 

- Jakie inne istotne nowości pojawią się w nowej Insignii?

- Warto wymienić aktywny tempomat z funkcją STOP/GO. Co to 
znaczy? Obrazowo można powiedzieć, że jeśli jeździmy po mie-
ście i  ustawimy sobie maksymalną prędkość na 55 kilometrów 
na godzinę, to możemy praktycznie zapomnieć o używaniu nóg. 
Nasze auto będzie utrzymywało zadany mu odstęp od poprze-
dzającego pojazdu i niejako kopiowało jego zachowania. Tak więc 
jeśli poprzedzający nas samochód przyspiesza, przyspieszymy 
i my – oczywiście do maksymalnie 55 kilometrów na godzinę. Jeśli 
zwolni, spadnie również nasza prędkość. Wciąż przy zachowaniu 
określonego odstępu. Jeśli tamten się zatrzyma, to i my staniemy, 
zaś kiedy ruszy, zrobimy to i my. 

- Tempomaty aktywne znane są już od paru lat. Gdzie tu no-
wość?

- Element nowości jest wyraźny. Znane wcześniej tempomaty 
z funkcją STOP/GO działały w zakresie prędkości od 20 czy 30 ki-
lometrów na godzinę, a więc nie było mowy o niejako automatycz-
nym zatrzymaniu się lub ruszeniu. Tutaj już to działa. Ma to kapitalne 
znaczenie. Na przykład jeśli ktoś zagapi się i nie zauważy pieszego 
na pasach, kamera samochodu „przeczyta” odpowiednio obraz 
i wywoła reakcję samochodu w postaci zatrzymania jego ruchu. 

- Oczywiście rzecz jest do zastosowania wyłącznie w przypad-
ku „automatów”.

- I stąd wzrost znaczenia takich właśnie skrzyni biegów. To wy-
raźna tendencja. 

- Inne ważne rozwiązanie istotne dla bezpieczeństwa?
- To na przykład zintegrowany telefon, który jest przewidziany 

w każdej wersji Insignii. Opel zrobił w ten sposób krok wyprzedza-
jący spodziewaną zmianę prawa, gdyż prawdopodobnie w  Unii 
Europejskiej za dwa lata nie będzie można rejestrować nowych 
samochodów pozbawionych systemu Bluetooth. To na pewno 
mocno wpłynie na bezpieczeństwo, bo spadnie liczba kierowców 
rozmawiających przez telefon podczas jazdy, a trzymających apa-
raty przy uchu. 
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Takich elementów wpływających na bezpieczeństwo w Insignii 
jest więcej. Kamera czytająca znaki drogowe to już nic specjalne-
go. Ale kamera 360 stopni to coś wartego podkreślenia. Jej uży-
teczność docenimy na przykład na autostradzie, bo powiązany 
z nią jest system kontroli jazdy określonym pasem. Efekt? Kiedy 
zbliżymy się do krawędzi pasa jazdy, poczujemy na kierownicy 
lekkie szarpnięcie. W ten sposób auto upewnia się, czy rzeczywi-
ście chcemy zmienić tor jazdy, czy może zasypiamy za kierownicą. 
Jest to znów coś, co spotyka się tylko w autach z najwyższej półki. 

- Oryginalnym i bardzo zaawansowanym technicznie rozwią-
zaniem Opla jest system OnStar. 

- Opel OnStar to nie tylko system wzywania pomocy w nagłych 
zdarzeniach, ale również łączność pokładowa i usługa osobiste-
go opiekuna kierowcy dostępna przez 7 dni w tygodniu i 365 dni 
w roku. Asystent rozpoznaje język ustawiony w menu samochodu 
i komunikuje się w języku ojczystym kierowcy, mimo że centrum 
obsługi położone jest w Luton  w Anglii. Podstawową zaletą sys-
temu Opel OnStar jest łączność kierowcy - abonenta z  żywym 
człowiekiem.

- Jak się obsługuje ten system?
- Obsługa OnStar odbywa się za pomocą niewielkiej konsoli 

z trzema przyciskami, umieszczonej w pobliżu lusterka wsteczne-
go nad przednią szybą. Niebieski przycisk Service zapewnia do-
stęp do usług związanych z diagnostyką pojazdu i pobieraniem 
wskazówek dojazdu do punktu docelowego. Abonent poszuku-
jący określonego miejsca, takiego jak restauracja czy najbliższa 
stacja benzynowa, może skorzystać z tego przycisku, aby skontak-
tować się z doradcą Opel OnStar, który następnie prześle wska-
zówki dojazdu wprost do systemu nawigacji naszego auta. 

- Co jeśli przydarzy się nam awaria? 
- W razie awarii pojazdu doradca wezwie pomoc drogową. Po 

naciśnięciu czerwonego przycisku SOS można wezwać pomoc, 
gdy uczestniczyło się w wypadku, bądź było się jego świadkiem. 
System OnStar działa także wtedy, gdy użytkownik nie jest w sta-
nie sam wezwać służb ratunkowych. Przykładowo otwarcie po-
duszki powietrznej powoduje wysłanie wiadomości alarmowej. 
Po otrzymaniu takiej wiadomości doradca kontaktuje się z pojaz-
dem, w celu ustalenia, czy kierowca potrzebuje pomocy. W przy-
padku braku odpowiedzi na miejsce zdarzenia wysłane zostają 
automatycznie służby ratunkowe, w oparciu o dane lokalizacji po-
jazdu. Przycisk Privacy służy do maskowania lokalizacji pojazdu, 
który staje się wówczas niewidoczny dla systemu Opel OnStar. 
Ale tryb maskowania lokalizacji automatycznie dezaktywuje się 
w przypadku otwarcia poduszki powietrznej.

- System działa na całym świecie? 
- Rozwiązanie jest oryginalnym osiągnięciem koncernu General 

Motors, właściciela marki  Opel. OnStar powstał w USA. Do nie-
dawna w oparciu o zaawansowane technologie z systemu OnStar 
korzystało ponad siedem milionów abonentów w Ameryce Pół-
nocnej, Chinach i Meksyku. Obecnie usługa ta zaczyna obejmo-
wać 13 krajów europejskich, w tym Polskę, a docelowo obejmie 
cały kontynent. 

- Działa tylko wtedy, gdy jesteśmy w aucie?
- Abonent systemu OnStar może pobrać aplikację MyOpel na 

smartfon. Umożliwia ona kontaktowanie się przez telefon z cen-
trum OnStar z dowolnego miejsca. Gdy pojazd zostanie skradzio-
ny, można go zlokalizować przez smartfon. W razie potrzeby, gdy 
auto jest zaparkowane, dostępna jest funkcja zdalnego zabloko-
wania zapłonu. Aplikacja pozwala też sprawdzić takie dane pojaz-
du, jak czas do następnej wymiany oleju, ciśnienie w oponach, czy 
sterować centralnym zamkiem. Na przykład jedziemy na wczasy 
do Turcji, a nie jesteśmy pewni, czy zamknęliśmy auto pozostawio-

Wysmakowana estetyka wnętrza Insignii robi ogromne wrażenie 

Przestrzeń i komfort zapewnione

Nowe lekkie silniki „odchudziły” Insignię o 200 kilogramów 
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ne na lotniskowym parkingu. Uruchamiamy aplikację, sprawdza-
my, a jeśli drzwi nie zostały zablokowane, zdalnie je blokujemy. 

- Zagwarantowany non stop kontakt z  żywym człowiekiem 
w call center to nie jest standard znany w naszym kraju. 

- W  Stanach Zjednoczonych, które wyprzedzają Europę pod 
względem technicznym i  organizacyjnym przynajmniej o  deka-
dę, kluczowe korporacje stosują to rozwiązanie. To ich reakcja na 
niezadowolenie klientów, którzy byli już zmęczeni obsługą auto-
matyczną, tymi wszystkimi komunikatami „wciśnij 1”, „wciśnij 7”, 
„czekaj”…

- To musi kosztować…
- Kosztuje, ale zwiększa zadowolenie klientów i liczbę zawiera-

nych transakcji. Więcej wydajemy, ale więcej sprzedajemy – tak to 
działa. Klient już nie rzuca słuchawką i nie przeklina, bo nie może 
doczekać się załatwienia sprawy. Człowiek po tamtej stronie re-
aguje elastycznie, pomaga, natychmiast wyjaśnia. 

- Dużo sygnałów zainteresowania nową Insignią Państwo od-
bierają?

- Bardzo dużo. I  co ciekawe, nie pytają o  nią tylko ci, którzy 
korzystają z  pierwszej generacji. To nam pozwala przypuszczać, 
że Insignia będzie hitem. My jako dealerzy czasami sceptycz-
nie podchodzimy do zapowiadanych przez producenta zmian. 
W tym przypadku, na podstawie prezentacji w jakiej uczestniczyli-
śmy, możemy powiedzieć, że Insignia osiągnęła poziom powyżej 
wszelkich oczekiwań. Oferuje mnóstwo rozwiązań znanych do-
tychczas wyłącznie z  aut klasy premium. Klienci z  pewnością to 
docenią. 

- A propos. Jakie będą ceny nowego auta.
- Tu również mamy dobrą informację, bo ceny się nie zmieni-

ły. Nowa Insignia z porównywalnym wyposażeniem kosztuje tyle 
samo co wersja poprzednia, a ceny zaczynają się od około 100 
tysięcy i zależą od wybranych przez nabywcę opcji. Ale nawet naj-
tańsza wersja to samochód doskonały i w swojej klasie w tej chwili 
bezkonkurencyjny. 

Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Agnieszka Orsa/materiały firmy Opel



rzemysław Żarna, dyrektor koszalińskiego od-
działu firmy, wyjaśnia: - Jesteśmy gotowi do 
obsługi samochodów SEAT w pełnym zakresie. 
Nasi ludzie poradzą sobie w każdej sytuacji, bo 
są ekspertami w dziedzinie motoryzacji. SEAT na-

leży do grupy Volkswagen, a więc korzysta z osiągnięć technolo-
gicznych koncernu.  Mechanicy poszczególnych marek odbywają 
te same szkolenia i używają tych samych systemów diagnostycz-
nych. 

Od czasu kiedy przestał działać w  Koszalinie salon dealerski 
SEAT, czyli od końcówki lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, 
powstała pustka na mapie Pomorza, jeśli chodzi o serwis marki. 
Najbliższe autoryzowane serwisy znajdują się w  Szczecinie, Po-
znaniu i Trójmieście. – Zareagowaliśmy na potrzebę rynku – mówi 
Przemysław Żarna. – Posiadamy pełną autoryzację, możemy więc 
prowadzić przeglądy okresowe, wszelkie naprawy, w tym blachar-
sko-lakiernicze, naprawy powypadkowe. 

Warto podkreślić, że Koszalinie w  firmie Krotoski-Cichy auta 

marki SEAT pojawią się jako samochody zastępcze na czas napra-
wy. Łącznie z najnowszym – SUV-em o nazwie Ateca. 

Wśród kierowców panuje przekonanie, że serwisy autoryzowa-
ne są droższe niż tzw. złote rączki. – To stereotyp – prostuje dyrektor 
Żarna. – Może kiedyś tak było, ale obecnie ceny usług serwisowych 
są u nas bardzo niskie, zwłaszcza dla aut starszych. Wprowadzamy 
specjalne programy promocyjne, w ramach których można serwi-
sować auta na naprawdę świetnych warunkach, bo programy te 
przewidują ogromne rabaty. Części do samochodów starszych są 
w tak atrakcyjnych cenach, że nie opłaca się kupować elementów 
używanych albo zamienników. A jednak co części nowe to nowe 
– większa pewność niezawodności ale i  bezpieczeństwa. Zapra-
szamy do nas wszystkich użytkowników SEAT-ów, a jest ich – jeśli 
by popatrzeć na nasze ulice – całkiem spora liczba. Gwarantuję, że 
wyjadą z naszego serwisu w pełni zadowoleni.  

Koszalin, ulica Gnieżnieńska 43a
Serwis telefon: 94 3177916 lub 94 31797930 
Adres e-mail: seat.koszalin@krotoski-cichy.pl

Firma Krotoski-Cichy uruchomiła 
w koszalinie serwis SEat-a
Koszalińscy użytkownicy samochodów marki SEAT nie muszą już jeździć do Szczecina, Gdańska albo Poznania, by odwiedzić 
autoryzowany serwis. Mają go teraz na miejscu. Do korzystania ze swoich usług zaprasza placówka uruchomiona przy ulicy 
Gnieźnieńskiej w kompleksie prowadzonym przez firmę Krotoski-Cichy.
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ako pierwsza - pani Anna Sak i  jej wrażenia z  jaz-
dy Mercedesem GLC udostępnionym przez firmę 
Mercedes-Benz Mojsiuk 

Kiedy zobaczyłam ten samochód, pomyślałam, 
że…

… jest ani za duży, ani za mały - w sam raz dla kobiety, która żyje 
aktywnie, a wśród codziennych obowiązków ma na przykład za-
wożenie do szkoły i odbieranie z niej dzieci, a poza tym każdego 
dnia robi duże zakupy. Nie lubię małych samochodów, ale z dru-
giej strony nie mogłabym używać wielkiego SUV-a. To auto jest 
w sam raz.  Szybko mogłabym się do niego przyzwyczaić. 

Kiedy usiadłam za kierownicą…
… poczułam luksus i komfort. Mercedes to marka będąca syno-

nimem luksusu. Ten model to stuprocentowo potwierdza. 

Pierwsze odczucia z jazdy…
… dałyby się streścić słowem: ekscytacja. Na co dzień uży-

wam samochodu z manualną skrzynią biegów, a tutaj przyszło mi 
prowadzić auto ze skrzynią automatyczną. Nie był to co prawda 
pierwszy mój kontakt z „automatem”, ale mimo wszystko czułam 
pewną obawę. Auto jest jednak tak przyjazne, że już po chwili czu-

łam się całkiem pewnie. Szybko poczułam również przyjemność 
z jazdy. Można się od niej uzależnić. 

Parkowanie tym samochodem…
… wbrew pozorom nie jest trudne. Ułatwia to wysokiej klasy 

kamera, która daje bardzo wyraźny, czytelny obraz na dużym ko-
lorowym wyświetlaczu. Do tego trzeba dodać bardzo praktyczne 
czujniki odległości. Komfort i poczucie bezpieczeństwa – gwaran-
towane, a stres ograniczony do minimum. 

Wewnątrz auta od razu zwróciłam uwagę na…
… nowoczesny design, ale nawiązujący do klasycznego stylu 

Mercedesa. Mam tu na myśli na przykład stylizowane pokrętła. 
Poza tym nie sposób nie wspomnieć o wysmakowanych kolorach 
skór, które są karmelowo – brązowe, jakby stworzone dla kobiety.  

System multimedialny…
… na najwyższym poziomie, bardzo łatwy do sterowania. 

Współcześnie możliwość szybkiego podłączenia telefonu i  pro-
wadzenia rozmów bez konieczności trzymania słuchawki przy 
uchu to warunek komfortu, ale i bezpieczeństwa. To bardzo waż-
ne. Podobnie z nawigacją. Ja co prawda nie mam potrzeby jeź-
dzić w długie trasy, a więc i korzystać z nawigacji satelitarnej, ale 

W szpilkach za kółkiem

MErCEdES gLC 
damskim okiem 
Rozpoczynamy cykl publikacji, w których znane koszalinianki będą dzielić się z Państwem wrażeniami z jazdy nowymi samochodami 
udostępnianymi przez Grupę Mojsiuk. Wyszliśmy z założenia, że taki test, biorący pod uwagę nieco inne kryteria niż w typowych 
sprawdzianach aut, może być pomocny naszym Czytelnikom (a może zwłaszcza Czytelniczkom) przy wyborze odpowiedniego dla nich 
modelu. 
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Mercedes  GLC 220 d 4MATIC Coupé
Pojemność silnika: 2143 cm3 
Moc nominalna –125 kW 
Moc nominalna – 170 KM 
Prędkość maksymalna – 210 km/h 
Przyspieszenie 0-100 km/h – 8,3 s 
Rodzaj skrzyni biegów – automatyczna 
Rodzaj paliwa – diesel 
Minimalne zużycie paliwa – 5,0 l/100 km 
Uśrednione zużycie paliwa (max.) – 5,4 l/100 km 
Norma emisji spalin – Euro 6 
Pojemność bagażnika – 432 l

Mercedes-Benz GLC Coupe już do nabycia w racie 
leasingowej od 2439 zł netto miesięcznie w programie 
Lease&Drive Basic.

dobrze jest mieć świadomość, że w razie potrzeby można z niej 
skorzystać i że nie będzie to w ogóle kłopotliwe.  

Największe wrażenie na mnie zrobiło…
… staranne i niezwykle wysmakowane wykończenie. Piękne rze-

czy poprawiają nam nastrój. Można się o tym przekonać, jeżdżąc 
tym samochodem. 

Poleciłabym ten samochód zwłaszcza ze względu na…
… komfort we wszystkich możliwych wymiarach, jaki oferuje za-

równo kierowcy i pasażerom. 
  

Zapraszamy do salonu Mercedes-Benz Mojsiuk 
w Starych Bielicach 128 k/Koszalina 

lub o kontakt pod nr tel.: +48 94 34 77 372
tel. kom.:+48 600 994 796 

Anna Sak jest właścicielką hotelu Marina Mielno. Jako kierowca ma 16-letni staż.



asła „SUV” i  „Ford” większości sympatyków 
motoryzacji w  Polsce podsunęłyby skojarze-
nie „Kuga”, bo sporo aut tego modelu już jeź-
dzi po naszych drogach, zdążyliśmy się więc 
z nimi oswoić. Ale przybywa również Fordów 

Edge, których pojawienie się na naszym rynku nie było przez 
producenta mocno nagłaśniane, a które na pewno warto polecić 
uwadze osób poszukujących samochodu komfortowego, prze-
stronnego i bezpiecznego, a przy tym naprawdę prestiżowego. 

Produkowany w  Kanadzie Edge należy do grupy tzw. global-
nych modeli Forda. W czym rzecz? W uproszczeniu chodzi o sa-
mochody tworzone z myślą jednocześnie o rynku amerykańskim, 
jak i pozaamerykańskim. W tej chwili Ford ma już w swojej palecie 
ponad 25 takich modeli. 

Auto dostępne jest w  Polsce w  dwóch wersjach napędu, ale 
z tym samym dwulitrowym dieslowskim silnikiem 2,0 l TDCi, któ-
ry we współpracy z  manualną sześciobiegową skrzynią biegów 
daje 180 koni mechanicznych albo 210 koni mechanicznych, gdy 
mamy do czynienia ze skrzynią automatyczną PowerShift (również 
sześciobiegową, dwusprzęgłową). 

My, dzięki uprzejmości kierownictwa koszalińskiego salonu For-
da (firma Bemo Motors, Stare Bielice), poznaliśmy bliżej wersję 

210-konną z napędem na cztery koła. I jak stwierdziliśmy na po-
czątku, rozstawaliśmy się z autem bardzo niechętnie. 

Masywny, ale zgrabny

Edge jest po prostu ładny. Zbudowany na takiej samej platfor-
mie podwoziowej jak Mondeo, Galaxy oraz S-MAX, ma atletycz-
ną sylwetkę (wymiary: 4808 mm długości, 1928 mm szerokości, 
1692 mm wysokości). A mimo to jest zgrabny, zaprojektowany ze 
smakiem. Z przodu rzuca się w oczy trapezoidalny wlot powietrza. 
Patrząc  boku na pewno zwrócimy uwagę na podniesioną dolną 
linię okien, co bezpośrednio tworzy efekt smukłości. Umieszczone 
w uwypuklonych nadkolach duże koła (felgi mają 19 albo 20 cali), 
zostały przesunięte do narożników nadwozia, przez co optycznie 
dodają szerokości, a praktycznie wpływają na zmaksymalizowanie 
przestrzeni wewnętrznej. Podobać się może również stromo po-
prowadzona tylna szyba, co nie jest raczej rozwiązaniem typowym 
dla SUV-ów. 

Na osobne słowa zachwytu zasługuje panoramiczny dach. Z ze-
wnątrz trudno się domyślić, że mamy do czynienia z autem, w któ-
rym dach można rozsunąć albo uchylić. Dostrzeżemy to dopiero 
ze środka samochodu – po prostu szyba jest pokryta powłoką, 
która do złudzenia przypomina samochodowy lakier. Za ten brak 
ostentacji duże słowa uznania.

Ford Edge 
– zaufania godny amerykanin
Najlepszą i najkrótszą recenzją Forda Edge po naszym redakcyjnym teście mogłoby być stwierdzenie, że żegnaliśmy się z nim 
niechętnie. Trzy dni korzystania z tego samochodu to aż nadto czasu, by docenić jego zalety, a ma ich niemało. 

Motoryzacja60 

h



Motoryzacja 61 

Wsiadamy!

Pierwsze miłe zaskoczenie, gdy wsiadamy do auta: w  kabinie 
imponuje przestrzeń. Ford chwali się, że Edge dysponuje najwięk-
szą w klasie odległością między siedziskiem i dachem (1023 mm) 
oraz szerokością wnętrza na wysokości ramion (1536 mm). Na tyl-
nej kanapie podróżuje się bardzo wygodnie, miejsca na nogi jest 
wystarczająco dużo, stopy można wsunąć swobodnie pod fotele, 
nawet jeśli jesteśmy osobą bardzo wysoką. 

Z  przodu siedzi się również komfortowo i  wysoko, co auto-
matycznie przekłada się na możliwość obserwowania otoczenia 
z góry. Fotele można dowolnie skonfigurować, dopasowując do 
własnych preferencji. Luksusem – znanym z klasy premium - jest 
możliwość podparcia okolic lędźwiowych specjalnymi, regulo-
wanymi pneumatycznie poduszkami. To bardzo istotne dla osób 
cierpiących na dolegliwości kręgosłupa – zwłaszcza na dłuższych 
dystansach. 

Fotele przednie i kanapa tylna są podgrzewane. Miejsca z przo-
du mają dodatkowo trzystopniowy system chłodzenia siedzisk, co 
latem wprowadza kolejny element komfortu.  

Bardzo pojemny jest bagażnik. Ford Edge z kołem dojazdowym 
ukrytym pod podłogą bagażnika zmieści 602 litry ładunku - i  to 
tylko do linii rozsuwanej rolety górnej. Jeśli zechcemy pakować 
bagaże pod dach, to „połknie” nawet do 800 litrów (po złożeniu 
oparć kanapy – 1847 litrów).

Poczucie bezpieczeństwa

Ford Edge wyposażony jest w szereg usprawnień wpływających 
na bezpieczeństwo jazdy (producent mówi o osiemnastu). Nie bę-
dziemy wymieniać i opisywać wszystkich, ale na niektóre zwrócimy 
uwagę. 

Pierwszy wart szczególnego docenienia system to adaptacyj-
ny tempomat (Intelligent Speed Limiter - inteligentny ogranicz-
nik prędkości), który m.in. dostosowuje prędkość do panujących 
na drodze ograniczeń. Dalej - system rozpoznawania znaków 
drogowych (Traffic Sign Recognition) i  system wspomagający 
utrzymywanie się na pasie ruchu (Lane Keeping Aid ). Ciekawym 
rozwiązaniem jest również system ostrzegający przed niebezpie-
czeństwem kolizji, który w momencie zagrożenia wyświetla duży 
czerwony komunikat. Jego pierwsze pojawienie się może kierow-
cę zaskoczyć, ale przy kolejnych takich sytuacjach na pewno doce-
ni on automatycznego „anioła stróża”.

Precyzyjne prowadzenie 

Jazda Fordem Edge po dowolnej nawierzchni (nawet po gar-
batym bruku) jest przyjemna. Zawieszenie tłumi wstrząsy, auto 
„płynie”. 

Prześwit podwozia to aż 203 mm, co pozwala bez obawy zje-
chać z asfaltu na leśny dukt czy drogę polną. Edge nie musi omijać 
wystających z podłoża przeszkód takich jak kamienie, gałęzie i ko-
rzenie, bo z  łatwością nad nimi lub po nich przejeżdża. Przy tym 
w pełni niezależne zawieszenie – jak już zaznaczyliśmy - nie traktuje 
brutalnie nadwozia i pasażerów siedzących w aucie. 

Nie mieliśmy okazji popróbować jazdy po mało przyczepnej 
nawierzchni, toteż jeśli chodzi o działanie systemu napędu wszyst-
kich kół (Intelligent AllWheel Drive) opieramy się z zaufaniem na 
zapewnieniu producenta, że gwarantuje on płynne i niezauważal-
ne zmiany rozdziału momentu obrotowego pomiędzy wszystkimi 
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kołami, dostarczając siły dokładnie do tych kół, którym jest to 
najbardziej konieczne. Warto podkreślić, że do dokładnego okre-
ślenia przyczepności wszystkich kół system wykorzystuje stale 25 
różnych czujników, a  samodzielne załączenie napędu obu osi 
w proporcji 50/50 zajmuje mu ułamek sekundy.

Generalnie Forda Edge prowadzi się pewnie i precyzyjnie, nie-
zależnie od warunków drogowych i prędkości. Adaptacyjny układ 
wspomagania kierownicy automatycznie optymalizuje opory 
ruchu kierownicy w zależności od prędkości pojazdu, ułatwiając 
manewrowanie przy niskich prędkościach i pozostawiając jedno-
cześnie precyzję oraz intuicyjne wyczucie samochodu przy szyb-
kiej jeździe. 

Edge wykorzystuje również przednią kamerę szerokokątną, któ-
ra pozwala bezpieczniej przejeżdżać przez skrzyżowania o ogra-
niczonej widoczności oraz parkować na mocno ograniczonej 
przestrzeni. 

Komfort akustyczny

W  kabinie jest bardzo cicho. Zweryfikować tę opinię można, 
dzwoniąc do kogoś z  samochodu. Przy jeździe po równej na-
wierzchni, nawet z dużą prędkością, mamy pełny komfort rozmo-
wy, a nasz rozmówca zorientuje się, że rozmawiamy przez zestaw 
głośno mówiący dopiero wtedy, kiedy mu o tym sami powiemy. 
Oczywiście trochę inaczej (ale tylko trochę) jest, kiedy jedziemy 
po nierównościach. 

Ten komfort akustyczny ma kapitalne znaczenie przy długich 
trasach, bo wysiadamy z samochodu po prostu mniej zmęczeni. 
Jak się okazuje, te wyjątkowe efekty akustyczne konstruktorzy 
Ford uzyskali  stosując specjalną konstrukcję przedniej szyby oraz 
laminowane szyby w drzwiach kierowcy i pasażera. Panele pod-
wozia oraz wkładki nadkoli dodatkowo redukują hałasy pocho-
dzące z nawierzchni drogi i tłumią szum wiatru. 

Elektronika – w sam raz

Ford Edge wyposażony jest we wszystkie techniczne nowinki, 
jakie powinien mieć porządny współczesny samochód. Ale z dru-
giej strony liczba elektronicznych „gadżetów” nie przytłacza. Ob-
sługuje się je na zasadzie intuicyjnej, bez konieczności wczytywa-
nia się w skomplikowane instrukcje. 

Na przykład sparowanie telefonu komórkowego z elektroniką 
auta zajmuje chwilę (w oparciu o technologię Bluetooth). Korzy-
stamy później w sposób pełni bezpieczny z telefonu i informacji 
w nim zapisanych. 

Podobnie z  nawigacją satelitarną. Pozwala ona w  prosty spo-
sób wyszukiwać nie tylko według lokalizacji obiektów, ale również 
według ich typów. Tak więc nie znając określonego miasta, nie 
mając wcześniej przygotowanych informacji na jego temat, już 
w  podróży bez najmniejszego kłopotu znajdziemy propozycje 
gastronomiczne, nocleg, atrakcje turystyczne. Wszystko to bez 
konieczności sięgania do zasobów Internetu za pomocą laptopa 
czy smartfonu. 

Warto spróbować samemu

Lista zalet Forda Edge jest naprawdę długa i długo można by 
jeszcze o nich pisać. Ograniczymy się na koniec jeszcze tylko do 
kilku słów na temat jakości materiałów wykończeniowych i este-
tyki wnętrza. 

Materiały wykończeniowe to miłe w  dotyku, miękkie plastiki 
oraz skóra. Wszystko doskonale dopasowane. Nie brakuje prak-
tycznych schowków, które pozwalają mieć pod ręką potrzebne 
przedmioty, ale bez zagracania auta i odwracania uwagi kierowcy. 
W kabinie Forda Edge czujemy się po prostu komfortowo.

Najlepiej przekonać się o tym samodzielnie. Wystarczy umówić 
się na jazdę próbną w salonie Bemo Motors w Starych Bielicach, 
telefon: 94 34 00 400; e-mail: salon.koszalin@bemo-motors.pl. 

Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Marcin Betliński





akie powodzenie Rezydencja Park Rodzinna II za-
wdzięcza (podobnie jak pozostałe kameralne apar-
tamentowce w kompleksie Rezydencja Park w Miel-
nie) wielu zaletom. Każda z  nich jest ważna, ale 
warto na początek wymienić wyjątkowe położenie. 

Trudno nie zakochać się w miejscu otoczonym starymi sosnami, 
pachnącym żywicą, leżącym prawie w równej odległości kilku mi-
nut marszu od bałtyckiej plaży i brzegu jeziora Jamno. To niemal 
centrum turystycznego miasta, a jednak zawsze panują tam cisza 
i spokój. Ulica bez zgiełku, kramów, tłumu przyjezdnych, z odno-
wioną nawierzchnią, porządnymi chodnikami i oświetleniem. 

Wreszcie dla wspomnianego powodzenia ogromne znaczenie 
ma doskonała architektura i  jakość wykonania. Apartamenty są 
wykończone pod klucz i  kompletnie wyposażone. Mają bardzo 
praktyczny rozkład pomieszczeń, gwarantujący komfortowy wy-
poczynek całej rodziny. Mogą być również doskonałym miejscem 
do cichej, wymagającej skupienia pracy. 

Jak podkreśla dr Marek Sietnicki, szczeciński architekt, Firmus 
Group ma nietypowe podejście do zastanej zieleni. Buduje, za-

chowując - na ile się da – istniejący drzewostan. W efekcie zacho-
wuje klimat miejsca. – W Polsce dominuje inna praktyka. Działkę 
się niweluje, pozbawia wszystkiego, a  dopiero po zakończeniu 
inwestycji od nowa dokonuje się nasadzeń. To nie to samo co 
zachowanie pierwotnej zieleni. Gubi się po drodze cechy cha-
rakterystyczne lokalizacji, wygląda to mimo starań architektów 
nieco sztucznie. Nasadzenia po zakończeniu inwestycji powinny 
być tylko swoistym dopełnieniem tego, co urządziła sama natura 
– komentuje Marek Sietnicki. – To się bezpośrednio przekłada na 
dobre samopoczucie ludzi. 

Nabywcami apartamentów, oprócz klientów z głębi Polski, są 
osoby mieszkające w regionie. Niektórzy zapewniają sobie w ten 
sposób nadmorski drugi dom do wyłącznie prywatnego użytku, 
inni kupują z zamiarem zarabiania na komercyjnym wynajmie. 

Przyjęty przez dewelopera program wynajmu, realizowany we 
współpracy z  niezależnym od niego operatorem, sprawdza się 
i przynosi właścicielom apartamentów wysoce satysfakcjonujące 
przychody. Dlatego nie zaskakuje fakt, że osoby które zdecydo-
wały się zakupić apartament we wcześniejszej inwestycji Rezyden-

t

rezydencja 
Park rodzinna ii 

– wakacje we własnym domu nad morzem
Można było być pewnym, że Rezydencja Park Rodzinna II zostanie ukończona w zaplanowanym terminie, a właściciele apartamentów 
będą mogli z nich korzystać już w te wakacje. Oficjalne oddanie do użytku nastąpi na początku czerwca br. Obecnie trwają ostatnie 
drobne prace wykończeniowe i porządkowe w budynku oraz wokół niego. Apartamentowiec okazał się kolejnym sukcesem Firmus 
Group, bo cała powierzchnia została sprzedana na parę miesięcy przed zakończeniem budowy, co na rynku deweloperskim zdarza się 
niezmiernie rzadko. 
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cja Park Rodzinna I, wracali w późniejszym czasie i decydowali się 
nabyć jeszcze jeden lub więcej.

Marcin Kokot, właściciel firmy City Apartments obsługującej 
komercyjny wynajem, zupełnie się temu nie dziwi: - Apartamenty 
w Rezydencji Park zostały zaprojektowane w taki sposób, by jak 
najlepiej służyć wypoczynkowi rodzinnemu. W każdym z nich do 
dyspozycji gości jest w pełni wyposażony aneks kuchenny, salon, 
odrębna jedna lub dwie sypialnie, obszerny taras. Gwarancja 
możliwości bezpiecznego zaparkowania samochodu. Jeśli dodać 
do tego atuty wyjątkowej lokalizacji, otrzymujemy pokaźny zestaw 
przewag nad konkurencyjnymi ofertami. Dlatego apartamenty te 
są chętnie wynajmowane, w różnych porach roku. A to przekłada 
się na zyskowność inwestycji zdecydowanie przewyższającą ko-
rzyści z lokaty bankowej. 

Gwarantem jakości wykonania jest renoma głównego wyko-
nawcy, koszalińskiej firmy Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER, 
które od dawna współpracuje z Firmusem. Dodatkowo nad jako-
ścią czuwa Agnieszka Fedoruk, projekt manager Firmus Group: 
- Przed oddaniem lokali do użytku razem z wykonawcą trzy razy 
sprawdzamy stan wszystkich elementów, sporządzając proto-
koły odbioru. Wszelkie, nawet najdrobniejsze usterki są natych-
miast usuwane – podkreśla Agnieszka Fedoruk. – Nabywcy mogą 
mieć pewność, że wprowadzą się do apartamentów wykonanych 
z maksymalną dokładnością i starannością.

Kompleks apartamentowy przy ulicy Orła Białego i Kopernika, 
który tworzą cztery budynki Rezydencja Park (każdy po 12 apar-
tamentów) i  dwa pod nazwą Rezydencja Park Rodzinna (po 32 
apartamenty), to w tej chwili chyba najbardziej urokliwy zakątek 
starego Mielna. Dr Marek Sietnicki komentuje: - Zaprocentowało 
to, że inwestor miał jasną wizję i wiedział, co chce uzyskać. Jako 
autorzy projektów przed przystąpieniem do pracy odczytaliśmy 
wyraźną chęć nawiązania do przedwojennej architektury Mielna. 
To szczególnie wyznaczyło znaczenie detalu. Stąd gra cegłą, kolo-

rami, drewnianymi szczegółami dachu, balkonami, nawiązaniem 
do architektury szachulcowej. 

Bartosz Warzecha, prezes Oddziału Koszalińskiego Stowarzy-
szenia Architektów Polskich, komentuje:  - Pojawienie się uporząd-
kowanych realizacji, w spójnym architektonicznie i estetycznie sty-
lu, inspiruje innych inwestorów do dotrzymywania kroku. Widzą, 
że można budować w określonym klimacie, w pewnej dyscyplinie. 
To natychmiast rozlewa się na otoczenie. Dzięki Rezydencji Park 
i Rezydencji Park Rodzinnej uzyskano ład przestrzenny, który roz-
ciąga się na większą część ulicy. 

W miejscu, o którym mowa, Firmus ma jeszcze trochę terenu do 
zabudowania. Dlatego w przygotowaniu są dwa kolejne, kameral-
ne budynki typu Rezydencja Park. W każdym z nich znajdzie się 12 
apartamentów dwupokojowych, każdy z tarasem lub balkonem. 
Mieszkania na parterze dodatkowo będą posiadały prywatne 
ogródki. Na terenie inwestycji zostaną zaplanowane zewnętrzne 
miejsca postojowe dla właścicieli apartamentów. Architektonicz-
nie budynki będą nawiązywać do sześciu już istniejących. Termin 
rozpoczęcia tych inwestycji nie został jeszcze wyznaczony. 

Autor: Andrzej Mielcarek
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W kompleksie Rezydencja Park i Rezydencja Park Rodzinna 
znajduje się obecnie 115 apartamentów o powierzchni od 
36 m2 do 71 m2. Łączna powierzchnia użytkowa budynków 
to około 6 350 m2 , a  działek na których są posadowione 
- 9 000 m2. Teren ten ciągnie się niemal od jeziora Jamno 
do pasa zieleni przy mieleńskiej promenadzie. Właściciele 
apartamentów i goście mają luksus łatwego dostępu zarów-
no do skweru nad jeziorem i przystani jachtowej, jak i pla-
ży oraz morza. Pierwszy budynek Rezydencji Park powstał 
w 2011 roku. 



tradycyjnym polskim domu firany i  zasłony 
były i są elementem równie oczywistym jak stół 
i krzesła. Nasze babcie i mamy nie wyobrażały 
sobie „gołych” okien. Ich oprawę dobierały, 
tak by pełniła funkcję praktyczną, a przy okazji 

dekoracyjną. Bywała ona synonimem dobrobytu. Miała zabezpie-
czać przed spojrzeniami przechodniów i zdobić. Nie zawsze mod-
nie. Mówiąc krótko: po prostu musiała być. 

W domach współczesnych nie musi – może. Wiele osób, choć-
by miłośników minimalizmu, wciąż rezygnuje z zawieszania cze-
gokolwiek w oknach lub ogranicza się do praktycznych rolet. Ten 
trend, jak mówi Magda Janczewska, na szczęście zanika i tkaniny 
w  oknach przeżywają renesans. Mają wnętrze uzupełniać, pod-
kreślać jego charakter, zamknąć całość przestrzeni mieszkalnej. 
Bywają ważnym elementem dekoracji, a nawet sposobem na mo-
delowanie pomieszczeń. 

Tkaniny – nie tylko okienne – są ważnym elementem zarówno 
w  stylu skandynawskim, jak i  z  innego bieguna – glamour. Ten 
pierwszy stawia na prostotę, minimalizm, geometrię we wzornic-
twie drugi wręcz przeciwnie: blask i jedwabistą miękkość. – Dziś 

wnętrza wyposaża się z niezwykłą starannością – podkreśla Magda 
Janczewska. – Tkanina nadaje wnętrzu przytulności, ciepła, swo-
istej miękkości. Wycisza je, tłumi drażniący pogłos. Rynek tkanin to 
kopalnia pomysłów. Jest ogromny, cały czas się rozwija i zmienia. 
Powstają nowe technologie, precyzyjnie ukierunkowane materia-
ły. Na dobre zagościły w mieszkaniach systemy sterowane elek-
trycznie, rolety, żaluzje. Z odpowiednio dobranej tkaniny jesteśmy 
w stanie wyczarować wszystko, co ma służyć kreacji wnętrza. 

Królestwo Firan „przeżyło” wiele mód i  ich zaniki. – Zawsze 
sprawdza się klasyka – przekonuje pani Magda. – Obserwujemy 
powroty. Kiedyś zupełnie zarzucona była śnieżna biel firan na 
rzecz kremowych i écru. Dziś się do niej wraca. Podobnie z aksa-
mitnymi czy welurowymi zasłonami. Oczywiście nie mają już nic 
wspólnego z  ciężkimi wersjami sprzed lat, są piękne, lejące się 
i eleganckie. Drugie życie dał im bardzo modny teraz styl glamour 
właśnie.  

Firma prowadzona przez Magdę Janczewską na koszalińskim 
rynku działa nieprzerwanie od 25 lat, w tym samym miejscu, przy 
ulicy Krakusa i Wandy. – W okresie przed transformacją ustrojową 
w  Polsce istniało przynajmniej kilka całkiem dużych fabryk pro-

Wszystko dla okien
Tak mogłoby brzmieć hasło reklamowe sklepu Królestwo Firan. Choć w nazwie ma tylko jedną tkaninę, oferuje też zasłony, panele, 
lambrekiny, rolety, plisy, żaluzje, karnisze, kapy, narzuty, poduszki, obrusy i dekoracje. Również wiedzę. Sklep istnieje nieprzerwanie 
od 1992 roku, a rozwijał się równolegle z rynkiem wnętrzarskim. Magda Janczewska, właścicielka, pracę od dawna traktuje jak hobby. 
Przyznaje, że z zawodową ciekawością przygląda się oknom mijanych domów - czasem z żalem, że są nieładnie lub w ogóle nieubrane. 
I zaprasza do swojego sklepu, dzięki któremu można to zmienić. 
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dukujących firany, ale nie wiedzieć czemu, na rynku firan brako-
wało, więc postanowiliśmy zapełnić tę lukę, importując materiały 
zza zachodniej granicy, z RFN, potem także z Węgier – opowiada 
o początkach biznesu właścicielka Królestwa Firan. – Zaopatrywa-
liśmy wówczas sklepy, obsługiwaliśmy miejscowości ościenne: 
Białogard, Darłowo i Koszalin, ale w końcu pomyśleliśmy, że czas 
otworzyć własny salon. Można powiedzieć, że w sferze urządzania 
wnętrz byliśmy prekursorami. Sami się uczyliśmy, klienci nas uczyli. 
Jeździliśmy na targi za granicę, podpatrywaliśmy rynek, poznawa-
liśmy go od podszewki. 

Asortyment sklepu jest bardzo szeroki. Od tradycyjnych firanek, 
po malarskie zasłony. Od ekskluzywnych - do takich ,,na każdą kie-
szeń”. Poza firanami i zasłonami znajdziemy tu rolety typu „dzień-
noc”, rzymskie, żaluzje oraz „oprzyrządowanie” okienne będące 
również częścią dekoracyjną, np. karnisze. Poza akcesoriami do 
dekorowania, sklep oferuje inne tkaniny do wnętrz, np. poduszki 
czy obrusy. – Mamy w ofercie produkty najlepszej jakości. Sprowa-
dzamy je z Włoch, Hiszpanii i Niemiec, Belgii, ale także proponu-
jemy wyroby polskie – podkreśla Magda Janczewska. – Krajowy 
rynek jest jeszcze dość skromny, ale idzie w  dobrym kierunku. 
Jeździmy mniej, zakupy robimy w Polsce. To również się zmieniło 
w stosunku do lat dawnych, bo to nie my szukamy produktów, ale 
producenci sami przychodzą z ofertą. 

Właścicielka Królestwa Firan podkreśla, że wybór tkanin powi-
nien opierać się nie tylko na modach i guście, ale na równi brać 
pod uwagę ich funkcjonalność. Dla przykładu: jeśli zasłona ma izo-
lować pomieszczenie od światła, musi mieć odpowiednią struktu-
rę i powłokę. Jeśli chcemy wnętrze spionizować – warto zdecydo-
wać się na zasłony długie od sufitu po podłogę. Jeśli chcemy okno 
wyeksponować – dobrze sprawdzi się upięcie zasłon na boki. Moż-
liwości jest wiele, niektóre mogą nam nawet nie przyjść do gło-
wy. – Po ponad dwudziestu latach pracy dysponujemy ogromną 
wiedzą na temat gatunków tkanin, ich zastosowania, właściwości, 
przydatności – zaznacza Magdalena Janczewska. – Warto z nasze-
go doświadczenia skorzystać, bo obok stylu ważna jest też jakość. 
Ta jest dostępna na każdą kieszeń.

Klienci Królestwa Firan to głównie osoby indywidualne, ale fir-
ma wyposaża także ośrodki wypoczynkowe, hotele i pensjonaty. 
Z wieloma jest związana od wielu lat, a  relacje poza biznesowy-
mi są bardzo przyjacielskie. Często i  chętnie współpracuje z  ar-
chitektami i  projektantami wnętrz. – Rzadko zdarzają się klienci, 
który wchodzą do naszego sklepu, kupują materiał „na metry” od 
ręki i wychodzą – mówi Magda Janczewska. – W większości nasi 
odbiorcy oczekują porady, konsultacji, albo po prostu powierzają 
nam zaprojektowanie oprawy okiennej od A do Z. Wtedy zaczy-
namy od rozmowy, poznania oczekiwań, upodobań estetycznych, 
potrzeb. Później przeprowadzamy inwentaryzację pomieszczenia. 
Trzeba je sfotografować, zmierzyć, poznać. Na tej podstawie przy-
gotowujemy koncepcję dekoracji, zazwyczaj dwie-trzy propozy-
cje. Generalnie działamy w  myśl zasady „minimum formalności, 
maksimum zadowolenia”.

Ćwierć wieku na rynku z pewnością świadczy o tym, że zasada 
działa i owocuje. – Mamy klientów, którzy pierwsze materiały ku-
powali u nas dwadzieścia lat temu i po drodze „wymienili” z nami 
swoje kolejne okna. Ich lubimy szczególnie – uśmiecha się pani 
Magda. – Z  wieloma się przyjaźnimy. Czasem przyznają się do 
zdrady, zazwyczaj niekorzystnej i wracają do nas. To bardzo miłe. 

Autor: Malwina Maj / Foto: Izabela Rogowska

Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 1a
tel.: 94 342 28 06



Marynarki nosiły nasze 
babcie, nasze mamy, no-
simy my i noszą lub będą 
nosić nasze dzieci. Do-
brze skrojona marynarka, 
odpowiednio dobrana do 
sylwetki, to inwestycja na 
lata. Sprawdzi się w wielu 
stylizacjach, zarówno tych 
biznesowych, oficjalnych, 
jak i  tych codziennych 
w zgiełku obowiązków.

Zatem dziś propozycje 
pięciu stylizacji z  czarną 
marynarką w głównej roli.

SESJĘ ZDJĘCIOWĄ PRZYGOTOWAŁY

Marta Waluk - certyfikowana stylistka, 
kreatorka wizerunku 

www.martawaluk.pl
kontakt: 600 417 297

Natalia Snoch – fotograf 

www.nataliasnoch.pl
kontakt: 663 700 006

Karolina Maciejewska 
- wizażystka, kosmetolog 

kontakt: 605 959 666

Anna Sadowska – modelka  

Marynarka pochodzi ze sklepu H&M, 
cena 129 zł

Stylizacja miejska
Czarna marynarka nie musi kojarzyć się 
tylko z biznesem, czy bardzo elegancką 
stylizacją, w  połączeniu z  jeansowymi 
szortami oraz białymi trampkami tworzy 
miejski look. 

Stylizacja imprezowa
Czarna marynarka jest na tyle uniwersal-
ną częścią garderoby, że w  połączeniu 
z mocnymi detalami jak metaliczne buty 
i przetarte spodnie, tworzy świetną bazę 
w stylizacji. Klasyka z nutą ekstrawagancji 
zawsze wygląda rewelacyjnie

Ponadczasowa marynarka
Moda68 



Stylizacja biznesowa
Czarna marynarka w zestawieniu z czarny-
mi cygaretkami daje damski garnitur. Styli-
zacja uzupełniona o błękitną koszulę, czar-
ne czółenka oraz klasyczną torebkę. Całość 
tworzy zachowawczy, biznesowy look. 

Stylizacja casualowa
Stylizacja niezobowiązująca, w  której nie 
tylko wyglądasz, ale czujesz się dobrze. 
Moja propozycja to czarna marynarka 
połączona ze zwiewną sukienką w kwiaty 
uzupełniona o  listonoszkę oraz uwielbia-
ne przez kobiety – baleriny.

Stylizacja elegancka
Czarna marynarka, jedwabna koszula 
w  kolorze złamanej bieli oraz ołówkowa 
spódnica w mocnym kolorze tworzy bar-
dzo eleganckie i kobiece zestawienie. 
Stylizacja idealna na rodzinne spotkanie, 
bankiet czy randkę z ukochanym.
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Risotto ze szpinakiem, gorgonzolą 
i chrupiącym boczkiem

»   Szpinak umyjcie, wrzućcie do rondla z wrzątkiem, gotujcie przez 5 minut. 
Odcedźcie i zmiksujcie na gładką masę. Odstawcie. Na patelnię wlejcie 
2-3 łyżki oliwy. Usmażcie na niej drobno pokrojoną cebulę, dodajcie ryż 
i smażcie przez kilka minut ciągle mieszając. Zalejcie wywarem, tak żeby 
przykrył ryż, dodajcie szpinak, doprawcie pieprzem i solą, gotujcie ok. 15-
18 minut, aż ryż będzie gotowy. W trakcie gotowania ryż będzie wchłaniał 
wywar, dlatego musicie uzupełniać go na bieżąco. W tym czasie usmaż-
cie boczek na suchej patelni. Gdy ryż będzie gotowy, dodajcie gorgon-
zolę. Podawajcie z pokruszonym boczkiem i świeżo tartym parmezanem. 

Kolory jedzenia mają znaczenie. Czerwone warzywa i owoce dobrze wpływają na serce, żółte chronią wzrok, a zielone… No właśnie, nie 
dość, że zieleń to symbol wiosny, odrodzenia i radości to jeszcze fantastycznie smakuje i jest niezwykle zdrowy. Zielone warzywa chronią 
przed nowotworami. Owoce w tym kolorze działają oczyszczająco, mają mało kalorii i są idealne dla przyszłych mam. Na dodatek zieleń 
pięknie wygląda na talerzu i już to powoduje, że rośnie nam apetyt. Zatem smacznego!

Apetyt na zieleń

Składniki:
»  300g ryżu do risotto
»  1 cebula
»  150g świeżego szpinaku
»  80g sera gorgonzola
»  oliwa z oliwek

»  3-4 cienkie plastry 
    wędzonego boczku
»  sól, pieprz
»  parmezan
»  1,5 litra wywaru 
    warzywnego
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Eintopf to potrawa jednogarnkowa. W  tym garze 
siedzi gotujące małżeństwo – Justyna i  Daniel Hof, 
mocno przyprawione pasją do kuchni i gotowania. Na 
co dzień prowadzą kulinarnego bloga, na łamach któ-
rego dzielą się przepisami swoich dziadków, rodziców, 
znajomych, ulubionych kucharzy i wreszcie autorskimi 
pomysłami wprost z podniebienia. Dla nas będą go-
tować co miesiąc, udowadniając, że wszędzie dobrze, 
ale w domu smakuje najlepiej.

Makaron 
z bok choy, 
imbirem, 
sezamem 
i chili
Składniki:
»  200 g makaronu jaki lubicie, soba, ryżowy
»  4-5 liści kapusty bok choy
»  1 cebula, dymka
»  1 łyżka nasion sezamu, uprażonych

sos:
»  2 ząbki czosnku, wyciśnięte
»  2 łyżki posiekanego drobno imbiru
»  3 łyżki sosu sojowego
»  1 łyżka syropu klonowego
»  1 łyżka oleju sezamowego
»  1/2 łyżeczki płatków chili (opcjonalnie)

»   Pokrójcie liście bok choy wzdłuż, w  pa-
ski, posiekajcie dymkę. Wymieszajcie ze 
sobą składniki sosu, odstawcie. Ugotujcie 
makaron wg przepisu na opakowaniu. Na 
głęboką patelnię wlejcie sos, podgrzej-
cie, dodajcie dymkę i bok choy, smażcie, 
aż warzywa zmiękną. Dodajcie do nich 
makaron, dobrze wszystko wymieszajcie. 
Posypcie uprażonym sezamem.

Smacznego!
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ej geograficzny zasięg  obejmuje obszar Pojezie-
rza Pomorskiego rozciągającego się od Niziny 
Szczecińskiej na zachodzie po Żuławy Wiślane na 
wschodzie oraz Pobrzeże Koszalińskie na północy 
i Pojezierze Wielkopolskie na południu. Zalicza się 
do niej często kuchnię kaszubską i wielkopolską, 

ale mimo podobieństw należałaby jednak oddzielić je jako od-
rębne dziedziny tradycji kulinarnej. Wspomniane tereny to dawna 
prowincja pomorska, zamieszkana w  większości przez ludność 
niemiecką, ale w kuchni znajdziemy też wpływy szwedzkie i duń-
skie (niderlandzkie).

Etnolog na tropie

Odkrywaniem kuchni naszego regionu zajmuje się Irena No-
wogrodzka-Barańska, etnolog pracująca w Muzeum w Koszalinie. 
Inspiracja pojawiła się w  czasie studiów za sprawą promotora 
pracy magisterskiej, pasjonata i znawcy kuchni. Pani Irena pisała 

o  toruńskim pierniku. Drugim najbardziej znanym w  Polsce jest 
piernik szczeciński i znajdzie on z pewnością swoje miejsce w pra-
cy doktorskiej poświęconej kuchni pomorskiej obejmującej lata 
przedwojenne i dekadę po II wojnie światowej. 

– Jestem na początku drogi badawczej – zaznacza Irena No-
wogrodzka-Barańska. – Najpierw muszę zbudować solidną bazę 
historyczną, a więc ustalić, gdzie i czego szukać, z kim rozma-
wiać, przeglądać archiwa, a  przede wszystkim – szukać prze-
pisów. Także podań spisanych przez etnologów. Zależy mi na 
zebraniu jak największej ilości materiałów, które będę tłuma-
czyć, bo oczywiście są w różnych językach – niemieckim, biało-
ruskim, ukraińskim. Zazwyczaj w tego typu pracy prowadzi się 
też badania terenowe czyli rozmowy z konkretnymi ludźmi, co 
w  moim przypadku jest niemożliwe, bo te osoby już nie żyją. 
Liczę natomiast, że uda mi się dotrzeć do prywatnych archiwów 
rodzinnych, pamiątkowych przepisów przechowywanych w szu-
fladach. Planuję też pojechać do Berlina i przejrzeć tamtejsze 

j

kuchnia pomorska: 
bliska, a nieznana

Słowo, które najlepiej określa kuchnię pomorską to „swoista”. Pachniała rybą i octem. Jeśli szukać w niej finezji, to raczej w sposobie 
wykorzystania wszelkich dóbr natury i  ich przetwarzaniu. Trudno natomiast doszukać się tu wyrafinowanej sztuki kulinarnej 
i  przyjemności jedzenia we współczesnym rozumieniu, co nie wynikało z  niewymagających podniebień, a  z  biedy. Paradoksalnie 
- Pomorzanie jedli w sposób dziś lansowany przez ekologów: żywność szanowali, nie marnowali jej i nie wybrzydzali. Zupy gotowali 
z  chleba, pokrzyw i  serwatki, desery sporządzali z  warzyw, a  zwierzęta – jeśli w  ogóle – zjadali w  całości. Kuchnia pomorska, choć 
nam bliska, wciąż pozostaje nieodkryta. Szkoda, bo choć trudna, a studiowanie przepisów bywa zadaniem dla czytelników o mocnych 
nerwach, jest fascynująca.
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archiwa. Wiem, że jest tam mnóstwo potencjalnie wartościo-
wych dla mnie informacji. 

Bliska, a nieznana

Pomorskie tradycje kulinarne zbadane są średnio – głównie 
przez niemieckich badaczy – opisane równie ubogo. W  jeszcze 
większym stopniu dotyczy to Pomorza Zachodniego. – Lepiej zba-
dana jest kuchnia szczecińska i gdańska – mówi Irena Nowogrodz-
ka-Barańska. – To większe miasta, mają lepszą bazę, dokumenta-
cję, łatwiej dotrzeć do źródeł. Zupełnie nieodkryta jest kuchnia 
jamneńska. Nota bene, nie jest reprezentatywna dla kuchni po-
morskiej przede wszystkim dlatego, że była - jak na ówczesne 
standardy -  bogata. Wyróżniała ją lokalizacja, dostęp do morza, 
jezior, rzek, lasów, oprócz tego pól i upraw. Pomorzanie zazwyczaj 
mogli korzystać z tych dóbr w sposób ograniczony. 

Poza uwarunkowaniami lokalizacyjnymi, istotny był właśnie 
status materialny mieszkańców wymienionych obszarów. Stoły 
zamożnych pomorskich mieszczan i chłopów różniły się znaczą-
co. Bogatsi Pomorzanie częściej jadali mięsa, zaopatrywali się na 
targach, używali wielu przypraw i gotowali bardziej różnorodnie. 
Chłopi byli ubodzy, jadali więc skromnie, przetwarzając niemal 
wszystko, co dała im natura: wody, pola, las. Wykorzystywali zio-
ła, liście, korzenie i trzeba przyznać, że odznaczali się w tym dużą 
kreatywnością. Już niektóre nazwy dań wskazywały na ich ubogą 
zawartość: gapie zupy, dziadówy, bryje. 

 
Śledź i ziemniak 

Jeśli szukać wyróżnika i  wspólnego mianownika zarówno dla 
biednej i bogatej wsi pomorskiej byłyby to na pewno ryby. – Po-
morzanie mieli dostęp zarówno do ryb morskich, jak i słodkowod-
nych z jezior i rzek – mówi Irena Nowogrodzka-Barańska. – Szcze-
gólnie popularny był śledź. W Muzeum mamy książkę w całości 
poświęconą właśnie tej rybie. Ale najbardziej charakterystyczne 
były ziemniaki. Cała kuchnia pomorska jest na nich oparta. Kar-
tofle jadano w każdej postaci. Przerabiano na placki, kluski, na-
dzienia i  serniki. Na wsi gotowane ziemniaki stanowiły główny 
i najczęstszy posiłek, okraszany czasem dodatkami mięsnymi albo 
zalewany mlekiem czy wodą. 

Gdyby na współczesnym talerzu szukać śladów dawnej kuchni 
zachodniopomorskiej, mógłby to być śledź z cebulką, ogórkiem 
kiszonym i ziemniakami w mundurkach. Te składniki figurują na 
krótkiej, zawierającej jedynie 40 pozycji, Liście Produktów Trady-
cyjnych regionu zachodniopomorskiego Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Wspomniany śledź podawany był nie tylko w do-
brze nam znany sposób. Smażono go, opiekano, nadziewano, sie-
kano, marynowano i polewano sosami, w tym sosami z owoców, 
i przerabiano na pasztet. Podobnie „traktowane” były inne ryby: 
leszcze, liny, szczupaki, węgorze, karpie i dorsze. Na pomorskich 
stołach pojawiały się też często grzyby: gąski, sowy, borowiki oraz 
rydze. Smażono je, ale przygotowywano też w  formie klopsów, 
kotletów, w formie mas, a nawet... budyniu. 

 
Jedzenie – sztuka oszczędności

Wbrew pozorom, jakim można ulec, przeglądając pomorskie 
przepisy, z  dzisiejszego punktu widzenia Pomorzanie odżywiali 
się zdrowo i ekologicznie. Zachowane historyczne ubrania suge-
rują, że byli szczupli i drobni. Żyli w zgodzie z naturą, jej rytmem, 
porami dnia i roku. Jadali głównie ryby i warzywa – w tym bulwy 
i strączkowe. Rzadko jedli mięso, a jeśli w ogóle to najzdrowsze: 
gęsinę, wołowinę i baraninę, dziś uznawane za delikatesy, w do-
datku drogie. Używali ziół znakomitych na trawienie: majeranku, 
cząbru, lubczyku. 

Uderzający jest szacunek do jedzenia. – Nie było go wiele, więc 
się go nie marnowało – podkreśla Irena Barańska-Nowogrodzka. 
– Gotowano z tego, co dosłownie było pod ręką, choćby z rosną-
cych przy domach pokrzyw. Dziś nie wyobrażamy sobie np. potraw 
z nadgniłych jabłek, wówczas robiono z nich sosy do ziemniaków. 
Jeśli już zabijano zwierzę, zjadano je w całości, stąd w przepisach 
dania z użyciem podrobów, głów, ogonów, ozorów i móżdżków. 
Powszechnie używano – dziś uważanego za produkt niskiej rangi 
– octu. Służył do marynowania, oczyszczania i konserwowania po-
traw, w tym ryb. Cóż, ta kuchnia nie pachniała ładnie. Miała swo-
je określone zadania: sycić, bo rolnicy i  rybacy potrzebowali sił, 
energii i kalorii do pracy. Nie było centralnego ogrzewania, więc 
przygotowywanie jedzenia i sam posiłek w zimie był sposobem na 
rozgrzanie się. Nie stosowano podziału na posiłki, a więc śniadania 
czy obiady jadane o określonej porze. Nie biesiadowano przy stole 
– jedzono, by zaspokoić głód. Zazwyczaj był to jeden, duży posiłek 
– gorąca zupa albo kopa ziemniaków, czasem okraszone mięsem. 

Menu codzienne

Nazwy pomorskich potraw brzmią jak imiona skrzatów ze sta-
ropolskiej baśni: zylc, nudle, kuchy, kłobuchy, plindze, golce, 
ladraty, krylki, szabloki, bambrzoki, kukle. Równie oryginalne są 
receptury, nie tylko z powodu składu, ale także – proporcji. Wy-
starczy wymienić babę czy sękacz do upieczenia których należa-
ło użyć... 60 jaj. Mimo wszystko nie jest to kuchnia wyrafinowana 
ani skomplikowana. Raczej prosta, użyteczna i sprytna. – Przepisy 
kuchni pomorskiej są do siebie podobne – twierdzi Irena Nowo-
grodzka-Barańska. – To rozmaite wersje tych samych potraw. Na 
przykład bardzo popularnych zalewajek, czyli warzyw zalewanych 
wodą lub mlekiem. Bogatsze bywały ze śmietaną albo mięsem. 
W Jamnie często jadano brukwianki. Zupy w ogóle gotowano na 
warzywach, ewentualnie na kawałku wytopionego na przykład 
z gęsi smalcu. Wszechobecne były placki i kluski, głównie z ziem-
niaków, bo mąka była rzadko używana. Typowym obiadem poza 
misą z gorącymi ziemniakami i sosem były ajntopy – dania jedno-
garnkowe, złożone z tego, co akurat gospodyni miała do dyspozy-
cji. Co prawda w domach bywały piece chlebowe, ale sam chleb 
pieczono raczej od święta. Zdziwił mnie przepis na mus jamneński 
przygotowany z marchewki różnych rodzajów, korzenia pietruszki 
i ziemniaków zalewany mlekiem lub wywarem z mięsa, posypywa-
ny natką. Może dlatego, że był to... deser. 

 
Menu od święta

Wielkanoc na pomorskiej wsi świętowana była szczególnie. Nie 
tylko ze względu na charakter świąt, symbolizujących odrodzenie, 
ale z  bardziej prozaicznych względów. Przychodziła po okresie 
zimowym, przejściowym, po prostu biednym. Na polach w zimie 
się nie pracowało, zatem przez mroźne miesiące żywiono się za-
pasami, głównie ziemniaków przechowywanych w piwnicach. Ale 
i zapasy w marcu i kwietniu były na wykończeniu, więc wieśniacy 
jedli resztki. 

Przygotowania do świąt wielkanocnych były finalnym etapem 
wiosennego odrodzenia. Trwały długo, towarzyszyły im rozlicz-
ne obrzędy i  rytuały. Bielenie domów, malowanie pokoi, pranie 
i sprzątanie obejść. Obowiązywał ścisły post, po nim świniobicie. 
Z mięsa przygotowywano kiełbasy, kaszanki, wędzonki, a na nich 
zupy, rodzaj pasztetów i sosy na ziemniaki. Pomorski stół wielka-
nocny nie przypominał dzisiejszego ani bogactwem, ani składem. 
– Nie znaleźlibyśmy tam raczej białego barszczu, pierogów ani 
mazurków, nie mówiąc o  sałatkach – mówi Irena Nowogrodzka
-Barańska – Na pewno za to jaja, baby i kłobuchy, które bywały 
wielkości dorosłego człowieka. U zamożniejszych osób pojawiały 
się produkty mięsne. Jako dodatki różnego rodzaju placki –  ziem-
niaczane, żytnio-ziemniaczane i sosy. 



kulinaria74 

Wielkanoc symbolizowała odrodzenie, natomiast Adwent po-
przedzający święta Bożego Narodzenia wyciszał i miał wprawiać 
w zadumę. – Stąd potrawy postne, w tym pieczone ziemniaki, ki-
szona kapusta i  śledź – wymienia Irena Nowogrodzka-Barańska. 
– Popularna była również zupa grzybowa. Nie wolno było jeść mię-
sa. Post był przestrzegany ściśle, do tego stopnia, że garnki czysz-
czono pokrzywami, aby nie pozostał w  nich nawet ślad tłuszczu 
zwierzęcego, a w piątki nie pito nawet mleka. Dzień przed Wigilią 
pieczono chleb. Wypiekało się również ciasteczka przypominające 
pierniki, z  przyprawami korzennymi. Najważniejszymi potrawami 
na wigilijnym stole był oczywiście śledź i  inne smażone ryby. Do 
tego placki mączne, racuchy. 

Jantarek, czyli fiasko sztucznej legendy

Miał być produktem regionalnym, wywiedzionym z  zachod-
niopomorskiej tradycji kulinarnej, okazał się niewypałem. Składał 
się z dwóch ciastek w kształcie kwiatka przełożonych kajmakiem 
i wiśniami. – Nie wiem, czym mógłby być inspirowany przepis na 
jantarka, bo w tym rejonie popularne były raczej kłobuchy – ple-
cione na wzór kłosa wypieki drożdżowe. Może stąd forma kwiatu? 
– zastanawia się Irena Barańska-Nowogrodzka. – Przede wszystkim 
w ogóle nie piekło się na Pomorzu tego typu ciastek. Już prędzej 
moglibyśmy stworzyć lokalny piernik. W Koszalinie istniała prze-
cież fabryka form do pieczenia pierników, które znajdują się obec-
nie w Muzeum w Toruniu. 

Jedynym łącznikiem między jantarkiem a  kuchnią pomorską 
wydaje się zawarty w przepisie miód. Reszta jest wytworem, a ra-
czej pląsem wyobraźni. Tym, którzy chcieliby zmierzyć się z praw-
dziwą kuchnią pomorską, na próbę polecamy trzy proste, orygi-
nalne przepisy. 

Autor: Anna Makochonik / Foto: Izabela Rogowska

Śledź smażony
Ładnego, świeżego śledzia porządnie myjemy, ściągamy skórę. 

Odkrawamy brzuch i kładziemy rybę na półmisku, następnie zale-
wamy mlekiem tak, aby cały się zanurzył. Moczymy śledzia przez 
parę godzin. Dalej wyjmujemy śledzia z  mleka i  odsączamy na 
desce, możemy przykryć ściereczką, żeby usunąć nadmiar mle-
ka. Następnie zalewamy rozmąconym jajkiem, posypujemy bułką, 
smażymy na patelni polewając na sam koniec roztopionym ma-
słem. Tak usmażonego śledzia możemy podawać z warzywami.

(przepis z „Gdańskiej książki kucharskiej” Marie Rosnack)

Baba wielkanocna (przepis luźny)
W 1 litrze mleka rozmoczyć 1/3 kg drożdży, wmieszać 75 dkg 

mąki i postawić w cieple, żeby rosło. Wbić do rondelka 20 jaj i 20 
żółtek, wsypać ½ kg cukru i mieszać. Następnie wlać podrośnięty 

rozczyn, wymieszać, dając na smak szafranu, migdałów gorzkich, 
skórki pomarańczowej usiekanej, smażonej i soli. Teraz dosypując 
mąki, wyrabiać (ciasto powinno być średnio-tęgie); po czym wlać 
½ masła klarowanego, a gdy się masło wyrobi, wsypać rodzynek. 
Formy mogą być stojące lub leżące, ale wysokie. Nakładać ciasta 
do połowy formy (wyłożonej papierem i posmarowanej masłem). 
Piec w dobrze nagrzanym piecu.

Mus-żel marchewkowy jamneński
Ziemniaki mieszamy z marchewką i zieloną pietruszką, solimy. 

Kiedy się zagotuje, dodajemy ryż. Całość gotujemy, w tzw. mię-
dzyczasie przygotowujemy kluseczki z  mąki, wody, soli i  jajka. 
Zagotowane warzywa z  ryżem ugniatamy. Do musu dodajemy 
kluski, mleko, imbir, na sam koniec jeszcze trochę świeżej zielonej 
pietruszki i do smaku słoniny lub smalcu z gęsi.





łuszcz dla człowieka jest głównie źródłem energii 
zapasowej, pełni funkcję termoregulacyjną, wspie-
ra równowagą hormonalną, a  nadwyżki energii 
z  pożywienia są zamieniane w  tkankę tłuszczową. 
Dorosła osoba nosi przeciętnie kilkanaście kilogra-

mów tłuszczu. Gdyby przeliczyć to na kilokalorie uzbieramy około 
110-115 000 kcal, co dałoby szansę przeżycia bez dostępu do je-
dzenia przez około 3 miesiące. Problem w tym, że „cierpimy” na 
permanentny dostęp do jedzenia, tak więc zgromadzone zapasy 
mogą wystarczyć na wiele, wiele miesięcy. Jeść więc tłuszcz, czy 
go unikać?

Bywa niezbędny 

Tłuszcz występuje praktycznie w  każdym rodzaju żywności 
spożywanej przez człowieka, obecny w niej w postaci widocznej 
gołym okiem (słonina, oleje, masło, smalec, boczek, przerosty 
tłuszczu w  wędlinach, czy mięsie), jak i  w  postaci niewidocznej. 
Obok olejów roślinnych  znaczącym źródłem tłuszczów są prze-
twory mleczne, mięso, wędliny, ryby, jaja, orzechy i nasiona roślin 
oleistych (np. pestki dyni, słonecznika, siemię lniane). W znacznie 
mniejszej ilości  znajdziemy go w produktach zbożowych. 

Tłuszcz obok funkcji energetycznej jest także źródłem bar-
dzo ważnych dla zdrowia składników odżywczych, takich jak: 
niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe: omega-3 i  omega-6 
oraz witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E i K). Tłuszcz jest 

szczególnie ważny w diecie niemowląt i dzieci, które intensywnie 
rosną i wykorzystują go bardzo efektywnie również do budowy 
komórek. 

Odpowiednią jego ilość muszą także spożywać kobiety w ciąży. 
Zbyt niskie spożycie tłuszczu może skończyć się niedoborami wi-
tamin, kwasów omega-3 i omega-6, co znacząco zwiększa ryzyko 
wystąpienia chorób cywilizacyjnych. 

„Light” nie zawsze „good” 

Z drugiej strony nadmiar tłuszczu w codziennym menu, szcze-
gólnie w  kontekście małej aktywności fizycznej, zwiększa ryzyko 
nadwagi, otyłości i w konsekwencji wynikających z nich schorzeń. 
Nie powinniśmy więc rezygnować z jego spożycia, ale zadbać, by 
na talerzu znalazły się jego najzdrowsze rodzaje, czyli tłuste ryby, 
orzechy i dostępne powszechnie zdrowe oleje roślinne, zastępując 
nimi tłuszcz pochodzący z produktów zwierzęcych. Aktualnie zale-
ca się, by spożywać możliwie najmniej tłuszczów zwierzęcych (na-
syconych) na rzecz puli tłuszczów z roślin (jedno- i wielonienasyco-
nych). Osoby ograniczające ilość spożywanych  kilokalorii powinny 
uwzględniać w swoim menu ograniczoną ilość tłuszczów,  jednak 
zawsze jest wskazane, by w przeważającej części były to tłuszcze 
o  wyższej jakości żywieniowej. Co jest również istotne, produkty 
„light” lub „0%”w procesie produkcji są technologicznie „odchu-
dzane” z wykorzystaniem wielu substancji dodatkowych, które nie 
zawsze są mile widziane i  zalecane. Dobrze jest więc przeczytać 

Fani słodyczy często nie zastanawiają się, że wraz z kolejną porcją ciasta czy batonika zjadają również niezdrowe tłuszcze. Z kolei 
wielbicielom grilla i mięsiwa tłuszcz kojarzy się smacznie: z przypieczoną karkówką, smalcem na pajdzie chleba, chrupiącymi
 skwarkami. Po prostu palce lizać! Nic dziwnego - tłuszcze w swej chemicznej naturze są świetnym nośnikiem dla wielu cząsteczek 
smakowych i zapachowych, dlatego większości z nas tak bardzo smakuje kotlet smażony na smalcu i kiełbaska z grilla, choć 
w skrytości ducha wiemy, że nie jest to zdrowe.  Są wśród nas także osoby, które restrykcyjnie i konsekwentnie eliminują tłuszcze 
ze swojego codziennego menu, wybierając w sklepach produkty „0%”, „light”. Czy aby słusznie?

t

Tłuszcz 
– ograniczać, czy nie? 
krótki przewodnik po zdrowych olejach
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skład produktu i zdecydować, czy nie lepiej wybrać produkt o nie-
co wyższej zawartości tłuszczu, ale nieprzesadnie zmodyfikowany.

Dzisiaj przedstawiam Państwu najbardziej wartościowe z  ole-
jów roślinnych, które warto stosować na co dzień w kuchni. Jesz-
cze jedno: z  tłuszczem trzeba się umieć obchodzić. Ważne, by 
wiedzieć, który nadaje się do smażenia, który można konsumo-
wać wyłącznie na zimno i … nie lać prosto z butelki, choćby to była 
najlepszej jakości oliwa extra virgin. Dobrze jest wyrobić sobie na-
wyk, by odmierzać oleje łyżeczką (tak, małą łyżeczką a nie dużą 
łyżką), bowiem łyżka stołowa (10g) oleju to aż 88 kcal. Nie bójmy 
się więc zdrowych tłuszczów, stosujmy je w kuchni w niewielkich  
ilościach, najlepiej wraz z warzywami, które w ich towarzystwie ła-
twiej oddadzą nam swoje witaminowe zasoby.

Olej rzepakowy 

Ze względu na skład, cenę, dostępność i uniwersalność tech-
nologiczną bez wątpienia możemy uznać go za króla olejów.  Jest 
bogatym źródłem wielonie-
nasyconych kwasów tłuszczo-
wych omega-6 i  omega-3, 
gdzie występuje pomiędzy 
nimi niemal idealna propor-
cja 2:1. 

Z  punktu widzenia żywie-
niowego jest bodaj najbar-
dziej godnym polecenia 
i  jednym z  najlepiej przeba-
danych tłuszczów roślinnych. Zawiera sporo witaminy E, pełnią-
cej funkcję ochronną i  zabezpieczającą kwasy omega-3 przed 
utlenieniem (są trwalsze i bardziej aktywne w organizmie). Jego 
zaletą jest fakt, że spośród olejów zawiera najmniej tłuszczów 
nasyconych, których spożycie powinniśmy ograniczać. Zawiera 
także sterole roślinne, które wpływają na obniżenie we krwi frak-
cji cholesterolu LDL. Olej rzepakowy rafinowany ze względu na 
wysoki punkt dymienia (242 ºC) nadaje się do przygotowywania 
potraw smażonych i poddawanych obróbce w wysokiej tempera-
turze, ma  neutralny smak i zapach,  można go dodawać do wielu 
potraw, również do wypieków. Im wyższy punkt dymienia oleju, 
tym jego większa przydatność do smażenia. Zaleca się, by do po-
traw przygotowywanych w wysokiej temperaturze stosować oleje, 
które mają punkt dymienia powyżej 200 ºC.

Oliwa z oliwek 

Jej najbardziej wartościowa odmiana to extra virgin – z pierw-
szego tłoczenia. W 73 procentach składa się z tłuszczów jednonie-
nasyconych, głównie z kwasu oleinowego, dlatego jest tłuszczem 
bardzo stabilnym chemicznie. 

Różni się jednak znacząco od oleju lnianego i rzepakowego za-
wartością i stosunkiem kwasów omega-6 do omega-3, proporcja 
ta jest mniej korzystna i wynosi 10:1. Oliwa z oliwek zawiera także 
związki antyoksydacyjne działające ochronnie na komórki nasze-
go ciała.  Jej skład wyróżnia się na tle pozostałych olejów i wiele 
udokumentowanych badań na dużych populacjach udowodniło 
jej prozdrowotne działanie. Punkt dymienia oliwy extra virgin to 
ok. 190-215 ºC, dlatego może być używana do gotowania, bądź 
duszenia w warunkach domowych, jednak długotrwałe smażenie 
na oliwie nie jest zalecane.

Olej lniany 

Odmiana tłoczonego na zimno oleju wysoko linolenowego wy-
różnia się największą zawartością kwasów omega-3 oraz innych 

tłuszczów nienasyconych i stanowi świetne źródło tych dobrych 
tłuszczów dla osób, które spożywają mało tłustych ryb. 

Niestety, zawartość tłuszczów omega-3 w oleju lnianym w zależ-
ności od źródła pochodzenia wykazuje bardzo dużą zmienność. 
Kupujmy zatem olej o wysokiej zawartości kwasu alfa-linolenowe-
go od sprawdzonych producentów, gdzie w procesie produkcji 
skład jest standaryzowany, a  olej odpowiednio przechowywany 
i dostarczany do punktów sprzedaży we  właściwych warunkach.  
Nieprawidłowe i zbyt długie przechowywanie oleju lnianego tło-
czonego na zimno powoduje zmiany w składzie chemicznym, sta-
je się nieprzyjemny w zapachu i nie dość, że  traci swoje walor 
zdrowotne i smakowe, to może być szkodliwy. 

Nie wszyscy kochają olej lniany ze względu na smak, co może 
wynikać właśnie z  jego nieświeżości i  niekorzystnych procesów 
chemicznych zachodzących podczas zbyt długiego lub niewłaści-
wego przechowywania. Olej lniany z siemienia lnianego tłoczony 
na zimno jest zdrowym dodatkiem do warzyw, sałatek, twarożków, 

ziemniaków, kasz, past. Nale-
ży go spożywać wyłącznie na 
zimno, bez podgrzewania, 
co gwarantuje zachowanie 
stabilności – prawidłowo 
przechowywany ma delikat-
ny, lekko orzechowy smak. 
W  zestawieniu z  oliwą i  ole-
jem rzepakowym jest jednak 
zdecydowanie bardziej wy-
magający. Przechowujmy go 

zawsze bez dostępu światła i  w  niskiej temperaturze – najlepiej 
w lodówce.

Olej kokosowy – z ostrożnością 

A co z olejem kokosowym? Olej ten jest z pewnością olejem 
coraz bardziej popularnym i  coraz częściej wykorzystywanym 
w polskiej kuchni, ale wśród żywieniowców wzbudza wiele emo-
cji. Zawiera w swym składzie niemal wyłącznie tłuszcze nasycone 
(ponad 90%), których spożycie powinniśmy ograniczać, niewielką 
ilość tłuszczów jednonienasyconych i bardzo małą ilość omega-6, 
a w jego składzie praktycznie nie znajdziemy tłuszczów z rodziny 
omega-3. 

Olej kokosowy nie został przebadany na dużych grupach ludzi 
w kontekście zapobiegania chorobom serca i układu krążenia i to, 
obok składu, jest głównym argumentem jego przeciwników. Ist-
nieją jednakże  prace badawcze wskazujące dobroczynne dzia-
łanie zawartych w  nim polifenoli, łatwo przyswajalnych kwasów 
tłuszczowych MCT, które nie są odkładane jako materiał zapaso-
wy. 

Wiemy także, że olej kokosowy wykazuje działanie przeciwgrzy-
bicze i przeciwbakteryjne. Dostępne wyniki badań są jednak nie-
jednoznaczne, więc powszechna rekomendacja - bez szerszych 
badań populacyjnych i  udowodnionego pozytywnego wpływu 
na zdrowie – byłaby przedwczesna.

Autor: Agnieszka Kobalczyk-Rohde
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Agnieszka Kobalczyk-Rohde jest dyplomowanym dietety-
kiem. W kolejnych wydaniach naszego magazynu będzie się 
rozprawiać z rozmaitymi mitami na temat odchudzania i ży-
wienia oraz pokazywać, co to znaczy w praktyce zdrowo żyć. 

Olej

Olej rzepakowy
Olej lniany

Oliwa z oliwek virgin
Olej kokosowy

Stosunek
omega-6 : omega-3

2 : 1
zróżnicowany 1 :  0,7-4
10 : 1
1 : 0

Punkt dymienia 
[ºC]

242
na zimno
190-215
177



bsolwentka prestiżowej Szkoły Mikropigmenta-
cji Long Time Liner, kursu Purebeau oraz Swiss 
Color. Licencjonowana artystka makijażu brwi 
metodą Phibrows szkolona przez światowe guru 
w  tej dziedzinie Branko Babica. Specjalista ko-

smetologii Dermalogica oraz pasjonatka laseroterapii i  skutecz-
nego upiększania twarzy.

Od ponad 18 lat w branży kosmetologicznej, kreuje wizerunek 
pięknych i nowoczesnych kobiet. W swojej pracy ceni perfekcjo-
nizm, estetykę i zdobytą przez wiele lat pracy wiedzę, którą od-
zwierciedla tworząc wyjątkowe, artystyczne makijaże permanent-
ne i profesjonalne zabiegi.

Znakiem szczególnym jej pracy jest efekt pięknych, natural-
nych brwi wykonanych metodą Long Time Liner oraz metodą 

microblading Phibrows. Usta idealnie pigmentowane najlepszym 
sprzętem na Świecie z  wielką precyzją także są odzwierciedle-
niem perfekcjonizmu jej pracy w dziedzinie pigmentacji.

Jest rekomendowana przez dr. Artura Śliwińskiego - chirurga 
plastycznego jako ekspert w pigmentacji sutka  po mastektomii 
oraz po operacjach plastycznych. 

Z pasją i zaangażowaniem prowadzi swój Instytut w Szczecinie 
oraz współpracuje z najlepszym gabinetem kosmetologii i medy-
cyny estetycznej Dermalogica w Koszalinie.

Zapraszamy
Edyta Słupczewska, Marta Czerkawska Burgs

 Instagram / marthanow, Kontakt: 502 743 322

a

Artystyczny makijaż  
permanentny 

since 2004 
Najpiękniejsze brwi, idealne usta i kreski by Marta Czerkawska Burgs 
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dpowiedzi na to pytanie poszukiwali naukowcy 
z Touro University California. W swojej analizie 
przestudiowali prace dotyczące związków po-
między niedoborami witaminy D a  stosowa-
niem filtrów UV. Wnioski zaprezentowali w cza-

sopiśmie „Journal of the American Osteopathic Association”. 

Niezbędne słońce

Witamina D może być zarówno pobierana wraz z pożywieniem 
(znajdziemy ją w tłustych rybach, wątróbce, jajkach czy mleku), jak 
i może być produkowana przez organizm pod wpływem promie-
niowania ultrafioletowego. Szacuje się, że to drugie źródło dostar-
cza prawie osiemdziesiąt procent niezbędnej dawki witaminy D. 
Promieniowanie UV-B penetruje warstwy skóry i przekształca pre-
kursor witaminy D (7-dehydrocholesterol) w jej aktywną formę. 

W  ludzkim organizmie witamina D bierze udział w  regulacji 
wielu procesów. Jest niezbędna do zachowania zdrowia kości, 
ponieważ pomaga absorbować wapń z pożywienia. Wpływa na 
pracę mięśni oraz komórek nerwowych. Wspomaga układ od-
pornościowy, pomagając w walce z infekcjami. Podejrzewa się, że 
przyczynia się do łagodzenia objawów łuszczycy czy atopowego 
zapalenia skóry. Badano związek pomiędzy poziomem witaminy 
D w  organizmie a  prawdopodobieństwem rozwoju różnych ro-
dzajów nowotworów. 

Pół godziny, dwa razy w tygodniu

Prowadzony przez nas tryb życia, praca w  zamkniętych po-
mieszczeniach, przemieszczanie się samochodami oraz większa 
świadomość ryzyka, jakie niesie ze sobą nadmierna ekspozycja na 
promieniowanie słoneczne, przyczyniają się do niższej produkcji 
witaminy D w skórze, a tym samym do jej deficytów w organizmie. 
Przy zastosowaniu filtrów UV faktorze SPF 15 produkcja witaminy 
D może być w skórze ograniczona nawet o 99 procent! Jak zatem 
jednocześnie dbać o odpowiednie zabezpieczenie przed skutka-
mi promieniowania UV oraz nie ograniczać produkcji witaminy D?

Naukowcy z  Touro University California na podstawie prze-
analizowanych danych sugerują, że do osiągnięcia optymalnego 
poziomu witaminy D w organizmie wystarczy zaledwie od pięciu 
minut do pół godziny ekspozycji na słońce w ciągu dnia bez fil-
trów słonecznych dwa razy w tygodniu. Czas eskpozycji zależy nie 
tylko od szerokości geograficznej, lecz również od naszej cery. 
Jaśniejsza skóra produkuje witaminę D szybciej niż ciemniejsza. 
Na ilość promieniowania UV wpływa też ilość zanieczyszczeń 
powietrza. Tak krótki czas wystawienia się na słońce bez filtrów 
UV według uczonych nie powinien w znacznym stopniu podno-
sić ryzyka oparzeń słonecznych czy rozwoju nowotworów skóry. 
Powinien jednak dostarczyć organizmowi dawkę witaminy D na 
poziomie 1000 IU.

Ochrona i produkcja

Z kolei naukowcy z Boston University stworzyli krem przeciwsło-
neczny, który pozwala na zwiększoną produkcję witaminy D, nie 
posiadając przy tym gorszych zdolności ochronnych niż filtry UV, 
które dostępne są już na rynku. Solar D, bo tak został nazwany 
produkt, pozwala na 50 procent produkcji witaminy D względem 
warunków bez ochrony przeciwsłonecznej. Wynik ten osiągnięto 
w warunkach in vitro.  

Co ciekawe, obecne w  Solar D związki chemiczne o  zdolno-
ściach ochronnych są prawie tymi samymi, które można znaleźć 
w  komercyjnie dostępnych kremach przeciwsłonecznych. Pod-
niesiono w  nich tylko poziom przepuszczania promieniowania 
UV niezbędnego do produkcji witaminy D. Produkt, opracowany 
przez badaczy z Boston University, dostępny jest już na rynku au-
stralijskim. 

Alternatywą dla nowego kremu przeciwsłonecznego czy wy-
chodzenia na słońce bez ochrony przed promieniowanie UV jest 
stosowanie tradycyjnych filtrów o wysokim współczynniku ochro-
ny z jednoczesną suplementacją witaminy D.

Autor: Anna Różańska

Wiosenna i letnia pogoda sprzyjają spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Wielu z nas, obawiając się oparzeń słonecznych oraz 
rozwoju czerniaka, stosuje kremy z filtrami przeciwsłonecznymi. W ten sposób jednak ograniczamy w znacznym stopniu produkcję 
witaminy D. Jaki jest w tej sytuacji złoty środek? 

O

Witamina d a filtry UV
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procesie starzenia się, oprócz spadku ela-
styczności związanej ze zmniejszeniem liczby 
włókien kolagenu oraz elastyny, dodatkowo 
zmniejsza się ilość podskórnej tkanki tłuszczo-
wej, a  mięśnie twarzy stają się słabsze. Skut-

kiem tego jest pojawienie się zmarszczek grawitacyjnych oraz 
zauważalne zmiany w owalu twarzy. Możemy jednak temu prze-
ciwdziałać, a najlepszym sposobem w walce z utratą kolagenu jest 
uzupełnianie jego niedoborów oraz niwelowanie efektów jego 
ubytku. 

Bioaktywny atelokolagen LINERASE

Nowej generacji atelokolagen LINE-
RASE to przełomowy zabieg w gabine-
tach medycyny estetycznej. To jedyny 
dostępny na rynku atelokolagen typu 
I w formie iniekcji i najnowsze narzędzie 
w rękach lekarzy medycyny estetycznej, 
przeznaczony do najdelikatniejszych 
okolic twarzy i całego ciała. 

- Terapia ta jest przełomowa w walce 
z  oznakami starzenia, ale także dosko-
nale sprawdza się w redukcji rozstępów, 
leczeniu blizn zanikowych i  potrądziko-
wych – mówi Elżbieta Młyńska-Krajew-
ska, dyrektor Kliniki Chirurgii Plastycznej 
i Medycyny Estetycznej dr Andrzeja Krajewskiego.  

Atelokolagen LINERASE stymuluje produkcję nowych fibro-
blastów, które przyczyniają się do poprawy kondycji skóry, a tym 
samym młodszego wyglądu. Bioaktywny preparat przeznaczony 
jest do regeneracji i odbudowy skóry, redukcji wiotkości, rozstę-
pów i blizn zanikowych, przywrócenia sprężystości i elastyczności, 
wygładzenia zmarszczek. Dzięki terapii skóra może stać się młod-
sza nawet o pięć lat!

Jak wygląda zabieg?

Całkowita terapia składa się z 2 do 4 zabiegów w zależności od 
zaleceń lekarza oraz stanu skóry pacjentki, a pierwsze efekty są 
widoczne już po 7-14 dniach. - Zalecane są cztery zabiegi w od-
stępie dwutygodniowym dla uzyskania pełnego efektu terapii. Po 
tym czasie wyraźnie widać różnicę w elastyczności i gęstości skóry. 
Efektem młodszego wyglądu można cieszyć się od 12 do 18 mie-
sięcy – wyjaśnia Elżbieta Młyńska-Krajewska. - Atelokolagen LINE-

RASE zapewnia naturalną regenerację 
i przywraca skórze jej naturalną struk-
turę poprzez odtworzenie włókien ko-
lagenowych oraz pobudzenie do pro-
dukcji nowego własnego kolagenu. 

Dla kogo ta terapia? 

LINERASE można stosować profi-
laktycznie już po 25. roku życia w celu 
zahamowania procesów starzenia 
poprzez utrzymanie prawidłowego 
poziomu kolagenu. LINERASE odbu-
dowuje i regeneruje skórę twarzy, szyi, 
dekoltu, dłoni i  całego ciała poprzez 
rekonstrukcję tkanki łącznej skóry 
a przede wszystkim przywraca natural-
ne piękno skóry. LINERASE doskonale 
sprawdza się w  redukcji rozstępów, 

leczeniu blizn zanikowych i potrądzikowych.  

Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej dr Andrzej Krajewski
ul. Fredry 15 A, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 94 35 38 165

www.chirurgiaplastycznakrajewski.pl

Jak przywrócić 
skórze jej 
dawny blask?

Zdrową, młodą i jędrną skórę zawdzięczamy głównemu jej budulcowi, którym jest kolagen. Wraz z wiekiem włókna kolagenowe stają 
się coraz słabsze, a nasza skóra traci swoją jędrność i wiotczeje. Po 25. roku życia zaczynamy tracić aż 1,5 procent kolagenu rocznie, 
czego efektem jest powstanie pierwszych zmarszczek. Naprzeciw temu problemowi wychodzi medycyna estetyczna, oferując zabieg 
nowej generacji – atelokolagen LINERASE. Zabieg można wykonać w Klinice Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej dr Andrzeja 
Krajewskiego. 
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odziennością wielu pacjentów z  cukrzycą jest 
wykonywanie kilka razy dziennie pomiarów gli-
kemii przy użyciu tradycyjnych glukometrów. 
Urządzenia te do określenia poziomy glukozy we 
krwi wykorzystują kroplę krwi, którą dozuje się na 

jednorazowy pasek wsuwany w czytnik. Wydawać by się mogło, 
że kropla jest naprawdę niewielką ilością krwi, jednak należy pa-
miętać, że konieczne jest jej pobranie. W tym celu chory nakłuwa 
powierzchnię najczęściej opuszki palca i „wyciska” krew na pasek. 
Powstające w ten sposób niewielkie ranki szybko się zabliźniają. 
Skóra w miejscach częstego nakłuwania może jednak z czasem 
stawać się coraz grubsza, co utrudnia kolejne pobrania krwi. Na-
kłucia powodują również ból, który trudno jest wytłumaczyć ma-
łym dzieciom lub osobom starszym z demencją. 

Zminimalizować dyskomfort

Dlatego też wciąż trwa poszukiwanie sposobu na odjęcie dia-
betykom codziennej porcji bólu związanej z  kontrolą choroby. 
Firma Google wraz z międzynarodowym zespołem naukowców 
opracowała soczewkę kontaktową, która mierzy glikemię na 
podstawie składu chemicznego łez. Wymyślony został również 
klips do przyczepiania do ucha, który wykorzystując metody 
ultradźwiękowe, elektromagnetyczne oraz termiczne sprawdza 
ilość glukozy we krwi. Urządzenia te mają jednak niewielkie szan-
se na wejście na rynek i dokonanie rzeczywistej rewolucji w życiu 
milionów chorych na cukrzycę.

Najbliższymi „bezkrwawości” technikami są urządzenia składa-
jące się z czujnika, wprowadzającego cienkie włókno pod skórę 
chorego oraz z analizatora, który wyglądem przypomina tradycyj-
ny glukometr. Czujnik umieszczany jest zazwyczaj na delikatnej 
skórze wewnętrznej części ramienia na okres mniej więcej dwóch 
tygodni. Wygląda on jak niewielki klips lub plaster i jest odporny 
na około półgodzinne zanurzenie, co pozwala na wzięcie prysz-

nica przez chorego bez ryzyka utraty czujnika. Wadą takiego ze-
stawu jest jego koszt, nierefundowany przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Analizator kosztuje około pięciuset złotych, podobnie 
jak każdy z czujników – a potrzeba ich w miesiącu dwóch. 

Plaster z Korei

Południowokoreańscy naukowcy z  Seul National University 
opracowali prototyp urządzenia do pomiaru poziomu glukozy we 
krwi na podstawie składu potu. Urządzenie ma wygląd zwyczajne-
go plastra nalepianego na skaleczenie. Dodatkowo może zostać 
doposażone w system dostarczający leki obniżające glikemię. 

Tworząc prototyp, uczeni musieli poradzić sobie z kilkoma trud-
nościami. Po pierwsze, do potu nie przedostaje się zbyt duża ilość 
glukozy. Jest w nim za to wiele związków, które mogłyby zaburzyć 
odczyt, na przykład kwas mlekowy. Istotnym czynnikiem w prawi-
dłowości pomiaru jest pH potu, które może wpływać na odczyt. 
Dlatego też urządzenie koreańskich badaczy zostało wyposażone 
w aż trzy czytniki poziomu glukozy, cztery czytniki pH oraz czujnik 
wilgotności. Każdy z czujników pracuje niezależnie, a trafiające do 
urządzenia dane są następnie analizowane i na ich podstawie po-
dawany jest dopiero wynik. Okazuje się, że pomiary wykonywane 
przy użyciu prototypu zbliżone były liczbowo do tych, które po-
chodziły z tradycyjnych glukometrów.

Opis urządzenia oraz wyniki testów, którym był poddawany 
prototyp, zostały zebrane w prestiżowym czasopiśmie naukowym 
„Science Advances”. Pozostaje mieć nadzieję, że przejście od fazy 
prototypu do urządzenia dostępnego na rynku nie będzie trwało 
długo oraz że cena południowokoreańskiego rozwiązania nie od-
straszy potencjalnych użytkowników.

Autor: Anna Różańska

Stale wzrastająca liczba osób ze zdiagnozowaną cukrzycą obu typów wymusza ciągły rozwój nowych technik kontroli glikemii oraz 
podawania leków obniżających niebezpiecznie wysokie poziomy cukru we krwi. Prototyp bezkrwawego glukometru może ułatwić 
codzienne życie diabetyków – tym bardziej, że ma on wielkość zwykłego plastra do opatrywania skaleczeń.

C
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galeria 
Emka
nasza, koszalińska, nowoczesna
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Otwarcie Galerii Emka w 2002 roku było jednym z najważniejszych wydarzeń ostatniego dwudziestolecia historii Koszalina. Nie ma 
w  tym stwierdzeniu przesady, jeśli wziąć pod uwagę, że było to pierwsze na Pomorzu Środkowym centrum handlowe, stworzone 
przez koszalinian, z wyłącznie lokalnym kapitałem i wciąż jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w mieście. Emka przez 
piętnaście lat pełniła rolę centrum zakupów, rozrywki, relaksu i miejsca spotkań mieszkańców. Dziś, po wielkiej metamorfozie, odsłania 
nowe oblicze. Nowoczesny design, nowe sklepy, większa przestrzeń. Atmosfera ta sama. Emka niezmiennie jest miejscem, w którym 
po prostu przyjemnie jest bywać. 
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15 ważnych dat i wydarzeń z życia Emki 

1999 – powstanie projektu Galerii Emka autorstwa 
koszalińskiej pracowni architektonicznej HS99
24 kwietnia 2001 – wmurowanie kamienia węgielnego 
i rozpoczęcie budowy
20 czerwca 2002 – otwarcie Galerii Emka
2004 – pierwszy finał konkursu Miss Galerii Emka
2004 – wykupienie udziałów Miasta i Sano przez Marka 
Kwaśnickiego
2005 – eliminacje do Mistrzostw Świata Karaoke i turniej 
wspinaczkowy

2006 – uroczysta msza z okazji XV-lecia pielgrzymki Jana Pawła II 
do Koszalina
2006 – Galeria Emka zyskuje nowego właściciela – brytyjski fun-
dusz inwestycyjny LCP Properties
2007 – 5. urodziny Galerii Emka 
2009 – letnie kino samochodowe Galerii Emka
2012 – huczne 10 urodziny Galerii Emka
Maj 2016 – początek wielkiej metamorfozy Emki
Grudzień 2016 – otwarcie salonu H&M i nowego wejścia do 
Galerii Emka
20 maja 2017 – huczne otwarcie po metamorfozie  
Czerwiec 2017 – Wielka Loteria Urodzinowa „Jestem Piętnastką”
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mka powstała w  sercu największego osiedla 
w Koszalinie, zamieszkiwanego przez ok. 45 tys. 
osób (ok. 1/3 ludności). W wyjątkowym miejscu, 
o  ważnym dla miasta znaczeniu historycznym – 
w 1991 roku odbyła się msza celebrowana przez 

Jana Pawła II, od czego wziął nazwę plac nazywany od tej pory pa-
pieskim. Pomysłów na jego zagospodarowanie było wiele, włącz-
nie z  wybudowaniem „wieży Eiffla”. Ostatecznie stanął tu obiekt 
powołany do życia przez powstałą w 2000 roku spółkę Emka. Pro-
jekt wykonała początkująca wtedy – dziś jedna z najlepszych w Pol-
sce – pracownia architektoniczna HS99. Bryła po 15 latach wciąż 
urzeka uniwersalną i  nowoczesną formą oraz rozplanowaniem 
przestrzeni. Na trzech kondygnacjach powstały: sklepy, restaura-
cje, punkty usługowe, ale też – niedostępne wcześniej – kręgielnia, 
pub karaoke, dyskoteka i skałki wspinaczkowe. Nie miała proble-
mu z pozyskaniem najemców: w pierwszym roku działalności wy-
najęte było 80 proc. powierzchni centrum i 70 lokali. W kolejnych 
latach – setka.  

Początek z przytupem

Kamień węgielny 24 kwietnia 2001 roku wmurował nieżyjący już 
prezydent Henryk Sobolewski. Po roku obiekt otworzył drzwi dla 
klientów. Ówcześni pracownicy dokładnie pamiętają czwartek, 20 
czerwca 2002 roku. Od rana padał deszcz, było zimno, pogoda 
raczej domowa. Huczne otwarcie stało pod znakiem zapytania, ale 
w okolicy godziny „0” do Emki zaczęły się zbliżać tłumy – pieszo, 
samochodami i komunikacją miejską. W  sumie 20 tysięcy osób. 
W  kolejnych dniach galerię odwiedziło 70 tysięcy. We wrześniu 
2002 roku tzw. czujki zanotowały milionowego klienta. 

Obecnie centrum dziennie odwiedza około 10 tysięcy klientów. 
Nie tylko z Koszalina, ale też okolicznych miejscowości: Białogar-
du, Darłowa, Sianowa, a w lecie turyści (Emka leży na drodze do-
jazdowej do Mielna; od morza dzieli ją 7 km). 

Koszaliński projekt, koszaliński biznes

Wbrew pesymistycznym prognozom i sceptycznym nastrojom 
towarzyszącym powołaniu projektu do życia Emka szybko, bo już 
po roku, ugruntowała swoją pozycję. Był to niezaprzeczalny suk-
ces, który nietrudno zrozumieć: dorośli mieli centrum zakupów, 
młodzież centrum rozrywki. Miasto w końcu miało własną, tętniącą 
życiem galerię handlową z  prawdziwego zdarzenia. Na zakupy, 
weekendowe spędzanie czasu z rodziną i wieczorny relaks. 

Trzeba podkreślić, że markę galeria zbudowała od podstaw, 
bez sprawdzonych wzorców czy procedur. W przestrzeni miejskiej 
nie istniało wcześniej nic podobnego, więc wszelkie działania były 
wynikową intuicji biznesowej, wyczucia rynku, oczekiwań i odpo-
wiedzią na potrzeby mieszkańców. Jest autorskim projektem in-
westorów i pracowników, którzy sami musieli dla Emki wymyślić 
osobowość.  

Wszystko to sprawiło, że EEmka do dziś jest jednym z najsil-
niej kojarzonych z Koszalinem obiektów. Składa się na to do-
skonała lokalizacja na wielkim osiedlu, w  dzielnicy skomuniko-
wanej z resztą miasta, jak również wspomniana siła lokalnego 
kapitału w  pierwszych latach działalności. Emka od a  do z  była 
przedsięwzięciem koszalińskim, począwszy od inwestorów, 
przez projektantów po najemców lokali. Do 2008 roku były to 
głównie koszalińskie firmy bądź sklepy franczyzowe koszaliń-
skich przedsiębiorców, lokalne marki i  handlowcy. Jako swego 
rodzaju kolebka koszalińskiej przedsiębiorczości, Emka mia-
ła realny i  wymierny wpływ na gospodarkę miasta. Wystarczy 
wspomnieć, że na początku nowego milenium bezrobocie 
w Koszalinie wynosiło rekordowe 20 procent. Emka dała miejsca 

E
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pracy całej rzeszy osób: sprzedawcom, ochroniarzom, sprzątają-
cym, dostawcom, hurtownikom i wielu innym. 

Rozrywka i kultura

Od początku istnienia działalność Emki nie ograniczała się tylko 
do sfery handlu. Realizując zadanie zawarte w nazwie, poza cen-
trum handlowym, była też centrum rozrywki, także z wyższej pół-
ki. Istotnym elementem były i są wydarzenia: koncerty, konkursy 
i loterie, wystawy, spotkania, imprezy charytatywne, pokazy mody. 
Przez piętnaście lat było ich mnóstwo, bywały drobniejsze i bar-
dziej spektakularne, wiele miało charakter cykliczny. 

W  2004 roku odbył się pierwszy finał konkursu Miss Galerii 
Emka, organizowany do 2016 roku. Uczestniczki reprezentowa-
ły nasz region na ogólnopolskich konkursach piękności, gościły 
na okładkach gazet – w tym „Prestiżu” – brały udział w pokazach 
mody. W  2005 roku w  Emce miały miejsce Mistrzostwa Polski 
Karaoke, których zwycięzcy wzięli udział w Mistrzostwach Świata. 
W 2009 roku Emka zorganizowała wydarzenie, które okazało się 
prawdziwym hitem: letnie kino samochodowe, a w jego ramach 
projekcje 27 filmów pod chmurką. Współpracowała z Wielką Or-
kiestrą Świątecznej Pomocy, Koszalińskim Festiwalem Debiutów 
Filmowych „Młodzi i  Film”, Europejskim Festiwalem Filmowym 
„Integracja Ty i Ja”. Hucznie obchodziła swoje pięciolecie w 2007 
roku i dziesięciolecie w 2012 – urodzinom towarzyszyły wydarze-
nia artystyczne, loterie, wyprzedaże. Na scenie muzycznej Emka 
gościła wykonawców koszalińskich, m.in. Kasię Cerekwicką, Darię 
Zawiałow, uczniów szkoły muzycznej, zespoły działające pod skrzy-
dłami miejskich placówek, ale też artystów jazzowych i alternatyw-
nych: Simple Acoustic Trio, Kubę Badacha, Czesława Mozila ze 
swoją duńską formacją Tesco Value i wielu innych. 

 
Momenty przełomowe

Te najważniejsze dotyczyły przekształceń własnościowych. 
W  2004 roku współwłaściciel Emki, Marek Kwaśnicki wykupił 
udziały galerii od miasta, a dwa lata później od spółki Sano. W tym 
samym roku spółka Emka została sprzedana brytyjskiemu fundu-
szowi inwestycyjnemu LCP Properties. Niezwykle ważnym, choć 
trudnym, był rok. W  Koszalinie powstało wtedy nowe centrum 
handlowe, a  wydarzenie nieszczęśliwie zbiegło się z  globalnym 
kryzysem ekonomicznym. Emka musiała sobie poradzić zarówno 
z zastojem handlowym, jak i nowym konkurentem, który sprowa-
dził do Koszalina marki sieciowe. Wymagało to stworzenia nowej 
strategii działania, a jednocześnie poradzenia sobie z niekorzyst-
nymi konsekwencjami zawartych wcześniej umów biznesowych. 
Ten kryzys galeria przetrwała. Pozyskała nowych najemców, otwo-
rzyła nowe sklepy, w tym sieciowe. W 2017 roku przechodzi finalny 
etap zmian, czyli spektakularną metamorfozę.

Emka po metamorfozie

Najstarsza galeria handlowa w  Koszalinie rozpoczyna właśnie 
nowe życie. Przez ostatnie miesiące zmodernizowano budynek 
Emki, dostosowując go do wysokich standardów obowiązujących 
na rynku. Autorem wystroju jest jedna z czołowych na rynku pra-
cowni architektonicznych VSF-creative. Unowocześnione zostały 
systemy odpowiadające za wygodę i  bezpieczeństwo klientów 
(nowoczesne instalacje przeciwpożarowe, wyjścia ewakuacyjne). 
Powstały dodatkowe klatki schodowe i  taśmy ruchome, odno-
wiono toalety. Większość lokali została wyremontowana, a część 
z nich, jak na przykład Rossmann, SANO czy RTV Euro AGD prze-
szły całkowitą metamorfozę. Dzięki maksymalnie podniesionym 
sufitom, wysokim witrynom oraz starannie dobranemu oświetle-
niu sklepy oraz powierzchnie wspólne wyglądają teraz elegancko 
i nowocześnie. Powstała wyjątkowa strefa restauracyjna – tzw. food 
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court – w której można zjeść pyszny lunch. Aranżacja tej przestrze-
ni nawiązuje do klimatu plażowego: jasne drewno, prawdziwe 
żeglarskie liny, marynistyczne dekoracje, industrialne lampy i  fa-
lujący sufit. 

Nowe sklepy, nowe usługi

Najistotniejszy z  punktu widzenia klientów był dobór nowych 
najemców Emki. Zmiana organizacji powierzchni wspólnych po-
zwoliła na wprowadzenie do galerii nowych marek, dzięki czemu 
jeszcze lepiej odpowiada ona potrzebom mieszkańców Koszalina.

W  odmienionej Emce znajduje się 45 sklepów, 12 punktów 
usługowych, kawiarnia i lodziarnia, cztery punkty gastronomiczne.  
Wśród nowych najemców są sklepy odzieżowe: dwupoziomowy 
H&M, Carry, Top Secret, Grey Wolf, Vertus, Giacomo Conti, a także 
pierwszy w Koszalinie salon Sinsay; obuwnicze: CCC, Deichmann,

Genetic; dla dzieci: Smyk, Fiku Miku; sportowe: Martes Sport, 
4F oraz z artykułami i wyposażeniem domu – Pepco. Nowe lokale 
gastronomiczne to także Shanghai Kuchnia Chińska. Poza strefą 
zabaw dla dzieci pojawił się w pełni wyposażony pokój dla rodzi-
ców z dziećmi.

Zaraz po otwarciu ruszyła Wielka Loteria Urodzinowa „Jestem 
Piętnastką”. Z okazji swoich 15. urodzin, Galeria przygotowała dla 
klientów 15 nagród, w tym nagrodę główną, czyli samochód To-
yota Aygo.

 
SANO w nowej odsłonie

SANO jest nieodłącznym elementem Galerii Emka. Spółka była 
jednym z trzech inwestorów - założycieli centrum, zatem podobnie 
jak galeria w 2017 roku największy supermarket tej sieci obchodzi 
piętnastolecie istnienia. Z  okazji urodzin firma zrobiła prezent… 
klientom. Właśnie zakończył się generalny remont sklepu. – Towa-
rzyszymy mieszkańcom codziennie i od początku działalności do-
kładamy starań, by zakupy w naszych sklepach były przyjemnością 
– podkreśla Robertas Liudvinavičius, prezes zarządu SANO. – Mam 
nadzieję, że w  zmodernizowanym sklepie tak właśnie będzie. 
Zmieniliśmy wystrój i aranżację z naciskiem na wygodę. Na pół-
kach czeka 18 tysięcy produktów. Do oferty wprowadziliśmy blisko 
2 tysiące nowości. Na stoisku mięsnym i wędliniarskim, z których 
jakości słynie nasz sklep, oferujemy 500 rodzajów wędlin i  100 
produktów mięsnych. Do tego 120 rodzajów warzyw i owoców. 

Układ przestrzeni znacząco się nie zmienił, ale całość została 
odświeżona i odmalowana – oczywiście w charakterystycznych dla 
SANO czerwono-białych barwach. Pojawiły się m.in. wygodniejsze, 
niższe regały, dzięki czemu kupujący nie muszą się wspinać na pal-
ce, by sięgnąć po wybrane produkty. Ulepszona została też ekspo-
zycja samego towaru, także na stoiskach z nabiałem i mięsnym. 

W Galerii Emka pracuję od prawie 10 lat. Galeria zmieniała 
się na przestrzeni lat, a  w  ostatnim roku przeszła ogromną 
metamorfozę. Efekty przeprowadzonego remontu na pewno 
spotkają się z aprobatą naszych Klientów. Poszerzyliśmy na-
szą ofertę, zmienił się również wygląd Galerii. W nowej Emce 
znalazły się różnorodne sklepy i  zupełnie nowy food court 
w  nadmorskim klimacie. Jest to idealne miejsce na zakupy, 
jak również na pyszny obiad z rodziną. - Jacek Sikorski, dyrek-
tor Galerii Emka
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Zawsze powtarzam, że wszystkie zmiany są na lepsze. 
Bardzo się cieszę, że obserwujemy je w Galerii EMKA, 
która zyskała właśnie nowy wizerunek, nowe sklepy 
i nową jakość. Jako stylistka widzę w  tym ogromny 
potencjał. - Olga Kurenna, stylistka Galerii Emka



Po prawie 30 latach aktywności w branży odzieżowej, zbudowaniu marki Modes Jabłońscy, Witold Jabłoński porzuca dotychczasową 
pracę, aby zająć się muzykoterapią i wespół z żoną uprawiać ziemię. 

Kąpiel 
w dźwiękach
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klep państwa Jabłońskich przy ul. 1 Maja dobrze 
jest znany koszalinianom. Teraz czeka na nowego 
właściciela. Witold Jabłoński i  jego żona planują 
poważne zmiany w swoim życiu: – Do tej decyzji 
dojrzewaliśmy kilka lat – zdradza przedsiębiorca. 

– W 2005 roku dzięki żonie i Izabeli Kopeć na mojej drodze stanął 
Leszek Angolski, terapeuta, który gra na gongach i misach. Wtedy 
narodziła się we mnie miłość do tych niezwykłych instrumentów. 

Bez wykształcenia muzycznego rzucił się na głęboką wodę. 
Jak sam przyznaje dużo czytał, uczestniczył w kursach i grał. Te-
rapię dźwiękiem buduje na muzyce gongów, monochordów, mis, 
dzwonków Koshiu i Szanti. Swoje umiejętności sprawdzał, grając 
profesjonalnym muzykom. Jego gościem był m.in. dyrygent Ru-
ben Silva, niegdysiejszy dyrektor Filharmonii Koszalińskiej. – Nie 

ma nic piękniejszego niż to, kiedy tak wybitny muzyk stwierdza, 
że moje granie to nie jakieś brzdąkanie, ale „kąpiel w dźwiękach”, 
która wprowadza go w stan relaksu, odprężenia. 

Muzyka stała się stylem życia rodziny Jabłońskich. Małżonkowie 
jeżdżą po całej Polsce i prowadzą zajęcia zatytułowane „Piramida 
Dźwięku”, „Warsztaty z Żywiołami”, „Festiwal Dźwięku”, adresowa-
ne do osób poszukujących ukojenia w muzyce. A są wśród nich 
osoby zestresowane, z  depresją, cierpiące na różne schorzenia 
somatyczne, jak reumatyzm, bóle stawów. 

Dwa razy w miesiącu Witold Jabłoński prowadzi muzykoterapię 
w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w  Koszalinie. 
Jak na te spotkania reagują podopieczni ośrodka? – W zajęciach 
udział biorą osoby z umiarkowaną, znaczną oraz głęboką niepeł-
nosprawnością intelektualną – opowiada Elwira Jaremko, wicedy-
rektor ośrodka.  – Nasi podopieczni bardzo chętnie uczestniczą 
w tych spotkaniach. Na jednych działa to bardzo kojąco, to czas 
wyciszenia i odpoczynku. Innym dźwięk etnicznych instrumentów 
pozwala przełamać wstyd, otworzyć się na świat. Zauważamy rów-
nież, że po serii spotkań dzieci spastyczne znacznie rozluźniły się. 

- To nie są zabobony – podkreśla pan Witold. - Od 2012 roku 
funkcjonuje Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów, czyli or-
ganizacja osób stosujących w  praktyce terapeutycznej muzykę 
i szerzej - dźwięki. Lecznicze działanie dźwięków jest zaś faktem 
potwierdzonym rozlicznymi badaniami. Badania trwają zresztą 
dalej i dostarczają nowych informacji na temat mechanizmów, ja-
kie w psychice i cele człowieka uruchamia odpowiednio dobrany 
dźwięk.

To w jaki sposób uczestnicy zajęć reagują na dźwięk, zależy od 
wysokości tonu z jakiego korzysta prowadzący spotkanie. Wyróż-
nia się częstotliwość Alpha, Beta, Theta i Deltha (od 0.5 do 30 Hz). 
Odpowiednio dobraną muzykę stosuje się w łagodzeniu bólu po 
zabiegach chirurgicznych, dentystycznych czy przy chorobach 
psychosomatycznych. To w jakim stopniu dźwięk pomoże, zależy 
od człowieka, jego wiary i otwartości. 

Fala dźwięku może wprowadzić uczestnika w lekki sen, podczas 
którego odbiera bodźce zewnętrzne, przez koncentrację, po głę-
boki sen, kiedy uczestnik nie jest świadomy tego, co dzieje się wo-
kół niego. Od tego jak głęboko w organizm człowieka „wejdzie” 
dźwięk – uzależnione są przeżycia wewnętrzne. Na poszczegól-
nych etapach ludzki mózg pracuje inaczej. To powoduje, że dla 
jednych takie przeżycie jest bardziej oczyszczające, pobudzające, 
wyciszające, a czasem nawet denerwujące. – Zdarzyło mi się, że 
podczas jednej z sesji pewna uczestniczka zasnęła na kilka godzin 
– opowiada pan Witold. – Nie mogliśmy jej dobudzić. Kiedy do-
szła do siebie – powiedziała, że musiała załatwić kilka spraw sama 
z sobą. 

Rytuały trwają około 2,5 h. Uczestnicy przeważnie leżą, ponie-
waż ta pozycja ułatwia koncentrację. Wszystkie zmysły jednocze-
śnie przeszywają różne dźwięki i wibracje. Następnie zapada mar-
twa cisza, podczas, której wiele osób znajduje swój własny głos, 
coś co bywa nazywane „dźwiękiem duchowym”. 

Witold Jabłoński: - Po zakończeniu spotkania muzyka w orga-
nizmie uczestników gra jeszcze kilkanaście dni. To swoisty masaż. 
Wibracje instrumentów – na przemian drażniące, kojące, wysokie 
i niskie, wpływają na ruch komórek w całym ciele. Powodują od-
prężenie psychiczne i  fizyczne, wyzwolenie inspiracji. Otwierają 
przestrzeń, gdzie łączy się Wszechświat z Ziemią. Dźwięki i wibra-
cje trafiają do człowieka przez słuch, a ciało doznaje akustycznych 
drgań. To usuwa napięcia, stres, lęki. Relaksuje i pozwala dostrzec 
różne problemy,. ale i ich rozwiązania. 

S
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Jak podkreślają zwolennicy muzykoterapii, wiele chorób 
„gnieździ się w głowie”. Oczyszczony umysł, wyzwolony od stresu 
i jakichkolwiek cierpień, może działać cuda. Inni wskazują, że cia-
ło człowieka składa się w przeważającej części z wody, która jest 
doskonałym przewodnikiem fal dźwiękowych. Wibracje przeno-
szone są po całym ciele za pomocą tkanek, rozchodzą się do po-
szczególnych narządów, te z kolei wysyłają własne fale na trzech 
różnych poziomach: poziom ciała, umysłu i ducha. Stąd przepływ 
muzyki przez całe ciało. 

Muzyka dla Witolda Jabłońskiego stała się całym życiem. Ra-
zem z  żoną Aleksandrą, kupili w  Rekowie 2,5 ha ziemi. Ma tam 
powstać szkółka, która pokaże ludziom, jak istotne jest życie bli-
sko natury, zgodnie z  jej rytmem. Państwo Jabłońscy chcą zająć 
się hodowlą roślin w sposób naturalny bez żadnej chemii. – Idea 
jest taka, że osoby, które chciałyby mieć zdrowe warzywa, mogą 
przyjechać do nas, pomóc pracować na roli. Jak ziemia zrodzi plo-
ny, będą mogli je ze sobą zabrać. Szkółka ma również edukować 
dzieci, skąd pochodzi jajko czy mleko, bo wiele z nich w życiu nie 
widziało żywej kury czy krowy. 

Państwo Jabłońscy wracają do korzeni, starają się żyć w zgo-
dzie z ziemią i samymi sobą. Dlatego sami pieką chleb, bazując na 
naturalnych składnikach znanego pochodzenia, uprawiają zioła, 
z których przygotowują różne napary, nalewki i przetwory. 

Oboje źródła problemów zdrowotnych upatrują w  dotych-
czasowym stylu życia. Prowadzenie biznesu to ciągła bieganina 
i stres. Stąd chęć zmiany i decyzja o kupieniu ziemi na wsi. 

Rekowo to również miejsce, gdzie mają być prowadzone zaję-
cia z muzykoterapii. Pięćdziesiąt procent działki stanowi las usłany 
brzozami i sosnami. Jest to doskonała przestrzeń dla duchowych 
rytuałów. Według znawców dendrologii te dwa drzewa są dawca-
mi energii witalnej, naturalnymi emiterami zjonizowanego ujemnie 
powietrza. Samo obcowanie z drzewami ma kojący wpływ na nasz 
organizm. Zdrowotne możliwości tych roślin docenili już między 
innymi  Finowie, którzy od 2007 r. wspierają programy dotyczące 
wpływu lasów na ludzkie zdrowie, Korea zainwestowała 240 mln 
dolarów w Narodowe Centrum Leśnej Terapii, a w Stanach Zjed-
noczonych Stowarzyszenie Przewodników i Programów Natury i Le-
śnej Terapii prowadzi na terenie całego kraju certyfikowane szko-
lenia. Szum drzew, unoszące się pyłki, powiew powietrza i muzyka 
- wpływają bezpośrednio na ośrodki emocji, ożywiają wspomnie-
nia, wspomagają wytwarzanie peptydów i endomorfin. Muzyka wy-
twarza w mózgu specyficzny stan emocjonalny, który potrafi ukoić 
ból, lęki i wpłynąć na zdrowie słuchaczy. Witold Jabłoński mógłby 
o tym mówić godzinami. Przyznaje, że od momentu kiedy poznał 
muzykoterapię i bioenergoterapię, czuje się szczęśliwy i spełniony.  

Autor: Wioleta Jędrzejczyk–Betlińska / Foto: Mateusz Szczepański 
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ymiana młodzieżowa, w ramach której również 
Polacy jeżdżą do różnych zakątków świata, jest 
jedną z  form działalności rotariańskiej. Pobyt 
w obcym kraju trwa roku. 

„Wymieńcy”, bo tak popularnie się ich nazywa, mieszkają wtedy 
przy rodzinach swoich rówieśników i poznają zwyczajne życie da-
nego kraju. Zazwyczaj w tym czasie uczą się albo studiują. 

Piotr Jankowski, który w koszalińskim Rotary Club jest odpowie-
dzialny za kontakty międzynarodowe młodzieży, tak to komentuje: 
- Nie ma lepszego sposobu na prawdziwe poznanie danego kraju, 
jak życie w rytm miejscowych zwyczajów i wartości. Dlatego mło-
dzież garnie się do takich wyjazdów. Są bardzo wartościowe po-
znawczo, pozwalają nawiązać ciekawe kontakty i trwałe przyjaźnie. 

Z kolei Marcin Bogurski, prezydent RC Koszalin, dodaje: - Nasi 
goście stają się w swoich krajach i środowiskach wspaniałymi am-
basadorami Polski. Mówią, że wywożą w pamięci obraz ciekawych 
miejsc i życzliwych ludzi. 

W  tegorocznym pożegnalnym spotkaniu w  Mielnie wzię-
ło udział 57 osób z  USA, Kanady, Japonii, Meksyku, Argentyny, 
Włoch, Francji i Brazylii. Ich zmiennicy przyjadą do nas we wrze-
śniu tego roku.

Członkowie Rotary to mężczyźni i kobiety o różnorodnych za-
wodach których łączy wspólny cel uczynienia świata lepszym 
przez służbę humanitarną.

Fotog: Marcin Betliński

Rotary jest światową organizacją humanitarną z ponad milionem członków zrzeszonych w 34 500 klubach w ponad 200 krajach 
i regionach geograficznych. Jeden z  nich działa w Koszalinie od ponad 20 lat. I to właśnie on po raz dwunasty z rzędu był gospodarzem 
pożegnalnego spotkania młodzieży rotariańskiej, która w ramach wymiany międzynarodowej spędziła rok w Polsce. 

W
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wa niewielkie studia nagrań z  pokojem re-
alizatora dźwięku pośrodku. Na ekranie du-
żego monitora w biurze pulsują w kolorach 
tytuły zleconych materiałów. Przy każdym 
jeden z trzech komunikatów: na szaro mate-
riały już przygotowane, na zielono – te, które 

są w trakcie realizacji, na czerwono – oczekujące w kolejce. 

Kilku wyluzowanych facetów wpatrzonych w  ekrany kompute-
rów. Nic z atmosfery korporacji, choć dla wielkich korporacji Mikro-
fonika pracuje, realizując zamówienia na szczególny rodzaj usług. 

My w Onecie 
 
- Kiedy powstawaliśmy 16 lat temu, byliśmy jedną z pierwszych 

w kraju firm świadczących medialne usługi on-line. Naszym natu-
ralnym środowiskiem był od początku Internet – tłumaczy Tomasz 
Bartos, założyciel i  jeden ze współwłaścicieli Mikrofoniki. - Zało-
żyliśmy, że nasi klienci będą pracować z nami na odległość i że 
będziemy świadczyć usługi z Koszalina. I tak jest do dziś. 

Początki Mikrofoniki sięgają 2001 roku. Dla Internetu to czasy 
jak z mroków średniowiecza. Nie było sztywnych łączy. Zaledwie 
kilka lat wcześniej wystartowały portale Onet i Wirtualna Polska. 
Komunikowanie się za pomocą mejla było absolutną nowinką. 
- Dziś Wirtualna Polska jest naszym klientem – dodaje pan To-
masz. - A dzwoniąc na infolinię Onetu, słucha się głosu koszali-
nianki Joanny Lewandowskiej-Wołoszyn, który zresztą także my 
nagraliśmy. Jesteśmy dumni, że funkcjonujemy w  tak doboro-
wym otoczeniu. 

Mikrofonika: 
Koszalin brzmi wszędzie
Reklama popularnych jogurtów, prezentacja renomowanej uczelni czy komunikat, którego słuchają pasażerowie Pendolino. Co łączy te 
nagrania? Wszystkie powstały w Koszalinie. I swoich głosów do wielu z nich użyczyli koszalinianie. 

d
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Ich sposób na biznes to po prostu dostarczanie nagrań głoso-
wych do reklam, prezentacji, audycji promocyjnych. Pomysł, jak 
to zwykle bywa, podsunęła potrzeba. - Byłem realizatorem dźwię-
ku w nieistniejącym już Radiu Północ. Kiedy przygotowywaliśmy 
reklamy, dżingle, konkursy czy komunikaty radiowe, czuliśmy, że 
brakuje ludzi obdarzonych dobrym głosem. Podejrzewaliśmy, że 
podobny kłopot ma kilkaset funkcjonujących w tym czasie w Pol-
sce innych rozgłośni – wspomina Tomasz Bartos. 

W Koszalinie byli czytający aktorzy, byli ludzie radia (didżeje, re-
porterzy), którzy z doskoku użyczali głosu do reklam. Wielu z nich 
to dziś czołowi lektorzy, z których usług korzysta Mikrofonika. Jak 
choćby wspomniana Joanna Lewandowska-Wołoszyn, popularny 
radiowiec Marcin Kieca czy Julita Lachowska, niegdyś lektorka 
radiowa, dziś nauczycielka świetnie sprawdzająca się także w roli 
konferansjera. - Jesteśmy dumni, że zaczynała z nami także kosza-
linianka Ola Kostka, dziś gwiazda telewizji - prezenterka pogody 
i laureatka Telekamery 2016

W rozgłośniach brakowało wtedy lektorów i początki były ama-
torskie: spiker czy reporter prezentował na antenie wiadomości, 
następnie czytał prognozę pogody, a potem słychać go było w re-
klamie. To właśnie w zmianie tych warunków Mikrofonika upatrzyła 
swoją szansę.

Z czasem branża zaczęła się profesjonalizować. Dziś w najwięk-
szych miastach – w Warszawie czy Krakowie – jest grupa lektorów, 
którzy od rana do wieczora przemieszczają się od studia do studia 
czytając teksty reklam, spoty czy ścieżki dialogowe filmów. 

Niektórzy swoim głosem firmują całe kampanie reklamowe. To-
masz Knapik, jeden z czołowych polskich lektorów współpracują-
cych z Mikrofoniką, jakiś czas temu podpisał  kontrakt na reklamę 
piwa Tyskie i dlatego nie usłyszymy go w innej reklamie. 

Czytać dwie godziny bez zająknięcia 

Tomasz Bartos pamięta radiowe przesłuchania sprzed lat kan-
dydatów na lektorów. Zgłaszało się wielu ludzi, którym wydawało 
się, że mają dobry głos. Innych namawiali znajomi albo rodzina, 
żeby zgłosili się  na przesłuchania. - Dziewięćdziesiąt procent ludzi 
odpadało, bo czytanie tekstu jest specyficzną sztuką. Nie wystar-
czą predyspozycje, niezbędne jest wyczucie rytmu, rozumienie roli 
słowa, utożsamianie się z jego treścią. 

Tej profesji trzeba uczyć się latami. Młodzi zaczynają od krótkich 
tekstów. Lektor z dużym doświadczeniem jest w stanie z marszu 
wejść do studia i bez zająknięcia przeczytać listę dialogową dwu-
godzinnego filmu. To robi wrażenie! 

Ale zdarza się, że nawet ci najlepsi – z idealną dykcją i techniką 
opanowaną do perfekcji – nie są w stanie złapać schematu reklamy. 
Bywa, że lektor po wstępnym przeczytaniu tekstu sam rezygnuje, 
uznając, że to nie dla niego.  Zdarza się, że wycofuje się po nagra-
niu 5-6 wersji. Po prostu nie ma dnia. 

Bywa i tak, że odmawia, uznając, że przekaz jest sprzeczny z jego 
sumieniem. Marcin Kieca w ciągu roku użycza głosu do 1400 tek-
stów. - Z  założenia nie czytamy erotyków, czy komunikatów dla 
sex-telefonów – oznajmia. -  Czasem odmawiam też, gdy tekst jest 
przesiąknięty ideologią, która budzi mój sprzeciw. Niedawno nie 
zgodziłem się na przeczytanie tekstu zleconego przez polityków, 
który brzmiał bardziej fantastycznie niż historie z powieści Stani-
sława Lema. 

Czasem czytanie jest wyczerpującym zajęciem. Marcin Kieca 
wspomina zlecenie sprzed kilku lat. Trzeba było nagrać 20 lek-Ostatni „zjazd” lektorów Mikrofoniki. Na ekranie lektorka Lena Charkiewicz



tur szkolnych w bardzo krótkim czasie. Co najmniej trzy godzi-
ny pod rząd zaangażowanego czytania i  to codziennie. To był 
wyczyn! 

Są inne teksty przy których można się spocić. - Reklamę dla 
Mediaexpert  czyta się wysiłkowo. Słowa wyrzuca się z  siebie 
z prędkością karabinu maszynowego. Po nagraniu trzech spotów 
wychodzę ze studia mokry – dodaje lektor. 

W  gruncie rzeczy jednak to bardzo ciekawy zawód. Nie ma 
w nim rutyny, człowiek stale dowiaduje czegoś nowego. - Można 

na przykład dowiedzieć się, czym zajmuje się Narodowy Bank Pol-
ski albo jakie są zasady funduszy europejskich – przyznaje, śmie-
jąc się, Tomasz Bartos. 

 Uśmiecham się, kiedy słyszę siebie 

Mikrofonika od początku swojego istnienia buduje krąg klien-
tów i współpracowników. Jej chlubą jest przede wszystkim baza 
lektorów, którzy mogą przeczytać zlecony tekst. To największy 
kapitał firmy. - Prowadzimy stronę internetową banku głosów. 
Współpracujący z nami lektorzy różnią się  doświadczeniem i ję-
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zykiem, którym się posługują – wyjaśnia Tomasz Bartos. - Od tego 
zależy cena nagrania. 

Kilku lektorów mieszka w Koszalinie. Wspomniany Marcin Kieca 
czyta reklamy dla Universal Music, słychać go także w spotach dla 
Empiku i TVN-24. - To sztandarowy pomorski głos – oceniają w Mi-
krofonice. Sam pan Marcin przyznaje, że do swoich realizacji pod-
chodzi w sposób zawodowy, czyli bez większych emocji. - Czasem 
uśmiechnę się, kiedy słyszę siebie w Carrefourze albo w sklepie 
z elektroniką – przyznaje. Annę Jesionowską widzowie telewizji sły-
szą m.in. w reklamach popularnych jogurtów. Czasem na nagrania 
przychodzi z nią także syn i córka. 

- To często zajęcie wielopokoleniowe – tłumaczy Tomasz Bartos. 
-  To się dzieje w naturalny sposób. Dziecko zna studio, bo często 
przyjeżdża z rodzicem - lektorem. Kiedy klient chce, by w reklamie 
wystąpił młody człowiek, nie trzeba daleko szukać. 

Z koszalińską firmą współpracuje także co najmniej 300 osób 
z różnych miast kraju i z zagranicy.  - To jest hermetyczne środowi-
sko. Doświadczeni lektorzy muszą się do nas przekonać. A potem 
polecają naszą firmę swoim młodszym kolegom. Mamy sygnały, 
że stawiają nas w dobrym świetle. 

                             
Od Stokrotki po miesięcznik „Znak” 

Na dobrą opinię Mikrofonika pracuje od lat. - Bardzo dbamy 
o rzetelność rozliczeń i staramy się być uprzejmi. Pewnie dlatego 
ludzie wiążą się z nami na dłużej - uważa Tomasz Bartos. 

Konkurencja oczywiście nie śpi. Podobne liczące się banki gło-
sów są w Polsce co najmniej trzy. Co jakiś  czas pojawiają się też ko-
lejne małe firmy, ale z reguły po kilku, kilkunastu miesiącach słuch 
po nich ginie. - Nie wystarczy zdobyć jakieś zewnętrzne fundusze. 
Trzeba pielęgnować kontakty. Trzeba być solidnym i dbać o termi-
ny. Trzeba po prostu znać się na tej robocie! 

Warto też mieć jakieś hobby. Tomasz Bartos, akustyk i radiowiec 
z zamiłowania, uwielbia stare mikrofony. W studiu urządził nawet 
wystawę najciekawszych egzemplarzy. Prowadzi stronę oldskulo-
wych mikrofonów. To także przyciąga klientów. 

Na ich brak firma raczej nie narzeka. Przez kilka lat byli odpo-
wiedzialni za całą kampanię sieci handlowej Stokrotka. Dla Kom-
fortu przygotowywali reklamy i udźwiękowienia. Na zlecenie firmy 
Neckerman realizowali serię spotów promujących wyjazdy zagra-
niczne. Przygotowują nagrania dla Narodowego Banku Polskiego 
i dźwiękową promocję tygodnika „Wprost” i miesięcznika „Znak”. 
Nowy klient to kanał telewizyjny TVN HGTV. 

   
„Teraz zrobię pauzę” 

Co 4-5 zlecenie dotyczy nagrania w obcym języku. Z reguły za-
mawiają je polskie firmy, które zabiegają o zagranicznego klienta. 
I tak powstaje reklama, która ma trzy czy cztery wersje językowe. 
Bywa – choć coraz rzadziej, że polskie firmy z oszczędności decy-
dują się na to, by zagraniczny tekst czytali Polacy, którzy w jakimś 
stopniu opanowali  obcy język. – I często kończy się to klapą, bo 
jeśli na  przykład Włoch słyszy Polaka, który po włosku próbuje za-
chęcić do kupna jakiegoś produktu, to ogarnia go pusty śmiech. 

Kilkudziesięciu cudzoziemskich lektorów, 20 różnych języków – 
taką bazę Mikrofonika stworzyła przez kilkanaście lat. I są to z re-
guły osoby czytające teksty w swoim narodowym języku. - Nigdy 
nie mieliśmy z tego powodu jakiejś reklamacji – podkreśla Tomasz 
Bartos. - Choć zdarza się, że zagraniczny lektor odmawia przeczy-
tania tekstu jeśli jest niepoprawnie napisany. 
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Ta branża rządzi się dość sztywnymi zasadami. Im mniejszy kraj, 
im mniej liczna jest nacja, która mówi w danym języku, tym stawki 
są wyższe. Szwedom czy Norwegom na przykład płaci się 10 razy 
więcej niż Polakom. - Bardzo drodzy są Czesi. Rosjanie też mają 
wysokie stawki. Niemieccy lektorzy mają związek zawodowy, więc 
poniżej ustalonej gaży nie można tam zejść. 

Przygotowanie klipu w obcym języku bywa wyzwaniem. Bo jak 
zmontować tekst czytany po węgiersku albo chińsku? Nie wiado-
mo gdzie kończy się zdanie, gdzie jest akapit albo spójnik. A mon-
taż robią przecież Polacy – chłopaki z  Koszalina! - Zagraniczni 
lektorzy mają tego świadomość.  I często w tekście umieszczają in-
strukcję po angielsku: „teraz zrobię pauzę” albo „zaczynam nowe 
zdanie”. Porozumiewanie się po angielsku jest podstawą. 

Muzyka z windy nie przejdzie 

Są kraje, w których zawód lektora nie jest znany. Tak jest na przy-
kład w Japonii. Dlatego, kiedy dziennikarze jednej z  japońskich 
stacji telewizyjnych odwiedzili Polskę, ze zdziwieniem odkryli, że 
pasażerowie Pendolino, czyli prestiżowego polskiego pociągu, 
słuchają zapowiedzi i komunikatów nagranych przez ludzi, którzy 
czytają zawodowo. I że towarzyszy temu odpowiedni, doskonale 
im znany  podkład muzyczny. 

- Pomysł zapowiedzi w Pendolino jest od początku do końca 
nasz. Uważaliśmy, że tekst powinna czytać Julita Lachowska z Ko-
szalina. Przygotowaliśmy kilka koncepcji, przesłuchaliśmy wiele 
propozycji, ale w  końcu klient poparł naszą wizję. Przekaz miał 
być ekskluzywny, ale nie snobistyczny. I Julita świetnie się w tym 
sprawdza – ocenia Tomasz Bartos. - W kwestii muzyki też nie mie-
liśmy wątpliwości. Uznaliśmy, że jako podkład najlepsza będzie 
muzyka Szopena. Nie jakaś muzyka z windy. Tylko Szopen! 

Japońscy reporterzy poprosili o kontakt z popularnymi lekto-
rami, których słychać w  polskiej TV, by zrobić dla swoich widzów 
reportaż o tym egzotycznym zawodzie. Udało się ich skomuniko-
wać z Jackiem Brzostyńskim, legendą w lektorskim świecie: - Przy 
okazji okazało się, że  Brzostyński interesuje się japońskim jazzem. 
Miał o czym z nimi pogadać. Fajny zbieg okoliczności – kwituje 
Tomasz Bartos. 

Zostajemy w Koszalinie 

Panowie z Mikrofoniki często słyszą, że powinni ulokować swój 
biznes bliżej stolicy. - Dobrze nam w Koszalinie. Jest taniej i spo-
kojniej. A wszystko można załatwić przez Internet – mówi Tomasz 
Bartos. - Mamy satysfakcję. Nie bazujemy na wielkomiejskich ukła-
dach, całą swoją pozycję zdobyliśmy dzięki ciężkiej pracy. 

Czasem tylko żal, że zleceń z Pomorza nie jest zbyt dużo. Co 
jakiś czas nagrania zleca telewizja kablowa Gawex. Radio, które 
mieści się piętro niżej, zamawia spoty, ale poprzez pośrednika 
z Wrocławia. - Przygotowywaliśmy nagranie dla Politechniki Ko-
szalińskiej, zlecenie przyszło jednak z Zielonej Góry – dodaje pan 
Tomek. Ale to się z czasem zmienia. Lokalne firmy coraz częściej 
zgłaszają  się same, a i Politechnika od niedawna również wie do 
kogo może pisać. W Mikrofonice marzą o tym, by  lokalne media 
promowały się lokalnymi glosami, wskazując chociażby Radio Ko-
szalin. - Mamy już nawet wybraną lektorkę. 

Autor: Jarosław Jurkiewicz / Fotog: Agnieszka Orsa/Cezary Żukowski
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Maciej Stadnik, przedstawiciel firmy Paris Music (największy w Polsce dostawca 
muzyki do filmów i reklam, reprezentujący m.in. Universal Music) wręcza symboliczną 
złotą płytę Tomaszowi Bartosowi, pomysłodawcy i współwłaścicielowi Mikrofoniki 

Ze względu na mnóstwo obowiązków zawodowych i odległość w dorocznych imprezach może wziąć udział tylko część spośród 300 współpracowników



ak długo zajmuje się Pani pracą lektora?
- Zawodowo robię to od 2004 roku. Wcześniej 

pracowałam w  Radiu Północ. Ale to była krótka 
przygoda. Wspólnie z Waldkiem Sierańskim z Ko-
nia Polskiego na żywo czytałam reklamy, spoty pro-
mocyjne. Nagrywałam teksty do audycji dla dzieci.

- Do radia trafiła Pani z konkursu? 
- Właściwie to zostałam przyjęta z „ulicy”. Weszłam do „Związ-

kowca” (biurowiec przy ulicy Zwycięstwa – red.), żeby uciec przed 
deszczem. Zobaczyłam szyld rozgłośni radiowej i  pomyślałam, 
że warto w końcu zacząć pracę. Mikrofon? Może to zabrzmi nie-
skromnie, ale nie było to jakieś szczególnie nowe wyzwanie. Stoję 
przed mikrofonem od siódmego 
roku życia.

- Ale wtedy z radiem chyba Pani 
nie miała jeszcze do czynienia? 

- Nie. Mama, polonistka po-
stawiła mnie przed mikrofonem 
bardzo wcześnie. Recytowałam 
wiersze, śpiewałam, wygrywałam 
konkursy, w  tym ogólnopolskie. 
Czytałam teksty, najchętniej wier-
sze Gałczyńskiego. Do dziś sama 
piszę wiersze, opowiadania i  sce-
nariusze.

Scena mnie nie tremuje. Lubię 
ludzi. Praca głosem daje poczucie 
przejścia w inny świat. Nie stresuje 
mnie obecność ministrów, dyrek-
torów czy prezesów. Dzieci są naj-
bardziej wymagające.

Jestem prezenterką, konferan-
sjerką. Przez wiele lat współpraco-
wałam z  WOŚP, CK 105, przygo-
towałam program Bezpiecznych 
Wakacji. Współpracowałam z  Te-
atrem Variete Muza. Przez 14 lat 
prowadziłam noworoczne spotka-
nia Starostwa Powiatowego, przez 
5 lat - gale z  okazji Dni Techniki, 
organizowane przez NOT i Politechnikę Koszalińską. Nagrywałam 
teksty promujące koszalińskie firmy, nagradzane Gryfem. Prowa-
dziłam galę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Młodzi 
i  Film”. Jego ówczesny dyrektor Mariusz Raniszewski pracuje 
obecnie w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. 
Niedawno poprosił, żebym nagrała tekst do jego filmu o Kame-
runie. Świetny film, bardzo dobrze zredagowany tekst i możliwość 
przeczytania tego tak, jak to czuję. Ogromna przygoda!

- Praca lektora nie jest więc dziełem przypadku. 
- Tak, choć wcale tego nie planowałam. Tomek Bartos przyjął 

mnie bez tzw. demo. W  studiu w  Mikrofonice dał mi do prze-
czytania fragment „Małego Księcia”. Denerwowałam się, byłam 
przekonana, że spaliłam, a  on powiedział: „przyjdź jutro”. I  tak 
to się zaczęło. Jak wygląda ta praca? Dostaję SMS-a  albo od-
bieram telefon, gdy zmawiający wybrał mnie z  banku głosów. 

W  studiu na ekranie wyświetla się tekst, niekiedy są też wska-
zówki. Czytam kilka razy i  tak powstają różne wersje tekstu. Ta 
praca sprawia radość, ale jest też stresująca, bo nigdy nie wiem, 
czy trafiłam w gust. 

- Jest jakaś recepta na dobre czytanie? Zawodu lektora można 
się nauczyć? 

- Ważny jest tembr głosu, jego brzmienie i z tym się człowiek 
rodzi. Ale jeszcze ważniejsze są lata pracy i ćwiczeń. Pomaga wy-
kształcenie muzyczne - ja akurat jestem po klasie fortepianu. Pod-
czas nagrywania, przed mikrofonem, wygląda się nieco dziwnie. 
Trzeba przyjąć odpowiednią postawę i  zadbać o  właściwy od-
dech. Wskazane jest nawodnienie organizmu. Tak uczy moja kole-

żanka Lena Charkiewicz. Słucham 
uważnie. Dużą pomoc okazują 
realizatorzy nagrań. Sugerują, jak 
przeczytać tekst, co zaakcentować. 
Mam bardzo dobrego, cierpli-
wego realizatora. Jest nim Daniel 
Bach. Czasem moim realizatorem 
jest Maciej Trembowiecki. Ważny 
jest też dobry sprzęt.

- Zdarza się, że ludzie rozpozna-
ją panią po głosie? 

- Kiedyś po emisji programu 
w lokalnej telewizji, ktoś zagadnął 
mnie w sklepie. Odbieram telefo-
ny od znajomych, że na przykład 
słyszą mnie w  galerii handlowej 
w  Katowicach. Jestem przewod-
niczką głosową po mieście Bardo 
na Dolnym Śląsku i  po Świdnicy. 
Słyszą mnie klienci polonijnych 
sklepów i  instytucji w  Chicago 
i  Toronto. Jestem przewodnikiem 
nowo przyjmowanych pracow-
ników różnych instytucji, w  tym 
banków. Pojawiam się w  spotach 
reklamowych dla telewizji i  radia. 
W ostatnim czasie czytam reklamy 
leków: słychać je i w RMF, i w Radiu 
Zet.

- Ponoć mama nie była zadowolona z jednej z reklam, do któ-
rej Pani użyczyła głosu. 

- Tak, chodzi o papier toaletowy Regina. Reklama była emitowa-
na w programach I i II telewizji. Mama nie była tym zachwycona. 
Też mam do siebie krytyczny stosunek. Uczę się nieustannie.

- Ale z pracy dla PKP Intercity jest chyba Pani dumna. 
- Nie jechałam Pendolino. Wielu moich znajomych tak. Nie 

przeszkadzam podczas podróży, a  to komplement dla lektora. 
Czytanie zapowiedzi dla Pendolino to było bardzo sympatyczne 
zadanie. I nobilitujące dla firmy. Wybrano do realizacji właśnie Mi-
krofonikę. Nie walczyłam o to zlecenie, to klient mnie wybrał na 
podstawie demo. Promują mnie w  Mikrofonice - Tomek Bartos, 
Rafał Mrożek, Miłosz Wołkowicz. Nagrywam tylko u nich. Jestem 
szczęściarą. Cenię ich profesjonalizm, ale też zwykłą ludzką życzli-
wość. „Pendolinka. To miłe…

Rozmowa z Julitą Lachowską, lektorką

j
Mówią o mnie „Pendolinka”
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o  festiwalowych wyliczeń warto dopisać „je-
den organizator”: Mateusz Prus. GVF to jego 
pomysł i wykonanie. Ma 32 lata, mieszka w Ko-
szalinie, jest animatorem kultury w Regional-
nym Centrum Kultury w Kołobrzegu. W każdy 

piątek na antenie Radia Kołobrzeg prowadzi autorską audycję 
„Sanatorium dźwięków”, w  którym prezentuje swoje muzyczne 
fascynacje. Jego domowa kolekcja liczy sześćset egzemplarzy 

płyt, w tym 300 winyli, na które audiofile  wydadzą ostatnie pie-
niądze. Był dziennikarzem, bywa dj-em, aktywistą miejskim, jest 
fanem koszykówki i koneserem piwa. Poza tym skromnym chło-
pakiem, entuzjastą kultury i optymistą. Gdyby nim nie był, festi-
wal przestałby istnieć w 2014 roku.

Pierwszą edycję Good Vibe Festival Mateusz Prus organizo-
wał pod skrzydłami Centrum Kultury 105 w 2013 roku. Po roku 

Dwa miasta, cztery dni, pięciu wykonawców. Hirek Wrona nie ma wątpliwości: Good Vibe Festival 2017 (GVF) ma najlepszy line up 
wśród polskich festiwali. Piąta edycja imprezy będzie miała miejsce 14-17 czerwca br. Warto zarezerwować cztery wieczory na dobrą 
muzykę i za w sumie 50 zł posłuchać najlepszych brzmień z pogranicza jazzu, elektroniki, hip-hopu. Kto był na poprzednich edycjach, 
wie, że to dobra inwestycja. 

d

good Vibe 
Festiwal 2017
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drugą. Po zakończeniu współpracy z instytucją miał do wyboru: 
zawiesić projekt, który zbierał świetne recenzje lub kontynuować 
go na własną rękę. I za własne pieniądze. Do 2016 roku nie miał 
żadnego finansowego wsparcia. Pomagali mu przyjaciele i zna-
jomi – ktoś zaprojektował plakat, ktoś wyprodukował gadżety, 
pomógł w promocji, użyczył lokalu za logo na plakacie. Niektóre 
zespoły zgadzały się zagrać za bilety. Rasmentalism, Kroki, Mo-
dulators – to tylko niektóre formacje, jakie wystąpiły na scenach 
GVF. Kilka zespołów grało w Koszalinie pierwsze w swojej karie-
rze koncerty, a dziś są już uznane i doceniane.

 
Ambicje z roku na rok rosły, Mateusz chciał imprezę rozwijać 

i zapraszać najlepszych. Na łamach ubiegłorocznego „Prestiżu” 
mówił: „Chodziłem od firmy do firmy, namawiałem do wsparcia 
finansowego mnóstwo osób. Zainteresowania nie było. Najgor-
szy tekst, który słyszałem niemal wszędzie, brzmiał „To nie jest 
nasz target”. Nie wiem, co miałoby nim być? Wydaje mi się, że 
chodziło o  frekwencję. Ważne, by była ilość, a nie jakość. A  ja 
robię imprezę dla dwustu osób”.  

Rok temu znalazł się sponsor: Leszek Kołecki, prywatnie mi-
łośnik jazzu, dzięki czemu Mateusz mógł do Koszalina zaprosić 
wykonawcę z najwyższej półki: zespół The Green House Expan-
sion. W tym roku poza Cafe Mondo Leszka Kołeckiego pomaga 

mu Fundacja Nauka dla Środowiska. – Wspólnie przygotowali-
śmy wniosek o grant z Urzędu Marszałkowskiego – mówi Mate-
usz. – Udało się. Dostaliśmy pieniądze, a ponieważ festiwal ma 
oddziaływać regionalnie, jeden z koncertów odbędzie się także 
w Kołobrzegu. Uważam, że to świetna opcja, bo miasta się uzu-
pełniają.

Festiwal zyskał również patrona w postaci Hirka Wrony, zna-
komitego dziennikarza muzycznego. Prywatnie – autorytetu z lat 
młodości. Mateusz napisał do niego list o festiwalu, swojej pasji, 
z prośbą o wsparcie. – Zgodziłem się właściwie bez zastanowie-
nia – mówi Hirek Wrona. – Po pierwsze z powodu muzyki. Line-up 
Good Vibe Festiwalu jest kwintesencją tego, co dziś nakręca cały 
rynek muzyczny: czarne brzmienia, elektronika, jazz. W Koszali-
nie wystąpi część najważniejszych w tej chwili zespołów w Polsce. 
Trudno mi jako człowiekowi zajmującemu się historią i  krytyką 
muzyki przechodzić obojętnie obok takich inicjatyw. Po drugie 
– nie widziałem Mateusza na oczy, ale z takim entuzjazmem opo-
wiadał o tym projekcie, że nie mogłem mu odmówić. A trzecia 
rzecz, to że w tym projekcie w zasadzie nie ma pieniędzy. Od-
bywa się na granicy zwrotu kosztów, ale wykonawcy wybierają 
to miejsce do grania, więc chodzi też o atmosferę wydarzenia. 
Spełnione są dwa najważniejsze kryteria: wartość artystyczna 
i radość muzykowania. 

EABS: na GVF zagra po raz drugi (poprzednio podczas pierw-
szej edycji). Siedmioosobowy zespól jazzowy, który w czerwcu 
wydaje debiutancki album „Repetitions (Letters to Krzysztof 
Komeda)” będący hołdem dla tego znakomitego kompozytora. 
EABS to próba nowego podejścia do jazzu przez pryzmat hip
-hopowego brzmienia, na którym wychowali się muzycy. Łącząc 
wpływy soulu, funku, hiphopu, elektroniki i świeżego podejścia 
do kompozycji, zespół stara się tchnąć w jazz ogień, przywraca-
jąc temu gatunkowi dawny blask, nie zwracając uwa-
gi na panującą etykietę, wciąż poszukując i eks-
perymentując. Objawienie tegorocznego 
festiwalu Spring Break w Poznaniu. Zo-
stał również zaproszony do wzięcia 
udziału w  trasie Giganci Polskiego 
Jazzu, gdzie występuje wspólnie 
z Michałem Urbaniakiem. 

SOTEI: to nowy projekt 
dwóch uznanych polskich mu-
zyków. Duet tworzą Wojtek 
Sobura, perkusista, który two-
rzy muzykę solo i jako członek 
zespołów (Nosowska, Skubas) 
oraz Teielte, producent, który 
wydał już cztery solowe płyty 
i  wiele remiksów. Samplerowa 
wirtuozeria Teielte i  żywe bęb-
ny jednego z  najlepszych polskich 
perkusistów. W  lutym ukazał się ich 
debiutancki album sumptem uznanej 
oficyny „U Know Me Records”.

FLUE: efekt współpracy sesyjnej muzyków: Marci-
na Przeplasko a.k.a DJ Plash, Piotra Bolanowskiego a.k.a. Bolan, 
Grzegorza Sipiory oraz Damiana Niewińskiego. Połączenie czte-
rech całkiem różnych osobowości dało mieszankę wybuchową, 
której owocem jest autorski materiał, nawiązujący stylistycznie 
do muzyki lat 70. i 80. XX wieku (brudny funk, jazz, hip hop, di-
sco) i − poprzez zespolenie instrumentów klawiszowych, basu, 

perkusji, padów perkusyjnych, gramofonów oraz samplera − 
oscylujący w efekcie pomiędzy oldschoolem a nowoczesnością. 
Grupa ma na koncie występy na różnych muzycznych festiwa-
lach, a  przy tym jest także mocno związana ze środowiskiem 
breakdance’owym (Oubreak Europe, Jabra Style Season). Płyta 
„Influence”(2017) została wydana na CD oraz limitowanej, ręcz-
nie numerowanej edycji 500 sztuk płyt winylowych.

MOO LATTE: komponuje i  gra na gitarze, basie, 
perkusjonaliach, syntezatorach, czasem na-

wet śpiewa. Urodził się w Polsce, mieszka 
i  pracuje w  Kopenhadze. Jego rejony 

to soul, jazz, alternatywny hip-hop 
czy tworzona w domu elektronika. 

W  grudniu 2016 roku nakładem 
polskiej wytwórni 5:55 Records 
ukazał się debiutancki album 
Moo Latte „Tubism”. Składał 
się z aż 16 utworów odzwier-
ciedlających 16 stacji metra, 
które Moo Latte pokonuje 
w drodze na kopenhaskie lot-
nisko, skąd coraz częściej po-
dróżuje do Polski.

BITAMINA: Ich pierwszym al-
bumem są „Listy Janusza”, utrzy-

mane w  stylistyce eksperymental-
nego hip-hopu, ocierające się o  jazz, 

pełne gier słownych autorstwa Piotra 
Sibińskiego. W  2014 ukazuje się cyfrowo 

album „Plac Zabaw”. Wywołuje on spore za-
mieszanie i  zainteresowanie wielu dziennikarzy mu-

zycznych i osób ze środowiska. Pozytywne reakcje są motywacją 
do pracy nad kolejnymi produkcjami. Powstaje instrumentalny 
album „C” gdzie artyści pokazują swój kunszt w tworzeniu cie-
kawych i  połamanych bitów, zaskakują samplami i  jazzowym 
klimatem. Kolejna produkcja to „Kawalerka”, kontynuacja „Placu 
Zabaw”.  
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Pomoc i życzliwość festiwalowi ze strony Hirka Wrony ma swo-
je wymierne oblicze. Od kilku tygodni, na antenie radiowej Trójki 
w swoim programie dziennikarz prezentuje kolejnych wykonaw-
ców Good Vibe. – Będę na festiwalu – zapowiada. – Poprosiłem 
managment, by nie bukował mi na ten czas żadnych innych wy-
darzeń. W planie mam poprowadzenie audycji „Soul – muzyka 
duszy” wprost z Koszalina, mam nadzieję, że się uda. Bardzo się 
cieszę na ten wyjazd i nie mogę się doczekać. 

Line-upu, o  którym wspomina Hirek Wrona, nie powstydził-
by się żaden festiwal poświęcony świeżym brzmieniom: Eabs, 
Sotei, Flue, Moo Latte, Bitamina. Mateusz pracował nad nim od 
ubiegłorocznych wakacji. – Zapraszam wykonawców z pograni-
cza jazzu, funky, hip-hopu czy muzyki elektronicznej w  nowo-
czesnym wydaniu – mówi Mateusz. – Zapotrzebowanie na tego 
typu muzykę poza Koszalinem jest ogromne. Bilety na koncerty 
rozchodzą się na pniu, a festiwale mają status kultowych; przy-
chodzą na nie tłumy. Działanie w przestrzeni naszego miasta jest 
trudniejsze. Promuje się tu inną muzykę, trudniej o wyrobionego 
odbiorcę albo nie ma dla niego propozycji. Chcę przybliżać lu-
dziom dźwięki z wyższej półki. Good Vibe przez pięć lat istnie-
nia dorobił się już stempla jakości, wiadomo, że oferuje dobrą 
jakość. Publiczność z  roku na rok ma więc większą. Dowodem 
niech będzie choćby tegoroczny festiwalowy before, na który do 
Jazzburgercafe przyszło ponad 150 osób. Tyle co na klubowy 
koncert uznanego artysty. 

Koncerty odbędą się w  kilku miejscach: Kołobrzegu, Filhar-
monii Koszalińskiej, Teatrze Variete Muza. Good Vibe potrwa nie 
dwa, jak dotąd, ale cztery dni. – Festiwal obchodzi mały jubile-
usz, chciałem by był specjalny i przełomowy – tłumaczy Mateusz 
Prus. – Bardzo mi zależało, żeby inauguracja miała miejsce w Fil-
harmonii Koszalińskiej. To piękny obiekt, z doskonałą akustyką. 

Wiele osób w ogóle tam jeszcze nie było! Będzie okazja posłu-
chać czegoś innego poza muzyką klasyczną. Zagra zespół Eabs. 
Dzień wcześniej formacja wystąpi w Regionalnym Centrum Kul-
tury w Kołobrzegu. 

Plany na przyszłość? Proste: – Chcę, by mój festiwal był jedną 
z marek rozpoznawalnych poza Koszalinem. Żeby przyjeżdzali tu 
ludzie z całej Polski. I najlepsi artyści. 

Program: 
14 czerwca, EABS (koncert w hołdzie dla Krzysztofa Komedy), 
g. 19, Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu  
15 czerwca, EABS, g. 19, Filharmonia Koszalińska  
16 czerwca, SOTEI, FLUE, g. 20, Teatr Variete Muza  
17 czerwca, Moo Latte, Bitamina, g. 20, Teatr Variete Muza  
16 i 17 czerwca, afterparty: JazzburgerCafe,  
 
Bilety: 
14 czerwca: 25 zł normalne, 20 zł ulgowe, kasa RCK 
w Kołobrzegu, zamówienia online na mat.prus@gmail.com 
15 czerwca: I strefa 25 zł, II strefa 20 zł KupBilecik.pl, 
kasa Filharmonii  
16 czerwca: 15 zł, GoOut.net, goodvibefestival.pl, 
Cafe Mondo Koszalin, Teatr Variete Muza 
17 czerwca: 15zł, GoOut.net, goodvibefestival.pl, 
Cafe Mondo, Teatr Variete Muza 
Karnety na 16 i 17 czerwca do Teatru Variete Muza w cenie 
25 zł dostępne na stronie GoOut.net, goodvibefestival.pl, 
Cafe Mondo, Teatr Variete Muza



Joshua Becker: „Im mniej tym 
więcej”

„Myślcie o  waszych marzeniach 
podczas lektury tej książki, bo wła-
śnie o tym ona jest. Nie mówi tylko 
o posiadaniu mniej. Mówi o wspa-
nialszym życiu!” Joshua Becker to 
autor popularnego w  USA bloga, 
mąż, ojciec, pastor, jeden z najważ-
niejszych amerykańskich popula-
ryzatorów minimalizmu, znany na 
świecie mówca. Jego książka stała 
się w USA bestsellerem. Prezentuje 
nowe podejście do minimalizmu - 

minimalizm w  rodzinie (wskazówki, które pomagają uporządko-
wać nie tylko przestrzeń, lecz przede wszystkim relacje z bliskimi).  
Joshua Becker zmienił swoje życie po przypadkowej roz-
mowie z  sąsiadką o  domowych porządkach. Odkrył, że 
dla rodziny drogą do prawdziwego szczęścia jest minima-
lizm. Porządkuje on nie tylko przestrzeń, ale i  relacje. Naj-
ważniejszym minimalistą dla Beckera jest Jezus, od które-
go – jak podkreśl- nauczył się, że piękno minimalizmu nie 
polega na rezygnacji z rzeczy, ale na gruntownej zmianie myślenia. 
Ta książka może się okazać antidotum na błędne koło zakupów, 
stres, brak czasu i nadmiar rzeczy. Pomaga zrozumieć, że mniej to: 
więcej czasu i energii, więcej pieniędzy, więcej wolności, więcej 
hojności i lepszy przykład dla dzieci. 

Dariusz Kaliński: „Czerwona za-
raza. Jak naprawdę wyglądało wy-
zwolenie Polski?”

Kwiaty, poczęstunek, radosne 
okrzyki – tak Polacy witali czerwo-
noarmistów po ucieczce Niemców. 
Wielu rodakom wydawało się wte-
dy, że to rzeczywiste wyzwolenie. 
Wiara w to, że Sowieci to nasi sojusz-
nicy, trwała jednak krótko. Czerwoni 
zamiast wolności przynieśli bowiem 
nowy ucisk. Symboliczne już kra-
dzieże zegarków były tylko kroplą 
w  morzu bandytyzmu. Grabieże 

ubrań, inwentarza, alkoholu – do tego Polacy musieli przywyknąć. 
Nie sposób jednak było pogodzić się z cierpieniem zgwałconych 
żon, matek, córek i sióstr. Morderstwami w NKWD-owskim stylu. 
Represjami na żołnierzach podziemia niepodległościowego. Zsył-
kami do łagrów, które często kończyły się śmiercią już w drodze. 
Pijaństwem, które skutkowało brakiem jakichkolwiek zahamowań. 
To, czego nie zniszczyli i nie wywieźli Niemcy, wzięli sobie Sowieci. 
Tysiące kilometrów linii kolejowych, elektrycznych, telefonicznych. 
Ogromne ilości surowców, środków transportu, płodów rolnych, 
bydła, trzody chlewnej… Straty na ziemiach odzyskanych docho-
dzące do 54 miliardów dzisiejszych dolarów. Obszar państwa 

zmniejszony z 390 tysięcy do nieco ponad 312 tysięcy km². Licz-
ba ofiar śmiertelnych szacowana na 50 tysięcy (we wrześniu 1939 
roku zginęło tyle samo polskich żołnierzy, ale w  walce; łączna 
liczba ofiar Września – włączając cywilów – to mniej niż 80 tysięcy 
osób). Już tylko to pokazuje, że „wyzwolenie” nie było nim w isto-
cie, a ponownym zniewoleniem. 

Irene Frain: „Kochanek. Nieznany 
romans Marii Skłodowskiej-Curie”

Kiedy Maria Skłodowska-Curie 
w  tragicznych okolicznościach tra-
ci ukochanego męża i  naukowego 
partnera, Piotra, pogrąża się w  roz-
paczy. Ukojenie znajduje w  pracy 
ponad siły. Lecz gdy wydaje się, że 
nic nie jest w  stanie przywrócić jej 
radości życia, zdarza się to, co naj-
bardziej niespodziewane. Miłość 
nadchodzi nagle i sprawia, że dwoje 
ludzi znów może zaznać szczęścia. 
Maria Curie – zrozpaczona wdowa, 

i Paul Langevin – uczeń Piotra, przyjaciel rodziny uwikłany w nie-
szczęśliwe małżeństwo, zostają kochankami. Jednak nie wiedzą 
jeszcze, że za ich plecami czyha zazdrość. Wkrótce prasę obiega 
szokująca wiadomość – kandydatka do drugiego Nobla ma ro-
mans z żonatym mężczyzną. Na Marię spada lawina oszczerstw, 
a rozszalały tłum atakuje jej dom. Lecz gdy wokół szaleje burza, 
Maria pozostaje spokojna jak nigdy. I jak nigdy walczy o godność 
i szczęście. „Kochanek” to intymny portret Marii Skłodowskiej-Cu-
rie – naukowego geniusza i  silnej kobiety gotowej zaryzykować 
wszystko dla tych, których kocha.

Wojciech Szczawiński: „Anna 
Dymna. Warto mimo wszystko”

Obszerny wywiad-rzeka, w  któ-
rym poznajemy dwa intrygujące 
oblicza Anny Dymnej. Anna Dymna 
jako kobieta - ciepła i pogodna. Ni-
czego nie ocenia, nie wartościuje. 
Nie narzeka. Przyjmuje życie z  ca-
łym jego bogactwem. Bliska każ-
demu. Niemal na wyciągnięcie ręki. 
Przyjaciółka domu. Jednocześnie 
twarda i  odważna. Zdecydowana. 
Nie boi się wyzwań. Nie boi się 
trudów. Cały wolny czas poświęca 

powołanej przez siebie fundacji. Z drugiej strony Anna Dymna 
– aktorka. Wybitne role u wybitnych reżyserów. Niezapomniane 
kreacje filmowe i teatralne. Nagrody, festiwale, uznanie publicz-
ności. Zadziwiająca wierność jednemu teatrowi. Ale aktorstwo 
nigdy nie przesłoniło jej tego, co najważniejsze. Dlatego dziś 
Anna Dymna może nam powiedzieć kilka ważnych i  prostych 
słów.

Nowości i hity wydawnictwa Znak
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laczego finanse osobiste? Najważniejszy po-
wód jest taki, że leży mi na sercu przyszłość 
moich dzieci, a  mamy ich czworo: 16 latek 
Błażej, dwóch 11 latków Sebastian i  Tymon 
oraz 1,5 roczny brzdąc Leon. Nieważne jest 

dla mnie to, co po sobie zostawię w sensie materialnym, lecz to, 
z jakimi umiejętnościami chłopcy pójdą w dorosłe życie. Już wiem, 
z własnego doświadczenia, że w szkole podstawowej, średniej, czy 
nawet na studiach, dzieci nie otrzymają niezbędnych narzędzi do 
tego, aby być niezależnym finansowo, co może nie jest gwaran-
tem szczęścia, ale bardzo ułatwi im życie. Sama kończyłam szereg 
szkół ekonomicznych, pomagam Klientom rozwinąć swoje biznesy 
a jednak stosunkowo niedawno zrozumiałam, że podnoszenie sta-
tusu zawodowego, awanse, pomnażanie majątku, za którymi idzie 
wydłużanie godzin pracy i  jednoczesne skracanie czasu dla naj-
bliższych oraz dla siebie, jest spacerem po równi pochyłej.  

Czym jest dla mnie wolność finansowa? To taki stan umysłu 
i posiadania, w którym pracuję tylko wtedy, kiedy chcę, a nie - kie-
dy muszę. To czas, w którym podróże nie są dla mnie wyzwaniem 
finansowym, a jedząc kolację w Grecji nie zerkam do menu, czy 
woda jest dodatkowo płatna.  To czas dla rodziny, czas na rozwój 
osobisty, czas na lenistwo. 

Jak taki stan osiągnąć? Jak poznać, że jesteś wolna finansowo? 
Zaczynamy od podjęcia decyzji i zawarcia ze sobą kontraktu – jak-
kolwiek to dziwnie by nie brzmiało. Ja Anna, deklaruję, że od dziś 
będę dbać o higienę finansową, będę planować swoje wydatki, 
nauczę się oszczędzać a  nadwyżki zacznę inwestować. Wolność 
osiągnę wówczas, gdy bez pracy będę mogła pokryć dotychczaso-
we koszty utrzymania. Brzmi nierealnie? Może na początku troszkę 
nieswojo – ale to stan do osiągnięcia, dostępny dla każdego. W tym 
miejscu podkreślę, że nowego znaczenia nabiera określenie „oso-
ba zamożna”. Można mieć duży majątek ale też duże koszty utrzy-
mania, można mieć dobrze prosperującą firmę i wieloletni kredyt 
inwestycyjny z wysokimi odsetkami, można zarabiać ponad średnią 
krajową i wydawać ponad średnią. Wszystko pozornie się kręci do-
póki nie pojawi się sytuacja nieplanowana lub kryzysowa – śmierć 
małżonka, poważna choroba uniemożliwiająca pracę, obciążenia 
studiami, zastój w branży. Wówczas okazuje się, utrzymanie tego, 
co mamy jest trudne lub niemożliwe. Stąd inne ujęcie zamożno-
ści – stan, w którym nie muszę pracować, a moje koszty utrzymania 
są pokryte, ponieważ pracuje na mnie mój majątek. Nie musi być 
wielki, ważne, aby generował dodatni przepływ pieniędzy.

Do wolności finansowej może dojść każdy, wymaga to pewnej 
wiedzy i systematycznej pracy. Każdy z nas zaczyna z innego po-
ziomu, przy czym nie ma znaczenia, czy masz trudności finansowe, 
czy raczej chcesz pomnożyć to, co już masz. Nie ma znaczenia, czy 
w Twojej ocenie zarabiasz dużo, czy mało. Każdy może osiągnąć 
wolność finansową.

Zaczynamy od określenia stanu wyjściowego – obliczamy swoją 
wartość netto. Uzyskujemy w ten sposób informację, czy posiada-
ny majątek pokryje wszystkie generowane w ciągu roku koszty. 

Z danych w tabeli wynika, że bez pracy rodzina przeżyje 2 lata 
i 3 miesiące w tych samych warunkach bytowych (265 000 : 114 
400). To  dobry wynik. Jest czas na szukanie źródła utrzymania. 

Następnie analizujemy zobowiązania. Sprawdzamy, czy można 
zmniejszyć oprocentowanie kredytu, czy można zmienić warunki 
umów (media), analizujemy szczegółowo wydatki rodzinne i na 
podstawie pozyskanych danych przygotowujemy plan wydatków. 

Kiedy usiadłam wraz z moją przyjaciółką do planowania jej 
budżetu domowego, powiedziała: „nie ma szans, nie da się za-
oszczędzić i stworzyć rezerw w naszym budżecie 5 osobowej ro-

dziny”. Po przeanalizowaniu wydatków z 3 ostatnich miesięcy oraz 
rozplanowaniu wydatków przyszłego miesiąca został nam 1000 
zł. Pomnożony przez 12 …dał kwotę wystarczającą na zagranicz-
ne wakacje dla całej gromadki. Cały szkopuł tkwi w tym, aby to 
planowanie było regularne i skrupulatne a plan był kontrolowany 
i modyfikowany. Przeciętnie wydatki na jedzenie, ubrania, opła-
ty winny wynosić do 55% całości rodzinnego budżetu. Reszta, to 
oszczędzanie, pomoc innym, edukacja, inwestycje i rozrywka. 

Co zrobić, gdy borykamy się z poważnymi problemami finanso-
wymi? Dokładnie to samo, jeszcze bardziej skrupulatnie. Musimy 
wyrobić nowe nawyki finansowe i zmienić myślenie na temat pie-
niędzy. Nasze problemy wynikają z niewłaściwego dysponowania 
pieniędzmi, a nie z ich braku. Wdrożony nawyk planowania bu-
dżetu domowego pozwala ograniczać zbędne wydatki, realizo-
wać założone cele finansowe, w efekcie daje wolność finansową. 

Bardzo ważna jest edukacja finansowa dzieci, prawidłowe po-
stawy w rodzinie, które nasze pociechy naśladują i kiedyś powielą 
w dorosłym życiu. Konsumpcyjny styl życia nie sprzyja rodzicom, 
dzieci chcą zaspokajać swoje potrzeby natychmiast, trudno im od-
roczyć nagrodę w czasie. Mój najstarszy syn Błażej miał problem 
z utrzymaniem kieszonkowego choćby przez kilka dni. Zdarzyło 
się, że z okazji świąt dostał od rodziny sporą kwotę 800 złotych i 
wydał w tydzień, na zbytki. Bardzo długo myślałam, jak nauczyć 
go mądrze dysponować pieniędzmi, aż w końcu wymyśliłam spo-
sób. Założyłam mu konto w banku, wpłaciłam tam jego oszczęd-
ności, którymi dotąd dysponowałam i powiedziałam: „Błażej, je-
steś już prawie dorosły, więc chcę, żebyś był odpowiedzialny za 
swoje pieniądze. Daję Ci kartę do bankomatu, możesz wypłacać 
swoje kieszonkowe do wysokości 50 złotych miesięcznie. Wszyst-
kie wydatki masz skrupulatnie zapisywać. Jeśli do końca danego 
miesiąca nie przekroczysz limitu, dostaniesz bonus - dodatkowe 
50 zł. Jeśli jednak przez trzy kolejne miesiące przekroczysz limit, 
kartę zabieram”. Błażej spisuje wydatki, nie przekracza limitu. Jak 
będzie to robić przez kilka miesięcy, nawyk będzie miał we krwi, a 
stąd już prosta droga do mądrego planowania wydatków. 

Firma Konsultingowa Quadrivium, Anna Kalinowska 
www.quadrivium-kolobrzeg.pl

d
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Firma Konsultingowa Quadrivium prowadzona przez Annę 
Kalinowską działa w branży finansowej od 2009 roku. Misją 
Quadrivium jest pomoc klientom indywidualnym w poprawie 
sytuacji finansowej poprzez wspólne wypracowanie rozwią-
zań, kształtowanie dobrych nawyków oraz edukację. Firma 
świadczy usługi w zakresie ustabilizowania osobistej sytuacji 
finansowej, redukcji zobowiązań, przywrócenia zdolności 
kredytowej, planowania finansów rodzinnych oraz edukacji 
finansowej dzieci. Skuteczność, uczciwość, dobre rozumienie 
potrzeb klienta oraz poszanowanie jego prywatności, wyróż-
niają firmę i gwarantuje dobrą współpracę.

Majątek

Dom            350 000
działka       200 000
samochód   35 000
razem            585 000 

wartość netto a roczne koszt utrzymania majątku 

Kredyt hipoteczny z odsetkami                        320 000                               
Moja wartość netto 585 000 – 320 000 =      265 000       

KOSZTY UTRZYMANIA RODZINY
Wynajem domu 2 500 x 12 =                             30 000
Media  1 500 x 12 =                                              18 000               
Podatek od nieruchomości                                       800
Remonty, naprawy 300 x 12 =                               3 600
Ubezpieczenia                                                          2 000  
Utrzymanie rodziny 5000 x 12 =                         60 000
Razem                                                                    114 400



Kiedy byłem dzieckiem, chciałem zostać...
… detektywem w  czasach, kiedy leciał 
serial „Dempsey and Makepeace na 
tropie”, a  kiedy serial się skończył - 
maklerem. 

W szkole...
… podstawowej byłem wzo-
rowym uczniem („gruby ku-
jon w  okularach”), ale  kie-
dy poszedłem do Liceum 
Ekonomicznego, w  którym 
były prawie same dziewczy-
ny, zmienił się mój wygląd,  
wzrok się naprawił, a średnia 
ocen spadła, zainteresowa-
nia się  skonkretyzowały. Od 
tego czasu zacząłem w  każde 
wakacje jeździć na wakacje do 
Mielna, co zaszczepiło we mnie 
zainteresowanie Koszalinem i  mo-
rzem.

Moja pierwsza praca... 
… chciałem studiować, ale brakowało pieniędzy, 
więc podjąłem pracę sprzedawcy w  salonie Opla. Po 
roku zostałem kierownikiem (w  wieku 19 lat). Późnej ze wzglę-
du na zarobki i studia zmieniłem pracę i  jako handlowiec Kami-
su sprzedawałem przyprawy dla gastronomii. Te doświadczenia 
przydają mi się do dziś. Nawet studia mi tyle nie dały, co praca na 
etacie po 10-14 godzin sześć dni w tygodniu za najniższą krajo-
wą. Od 1997 roku pracowałem w Plus GSM i tak wciągnęła mnie 
branża telefonów komórkowych. 

Pierwsze zarobione pieniądze...
… te, które zarabiałem na etatach, szły na studia, a pierwsze ta-
kie naprawdę własne od razu inwestowałem w swój sklep, który 
otworzyłem  ze wspólnikiem z kapitałem 2000 zł, z czego tysiąc 
był pożyczony. Tak powstał AK-TEL , który miał w ubiegłym roku 
6 mln zł przychodu.

Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… trzeba wiedzieć, co się lubi i robić to najlepiej, jak się potrafi 
według własnego planu, a reszta za tym przyjdzie. 

Dobry szef...
… zatrudnia ludzi mądrzejszych lub lepszych od siebie w danej 
dziedzinie. Pieniądze dla pracowników są ważniejsze od pienię-

dzy szefa. Szef zawsze wysłucha opinii każ-
dego pracownika. 

U współpracowników cenię...
… uczciwość i szczerość.

Nie zatrudniłbym…
... nikogo, kto nie chce a je-
dynie musi pracować. 

Prywatnie jestem...
… pracoholikiem, co 
uświadomiłem sobie nie-
dawno, więc nie najlep-
szy ze mnie kompan. 

Dzień zaczynam...
… od treningu, w czasie któ-

rego układam plan dnia. 

Rodzina...
… jest najważniejsza, a  czas spę-

dzony z nią bezcenny. 

Zawsze znajdę czas...
… dla córki i na jej hobby.

Moim marzeniem jest...
… zdobywać i zwiedzać świat. 

Kiedy nie pracuję...
… staram się spędzać czas z rodziną. Jeśli jest to niemożliwe, szu-
kam sobie zajęcia, bo wtedy nie myślę o pracy. Często mi się to 
nie udaje. 

Moje hobby to...
… wędkarstwo, szukanie skarbów, zwiedzanie i podróże. Kiedyś 
rajdy terenowe 4x4. W przyszłości kitesurfing . 

Sport jest dla mnie...
… sposobem na zdrowie i pokutą za niezdrowe jedzenie i picie.

Dewiza, którą chcę przekazać innym...
… planuj i rób w życiu to, co lubisz, ale tylko najlepiej jak potrafisz. 
Kiedy nie planujesz, żyjesz nie swoimi planami, a  plany zawsze 
możesz zmienić. Jeśli będziesz robił to, co lubisz, nie będziesz 
się męczył pracą i życiem i niczego nie będziesz żałować. A, i nie 
martw się rzeczami, na które nie masz wpływu.

Arkadiusz Klimczak - urodzony w Legnicy  ekonomista,  absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego. Właściciel Firm AK-TEL i LEO  zwią-
zanych z telefonami komórkowymi, ich serwisem i akcesoriami.  W branży GSM od 20 lat, w Koszalinie od 17 lat. Zaczynał w „Torgu na 
Piętrze”  przy Połtawskiej,  gdzie  wraz z żoną prowadzili sklep. Obecnie zatrudniają ponad 40 osób,  prowadzą kilka sklepów stacjo-
narnych i internetowych. Działają w całej Polsce, a przez Amazon w Zachodniej Europie. Prywatnie mąż i dumny ojciec córki, o której 
mówi, że jest odzwierciedleniem wszystkiego co najlepsze u mamy i trochę u niego samego. Od początku zaangażowany w działalność 
koszalińskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Magia.

Biznes112 



Mieszkania o powierzchni od 42 do 58 m kw,
dwu lub trzystronne, w stanie deweloperskim.
Doskonała propozycja dla osób ceniących
wyrafinowany miejski styl, najwyższej jakości
materiały i staranne wykonanie z dbałością
o każdy detal.

tel. +48 603 132 100, www.kamienica-barlickiego.pl, info@kamienica-barlickiego.pl

Nowa inwestycja w samym sercu Koszalina. Elegancki budynek mieszkalno-usługowy przy ulicy 
Norberta Barlickiego 20 A łączący najlepsze klasyczne formy z aktualnymi trendami architektonicznymi.
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Słonecznie
na Norweskim

Tym razem nietypowa „Kronika Prestiżu”.
Rzadko się zdarza, że oddanie do użytku-
inwestycji staje się swoistym wydarzeniem 
towarzyskim. Tak było w  przypadku Ro-
dzinnego Otwarcia Osiedla Norweskiego. 
Odbyło się ono 13 maja br. i przyciągnęło 
uwagę ponad 200 gości, zamieniając się 
w rodzinny piknik. Oferta domów jednoro-
dzinnych wybudowanych w Jamnie przez 
Firmus Group skierowana jest szczególnie 
do młodych rodzin z dziećmi. Jak widać - 
trafione w punkt!

Foto: Agnieszka Orsa
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Jak ich 
nie kochać?

Wielkie amatorskie spektakle w  koszaliń-
skim amfiteatrze stają się powoli tradycją. 
W  zeszłym roku z  okazji urodzin miasta 
było „Wesele jamneńskie” (wcześniej z po-
wodzeniem pokazywane w  Bałtyckim Te-
atrze Dramatycznym). W tym roku z okazji 
Dni Koszalina pokazany został program 
zatytułowany „Nie kochać w  taką noc”. To 
wciąż ta sama grupa osób. Bagatela, oko-
ło 200! Sprężynami tych przedsięwzięć są 
panie Małgorzata Chodkowska i Teresa Żu-
rowska, współprowadzące fundację Poko-
loruj Świat. Oczywiście nie byłoby spekta-
klu, gdyby nie życzliwość i zaangażowanie 
Centrum Kultury 105. Jak i w poprzednich 
latach za stronę muzyczną odpowiadał 
Jarosław Barów wraz ze swymi muzykami, 
a reżyserią zajął się Marcin Borhardt, na co 
dzień aktor BTD. 

Foto: Izabela Rogowska 



 

Bal ze szczytnym 
przesłaniem

Fundacja „Zdążyć z  Miłością” 22 kwietnia 
br. zaprosiła swoich przyjaciół, sympaty-
ków i  ludzi dobrej woli na I Wiosenny Bal 
Charytatywny. Goście bawili się do późnej 
nocy, wspierając jednocześnie szczytny cel. 
Dochód z imprezy  wyniósł 11 tysięcy 880 
złotych i  w  całości zostanie przeznaczony 
na remont dachu i  poddasza kamienicy 
przy ul. Jana z Kolna 10, gdzie mieszczą się 
dwa mieszkania chronione prowadzone 
przez Fundację “Zdążyć z  Miłością”. Dach 
jest w fatalnym stanie, przecieka i grozi za-
laniem odnowionych mieszkań. W zamian 
za remont Fundacja będzie mogła użytko-
wać poddasze, powstanie tam świetlica dla 
dzieci, miejsce spotkań ze specjalistami, 
wolontariuszami. Koszt remontu wraz z wy-
posażeniem wynosi 220 tysięcy złotych, 
połowę potrzebnej kwoty Fundacja już ze-
brała. Prace remontowe na strychu trwają. 

Foto: Marta Figarska  
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„Biała Dama” 
na Dzikim 
Zachodzie

Tegoroczna Wielkanoc wypadła bardzo 
późno, bo w połowie kwietnia. Już w pierw-
szą sobotę po Wielkim Poście mieleńska 
restauracja „Biała Dama” państwa Anny 
i Przemysława Saków zaprosiła na zabawę 
kostiumową w klimacie Dzikiego Zachodu. 
I  jak zawsze zabawa była fantastyczna, jak 
podkreślają ci, którzy w  niej uczestniczyli. 
Najwyraźniej zabawy tematyczne stały się 
na trwałe znakiem rozpoznawczym „Białej 
Damy”. Czekamy na kolejną.  

Foto: materiały prasowe 
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O FIRMIE 

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?

P
orywa mnie wszystko, co nowe. Je-
stem na bieżąco z trendami w rozwoju 
budownictwa. Cały czas pojawiają się 
nowe technologie albo nowe zastoso-
wania 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 Ko-
szalinie mówi i pisze ze względu na Osiedle 
Cypryjskie, zastosowanie rekuperacji w miesz-
kaniach – to są rozwiązania innowacyjne, pod 
którymi się podpisuję. Bywają też pomysły trud-
ne 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 wybu-
dowane przez nas, ale też na życie pracowników, 
kontrahentów. Biznes nie działa w próżni, wcho-
dzi w interakcje. To jest duża odpowiedzialność, 
ale właśnie w budowaniu tych wszystkich relacji 
widzę sens.

Pieniądze w ogóle nie są na pierwszym miej-
scu! Chodzi o to, żeby wszystkie strony były za-
dowolone – pracownicy, pracodawca, klienci, 
podwykonawcy. I jeszcze szerzej – nasze działania 

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 przy-
chylam, to jest dla mnie ważne. Dla firmy taka pomoc 
– rzeczowa lub finansowa – często jest niewielkim 
obciążeniem, a możemy zrobić coś bardzo poży-
tecznego. 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 KUN-
CER 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?

Odważnie i z misją

Krzysztof Kuncer – prezes zarządu PB Kuncer.
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– Mogę opowiedzieć jak to wygląda „od środ-
ka”. Dbamy o detale i komfort życia. Hasło „przy-
jazne budowanie” jest poparte faktami.

Staramy się by oddawane przez nas budynki 
zapewniały mieszkańcom jak najlepsze warunki 
i  żeby komfort mieszkaniowy był jak najwyż-
szy. Budynek musi być dobrze zaprojektowany 
i dobrze wykonany. Stosowane przez nas roz-
wiązania 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 wszyst-
kie strony – nasi mieszkańcy, my jako firma, archi-
tekci dla nas projektujący, inni mieszkańcy miasta, 
bo przecież budynki wpisują się w miejskie realia 
i tworzą miejską architekturę.

Myślę, że dbałością o komfort życia mieszkań-
ców naszych budynków wyznaczamy już w Ko-
szalinie pewne standardy, kształtujemy trend.

Czy zdarza się Panu osobiście ingerować 
w projekty architektoniczne?
– Zdarza się. To wynika z wieloletniego do-

świadczenia w  pracy na  styku projektantów 
i wykonawców. Potrafię przewidzieć większość 
potencjalnych problemów, miejsc, które będą 

„usterkogenne”. I zwykle wiem, jak uniknąć kło-
potów. Poza tym pilnuję priorytetów – ma być 
nowocześnie i przyjaźnie.

A skąd pomysł, żeby budynki na Osiedlu 
Cypryjskim były tak innowacyjne pod wzglę-
dem energooszczędności? Zdecydowaliście 
się Państwo, jako deweloper, na bardzo 
ciekawy krok.
– Tak, bo w biznesie oprócz wiedzy i doświad-

czenia liczy się też dynamika i odwaga. Właśnie 
– odwaga. To ona jest potrzebna do wprowadzania 
nowości.

Ponieważ w budownictwie zaczęło obowiązy-
wać nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny 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 zdecydo-
wała się na wybudowanie wielorodzinnego bu-
dynku energooszczędnego, spełniającego polskie 
i międzynarodowe wymogi oszczędności energii. 
Zadanie wykonaliśmy z całkowitym sukcesem. 
Parametry budynku, które udało się osiągnąć 
nawet znacznie przekraczały stawiane mu pra-
wem wymogi.

Razem z nami wznoszenia budynków ener-
gooszczędnych uczyli się nasi projektanci i pod-
wykonawcy: instalatorzy, ociepleniowcy, monta-
żyści okien, a dostawcy urządzeń dowiedzieli się, 
że muszą w dostarczanych do tych budynków 
urządzeniach podnieść parametry. Na przykład do-
starczane 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 wy-
konawców 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 zreali-
zował wielorodzinnego budynku energooszczęd-
nego, nawet w skali całego kraju wybudowano 
ich niewiele.

Dziś to prawdziwa innowacja. A co będzie 
taką zaskakująca nowinką za pięć czy dzie-
sięć lat?
– Myślę, że trendem pozostaną rozwiązania 

ekologiczne, bo po pierwsze wzrasta świado-
mość ich wagi, również w naszym społeczeństwie, 
a po drugie w dłuższej perspektywie są one ko-
rzystne dla portfeli mieszkańców. W budownictwie, 
także tym wielorodzinnym, jest jeszcze miejsce 
na przykład na pełniejsze wykorzystanie ener-
gii słonecznej. Nasze przyszłe domy będą coraz 
bardziej samowystarczalne i energooszczędne. 
Chciałbym takie budować. Staram się każdego 
dnia szukać nowych rozwiązań. Trzymam rękę 
na pulsie.

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

– Krzysztof Kuncer
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F
irma rozpoczęła budo-
wę mieszkań i domów 
na sprzedaż jako jeden 
z pierwszych dewelo-
perów w  Koszalinie. 
Dzisiejszy rozmach 
w realizacjach dewe-

loperskich to efekt zdobytego 
doświadczenia, wypracowanej 
marki i zdobytego zaufania klien-
tów. Szeroka oferta obejmuje 
różnorodność propozycji z uwagi 
na  lokalizacje, rodzaj obiektów, 
rozwiązania architektoniczne 
i  funkcjonalne, tradycyjne i no-
watorskie, ale zawsze gwaran-

tuje 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 wyko-
nane zagospodarowanie terenu.

Jedyne na Pomorzu budynki 
energooszczędne
Ku  końcowi zbliża się budowa kolejnego bu-
dynku 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 loka-
li. Nasi klienci wybierając mieszkania na Cypryj-
skim kierują się przede wszystkim lokalizacją, 
urodą powstającego osiedla a  także w  dużej 
mierze ekologią i  ekonomią. Budynek wieloro-
dzinny, który został oddany w 2015 r. oraz obec-
nie budowany spełniają wyśrubowane normy 
przewidziane dla obiektów energooszczędnych 
o tzw. standardzie NF 40, to znaczy że dla po-
trzeb ogrzania i wentylacji mieszkania zużywają 
mniej energii niż 40  kWh na  1  m²  mieszkania 
na rok. Wybudowany budynek osiągnął wskaź-
nik mniejszy niż 15 kwh/m²·rok, czyli wymagany 
dla budynków pasywnych. W ogromnej mierze 
dzięki wentylacji mechanicznej z odzyskiem cie-
pła, tzw. rekuperacji.. Zainstalowaliśmy również 
solary na  dachu, żeby wspomóc ogrzewanie 
wody. Dzięki temu lokatorzy zużywają dwa razy 
mniej energii, niż mieszkający w budynkach bu-
dowanych tradycyjnie.

W przypadku wszystkich mieszkań budowa-
nych 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 par-
kingu zewnętrznym. W ofercie są także komórki 
lokatorskie znajdujące się na tych samych kondy-
gnacjach 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 przed-
sięwzięciem. Będą to dwa budynki wielorodzinne 
przy ul. Zwycięstwa 232. Na blisko 7000 m² pięk-
nej, ukrytej dzisiaj za rzędem wysokich drzew dział-

Wioletta Stelmach

NASZA OFERTA

Budynek nr. 3 na Osiedlu Cypryjskim.
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ce, powstanie trzykondygnacyjny obiekt z siedem-
dziesięcioma ośmioma mieszkaniami.

Budynek będzie miał charakterystyczną dla firmy 
kolorystykę, znowu piękne balkony i tarasy, teraz 
także na dachu i bardzo ciekawą formę architek-
toniczną. Mimo niewielkiej wysokości, tylko parter 
i dwa piętra z antresolami w niektórych lokalach, 
wszystkie klatki schodowe wyposażone będą 
w komfortowe windy osobowe. Mieszkania dwu-
poziomowe 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 du-
żego komfortu i przestrzeni – Wykorzystując piękne 
tarasy usytuowane na dachu budynku odwróciliśmy 
układ lokali dwupoziomowych – wyjaśnia Wioletta 
Stelmach. – Na pierwszym piętrze znajdzie się za-
plecze 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 więk-
szości będą miały południową i zachodnią ekspo-
zycję, 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 kom-
fortowymi 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 po-
rośniętej 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 inwe-
stycji, zwłaszcza, że projekt wykonuje Autorska 
Pracownia Architektów Ireny Romysz-Skowyrskiej, 
z którą firma stale współpracuje. Według zało-
żeń firmy, obiekt ma zostać skończony do końca 
przyszłego roku.

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

Osiedle Zwycięstwa w Koszalinie

Budynki przy ulicy Paryskiej  
w Kołobrzegu.
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gu. – Pierwszy z trzech domów przy ul. Paryskiej 
5 powstał w 2009 r. – wyjaśnia pani Wioletta Stel-
mach – Załamanie rynku budowlanego w  tam-
tym okresie spowodowało, że koncentrowaliśmy 
się na  naszym koszalińskim rynku i  wróciliśmy 
do budowy kolejnych dwóch obiektów dopiero 
teraz. Zainteresowanie mieszkaniami w tej nad-
morskiej miejscowości jest tak duże, że nie na-
dążamy z przygotowywaniem umów deweloper-
skich. W  pierwszym budynku zamknęliśmy już 
stan surowy, drugi jest na etapie fundamentów. 
Mieszkania interesują zarówno kołobrzeżan jak 
i osoby, które nabywają nieruchomość w uzdro-
wisku kierując się ekonomią. To  doskonała in-
westycja. Osiedle Europejskie zlokalizowane jest 
z  dala od  zgiełku turystycznego, w  niedalekiej 
odległości od  centrum miasta. Nabywcy mogą 
korzystać z  dobrodziejstw Kołobrzegu ale ma-
jąc zapewnioną życiową intymność. Paryska 
3 zostanie oddana do użytkowania wraz z koń-
cem 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 bar-
dzo ciekawej kompozycji po  cztery w  jednej 
zabudowie. – To przedsięwzięcie jest niezwykłe 
–  podkreśla Wioletta Stelmach –  Wychodzimy 
naprzeciw różnym zapotrzebowaniom naszych 

klientów. W  tym rejonie powstanie piękny dom 
o  powierzchni ponad 200 m² dla osób cenią-
cych przestrzeń, który połączy funkcje miesz-
kalną z działalnością gospodarczą. Dwa piękne 
prawie 180 metrowe domy w zabudowie bliźnia-
czej, usytuowane na sześcioarowych  działkach. 
Swoje miejsce znajdą również osoby, którym 
zależy na  niewielkim domu, ale z  własnym ga-
rażem i  działką. Ta  ostatnia oferta skierowana 
jest do osób, które marzą o ustronnym miejscu 
do  życia z  małym ogródkiem w  cenie niewie-
le różniącej się od ceny mieszkania w budynku 
wielorodzinnym. Olbrzymim atutem „osiedla” 
domków jest ich piękne położenie. Z jednej stro-
ny to spokojna, zielona okolica, sypialna Kosza-
lina. Z drugiej zaś jest to miejsce doskonale sko-
munikowane. W kilka minut można na  rowerze 
czy samochodem dojechać nad Wodną Dolinę, 
do centrum handlowego czy na rynek staromiej-
ski. Pierwsze prace mają ruszyć na dniach, od-
danie 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 najnow-
sze rozwiązania technologiczne, dba o wygodę 
i komfort mieszkańców. Poza tym PB Kuncer 
to sztab ludzi tworzących zgrany, zaangażowany 
zespół, którzy profesjonalnie, z życzliwością i uwa-
gą zajmują się klientami na każdym etapie budowy 
– służą radą i rozwiewają wszelkie wątpliwości.

Ekskluzywne domy  
przy ul. Jałowcowej w Koszalinie.
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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 de-
welopera 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 kilkadzie-
siąt lat, czy inwestycja w nierucho-

mość na wynajem. Zawsze wiąże się to z dużym 
wydatkiem. Decyzja jest poważna. I w biurze 

obsługi klienta PB KUNCER wszyscy to rozu-
mieją. Dlatego najważniejszymi cechami pracują-
cych tu osób są wybitna cierpliwość i otwartość 
na pytania.

Plany budynków, rzuty poszczególnych pięter 
oraz zaprojektowany przez architektów rozkład 
mieszkań można obejrzeć na stronie interneto-
wej 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 przy-
chodzić z konkretnym, upatrzonym mieszkaniem 
– przyznaje Anna Staniszewska, na co dzień do-
radzająca klientom PB KUNCER. – Wiemy jakie 
pytania zadać, żeby najlepiej doradzić kupującym. 
Ważny jest metraż, zapotrzebowanie na konkretną 
liczbę pomieszczeń. Ponieważ oprócz sprzedaży 

Tu wszystkie pytania 
znajdują odpowiedź

Marzena Wardyn i Anna Staniszewska, doradzają klientom 
od pierwszego etapu zakupu.
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i doradztwa zajmujemy się też przygotowaniem 
produkcji, a więc koordynacją procesu powsta-
wania budynków, bardzo dobrze je znamy. Wiemy 
jak są usytuowane względem stron świata, które 
pomieszczenia w mieszkaniu będą bardziej na-
słonecznione. Jesteśmy w stanie podpowiedzieć 

najlepiej, kiedy klient po prostu opowie nam o swo-
ich oczekiwaniach.

Jednym z ważnych pytań, oprócz informacji 
o cenie, etapach finansowania zakupu, są przy-
szłe 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 eta-
pie występują bardzo pozytywne niespodzian-
ki. 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 spo-
tkaniu razem z naszymi klientami projektujemy 
ich mieszkania – śmieje się Marzena Wardyn. 
– Oczywiście umownie, bo jeśli jest taka potrze-
ba, to kierujemy kupujących do profesjonalnych 
projektantów wnętrz, ale faktycznie zdarza się, 
że  już na wstępie klienci zastanawiają się, czy 

w mieszkaniu zmieści się ich ulubiona sofa, gdzie 
postawią pralkę i jak zorganizować pokój dziecię-
cy. 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 odpo-
wiadać na wszystkie pytania.

– Również te, które wiążą się z finansowaniem, 
bo po kilkunastu latach pracy w firmie deweloper-
skiej bardzo dobrze orientujemy się w bankowych 
procedurach przyznawania kredytów – dodaje 
Anna Staniszewska. – Znamy realia. Nawet jeśli 
doradcy kredytowi utrzymują, że decyzja w spra-
wie kredytu przyjdzie w ciągu dwóch lub trzech ty-
godni, studzimy czasem zapał, wiemy, że to może 
potrwać nawet dwa miesiące. W przypadku no-
wych, dopiero powstających inwestycji, nie wydłu-
ża 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. Wie-
dział, że my również czuwamy nad powodzeniem 
całej operacji.

Zaufanie to podstawa, kiedy kupuje się miesz-
kanie 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 Stel-
mach. – Tu nie może być miejsca na pośpiech. 
Zawsze staram się wyjaśniać klientom bardzo 
dokładnie wszystkie zapisy w umowach. Osoby, 
które kupują wybudowane przez nas mieszka-
nia nie mają raczej żadnych obaw, bo KUNCER 
to solidna, wiarygodna marka, która jest miesz-
kańcom Koszalina i okolic dobrze znana, ale 
mimo wszystko – kładę duży nacisk na to, żeby 
w każdym indywidualnym przypadku wypraco-
wać zaufanie.

Okazuje się, że zza biurka w firmie dewe-
loperskiej można też śledzić bardzo ciekawe 
trendy społeczne. Największa grupa osób, które 
kupują nowe mieszkania to młode rodziny z ma-
łymi 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 nie-
ruchomości warto inwestować, dlatego popularne 
stało się kupowanie mieszkań i przeznaczanie 
ich do wynajmu. Co ciekawe – do nowych bu-
dynków 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-

Danuta Kapuścińska – sekretariat PB Kuncer
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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. Dewelo-
perskie mieszkanie jest w takiej sytuacji 
bardzo wygodną opcją. Daje komfort, 
gwarancję usunięcia wszystkich uste-
rek, jeśli jakieś się pojawiają. Dzisiejsze 
standardy budowania daleko różnią się 
od tego, co znamy sprzed kilkudzie-
sięciu 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 tele-
fony 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 za-
pracowaliśmy sobie na  ich zaufanie 
i ta satysfakcja z pracy jest bezcenna.

Do biura Przedsiębiorstwa Budowlanego KUN-
CER 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 pro-
mowane i nie znajdziemy informacji o nich w inter-
necie. 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.

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

— „ —
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

Krzysztof Stolarczyk – inżynier budowy i doradca sprzedaży 
w Kołobrzegu.
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ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

P
rofesjonalizm PB Kuncer znany jest 
nie tylko klientom indywidualnym na-
bywającym mieszkania lub domy, ale 
również inwestorom zlecającym firmie 
budowę. Najlepszym dowodem może 
być współpraca z grupą spółek dewe-
loperskich 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. Re-
zydencje Park to czterokondygnacyjne budynki 
mieszkalne, po dwanaście komfortowo wykoń-
czonych 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 wyso-
kich sosen, bliskość morza i niepowtarzalny klimat 
budowanych budynków powoduje,że Firmus Gro-
up sprzedaje zazwyczaj wszystkie apartamenty 

przed ukończeniem inwestycji. – Rezydencje Park 
i Park Rodzinna to bardzo wymagające realizacje 
– podkreśla Wioletta Stelmach, dyrektor general-
na. – Musieliśmy sprostać wysokim oczekiwaniom 
inwestora, aby miejsce to w pełni kojarzyło się 
z komfortem i  luksusem. Architekturą obiekty 
nawiązują do przedwojennej, poniemieckiej archi-
tektury. Stąd wiele ważnych detali, wykorzystanie 
naturalnych materiałów jak drewno, kamienie, 
które znajdują się nie tylko na elewacji budynku, 
ale również wewnątrz apartamentów. Zasad-
niczym 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 realizowa-
na 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 wymagają-
cych zleceniodawców. Dowodem zaufania jakim 

BUDYNKI 
NA ZAMÓWIENIE

Widok na Rezydencję Park.

Apartament w Rezydencji Park Rodzinnej.
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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 nowo-
czesny apartamentowiec, który powstaje przy 
ul. Chrobrego w Mielnie. Początkowo inwestycję 
budował sam zleceniodawca, po dłuższej prze-
rwie w pracach – na plac budowy weszła firma 
PB Kuncer. Do sierpnia 2018 r. na miejscu znane-
go Koszalinianom byłego klubu Orion, powstanie 
czterokondygnacyjny obiekt z pięćdziesięcioma 
trzema mieszkaniami apartamentowymi, z prze-
stronnymi tarasami i balkonami. Prosta forma 
architektoniczna i duże przeszklenia mają pozwo-
lić 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 

zrealizowała nową siedzibę Stowarzyszenia Ci-
vitas Christiana przy ul. Ks. Czesława Domina 
w Koszalinie. Jak twierdzi Wioletta Stelmach 
– wkomponowanie siedziby w miejską prze-
strzeń wymagało wiele pracy. Niewielka działka, 
otoczona budynkami mieszkalnymi – stawiała 
przed wykonawcą nie lada wyzwanie. Obiektem 
wyznaczającym charakter nowego budynku, od-
danym przez projekt autorstwa Rajmunda Rinka 
i Andrzeja Krzyżaniaka, był sąsiadujący z nim za-
bytkowy kościół pw. św. Józefa. Prace realizowa-
ne były pod okiem konserwatora zabytków. Przy 
ul. Ks. Biskupa Domina powstał piękny obiekt, 
którego sercem jest szklana rotunda obudowa-
na 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 realiza-
cja ze skrupulatną dbałością o szczegóły oraz 
profesjonalizm sprawił, że budynek doskonale 
wpasował się w otoczenie i uatrakcyjnił ścisłe 
centrum Koszalina.

Molo Park w Mielnie Rezydencja Park Rodzinna

Siedziba Civitas Christiana 
w Koszalinie
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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 Skowyrska-
Sobieraj i Rafał Sobieraj. Mama, 
córka i zięć. Projektują m.in. budynki 
mieszkalne dla Przedsiębiorstwa 
Budowlanego Kuncer.

I
rena Romysz-Skowyrska, zapytana o misję za-
wodu architekta, mówi skromnie. Że to zawód 
zaufania społecznego, a misję widzi w skali 
urbanistycznej – jest nią pilnowanie przestrzen-
nego 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 budyn-
ków mieszkalnych, budynek przy skrzyżowaniu 
ulic Głowackiego i Pileckiego, a także obiekty 
na osiedlu Na Skarpie czy przy ul. Zientarskie-
go. Pracownia projektuje też dla indywidualnych 

inwestorów. Architekci przyznają 
jednak, że choć praca nad do-
mem jednorodzinnym jest trudna, 
bo to często „projekt życia” dla 
inwestora, a poprawki i zmiany 
decyzji nie mają końca, to praw-
dziwym wyzwaniem są budynki 
wielorodzinne.

– Projektując dla dewelopera 
takiego jak PB Kuncer musimy 
stale szukać kompromisów – tłu-
maczy Rafał Sobieraj. – Chcemy, 
żeby przyszli mieszkańcy czuli się 
dobrze w swoich nowych miesz-
kaniach. Oprócz tego wiemy, 
na  jakie kredyty ich przeciętnie 
stać, co wymusza określony me-
traż mieszkań. Deweloper wie ile 
mieszkań o określonym metrażu 
ma szanse znaleźć nabywców, 
więc na początku dostajemy pre-

cyzyjne wytyczne.
– Duże inwestycje wymagają też dużego do-

świadczenia – 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 miesz-
kańców, ale też ich możliwości finansowe, a z dru-
giej określone wymagania dewelopera, ograniczoną 
powierzchnię zabudowy i konieczność wkompo-
nowania budynku w zabudowę miasta.

I to się udaje! Współpraca PB Kuncer z Autor-
ską Pracownią Architektów trwa już kilkanaście 
lat. Pierwsze budynki wielorodzinne wznosili ra-
zem 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 techno-
logiczne – należy się trochę więcej miejsca w tej 
opowieści.

– Mówiąc o Osiedlu Cypryjskim, muszę naj-
pierw powiedzieć: „wielki szacunek dla pana Kun-
cera i  jego pracowników!” – uśmiecha się Rafał 
Sobieraj. – Bo to właśnie z  ich strony wyszedł 
pomysł, żeby osiedle spełniało najwyższe normy 
energooszczędności. Zastosowane tam rozwią-
zania to nie tylko odpowiednia izolacja termiczna 

Projektują dobre życie

Od lewej: Maja Skowyrska-Sobieraj, Rafał Sobieraj,  
Irena Romysz-Skowyrska
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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 urzą-
dzenia, które odzyskują ciepło z powietrza, które 
poprzez system wentylacji jest wywiewane z po-
mieszczeń. W Polsce budowano już obiekty, w któ-
rych znajdował się jeden rekuperator, odzyskujący 
ciepło ze wszystkich pomieszczeń budynku. Nigdy 
wcześniej jednak nie zdecydowano się na zain-
stalowanie ich w każdym mieszkaniu. Stwarza 
to minimalne problemy – np. istnieje konieczność 
wkomponowania urządzenia np. w szafki kuchen-
ne 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 energo-
oszczędne materiały i słynne już w Koszalinie no-
woczesne technologie takie, jak rekuperacja. Istotny 
jest też fakt, że całe osiedle zostało zaplanowane 
od A do Z przez jedną pracownię architektów z dba-
łością o atrakcyjne tereny zielone czy place zabaw.

– Udało nam się zaprojektować spójną archi-
tektonicznie przestrzeń i  jestem dumny z tego 
projektu – mówi Rafał Sobieraj. – Budynki mają 
– od strony estetycznej – lekko śródziemnomorski 
charakter i są przede wszystkim bardzo funkcjo-
nalne. 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 kil-
kudziesięciu rodzin? Okazuje się, że praca nad 
takimi projektami trwa ładnych kilka miesięcy. 
Od decyzji o rozpoczęciu całego procesu do uzy-
skania pozwolenia na budowę mija minimum pół 
roku. W pierwszej kolejności architekci pracują 
nad analizą terenu i zastanawiają się jak wkom-
ponować 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 podej-
ście – zdradza Rafał Sobieraj. – Nasze budynki nie 
muszą krzyczeć, nie są pomnikami, bo tworzymy 
przede wszystkim funkcjonalne, ergonomiczne 
miejsca do życia. Projektując budynek i jego oto-
czenie 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 po-
wstaną 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 re-
zultacie mieszkanie skrojone na miarę. Taka moż-
liwość 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 bu-
dynków wielorodzinnych sprawia, że warto rozwa-
żyć zamieszkanie w takim miejscu. To ciekawa al-
ternatywa dla domów jednorodzinnych. Odpadają 
problemy z utrzymaniem budynku, naprawą ewen-
tualnych 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. – Jeste-
śmy prowincją ze wszystkimi jej atutami – mniej-
szym 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.

Ostatnio zrealizowany przez PB Kuncer budynek przy ul. Gło-
wackiego 10 według projektu Autorskiej Pracowni Architektów
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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.

J
eśli decyzja o kupnie mieszkania od de-
welopera zapada odpowiednio wcześnie, 
najlepiej kiedy budowa nie jest jeszcze 
zaawansowana, istnieje duża szansa 
na perfekcyjne dopasowanie nowego 
mieszkania do potrzeb kupującego. Trze-
ba 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 wie-
dza i doświadczenie projektanta wnętrz. A także 
jasne określenie własnych wymagań. Warto prze-
myśleć – ile sypialni jest nam potrzebnych, czy po-
trzebujemy 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 naj-
ważniejsze 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 stwo-
rzyć warunki do wygodnego, przyjemnego życia.

– Oczekiwania są coraz większe – przyzna-
je 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, kuch-
ni, wygodnej łazienki. Najmniejsze trzypokojowe 
mieszkanie, jakie projektowałam miało nieco ponad 
pięćdziesiąt metrów kwadratowych. Żeby dobrze 
zagospodarować taką przestrzeń muszę korzystać 

Mieszkanie skrojone na miarę

— „ —
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
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z całej swojej wiedzy o dostępnych na wnętrzar-
skim rynku rozwiązaniach. I nie chodzi tylko o to, 
że w małych przestrzeniach warto stosować jasne 
kolory i optycznie powiększać przestrzeń. Przy-
daje 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, wie-
le kompromisów i trudnych decyzji. A na końcu 
radość – po stronie klienta z dobrze urządzo-
nego mieszkania, po stronie autorki koncepcji 
ze spełnienia oczekiwań, pomocy w stworzeniu 
wymarzonego miejsca do życia.

Z projektantem wnętrz można współpraco-
wać na kilka sposobów. Jeśli potrzebne nam 
takie wsparcie – o kontakt wystarczy poprosić 
w Biurze Sprzedaży PB KUNCER. A potem ko-
rzystać z profesjonalnego oka i narzędzi. Można 
poprosić o konsultację, zamówić projekt koncep-
cyjny, 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 Winger-
t-Jachtoma- Tak się dzieje, kiedy mam dobry kon-
takt z klientami i sprawnie podejmujemy decyzje. 

Efektem jest koncepcja wnętrza wraz z projektem 
wykonawczym, dokumentacja techniczna i zesta-
wienie 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 re-
mont wie, ile to wypraw do sklepów z farbami, płyt-
kami, tapetami, armaturą itp. Ile godzin poświęca się 
na dobór poszczególnych elementów wyposażenia, 
przeglądanie stron internetowych, znalezienie wy-
konawców i spotkania z nimi. Dzięki współpracy 

z projektantem wnętrz cały ten proces 
znacznie się upraszcza. Przy dobrze 
przygotowanym projekcie i skoor-
dynowaniu zamówień materiałów 
i  etapów prac wykończeniowych 
– mieszkanie może być gotowe na-
wet w półtora miesiąca.

Wynagrodzenie dla oso-
by, która to  wszystko zapewni 
to 100 – 120 zł za metr kwadratowy 
projektowanej powierzchni. Na projekt 
wykonawczy pięćdziesięciometro-
wego mieszkania trzeba więc prze-
znaczyć około pięć tysięcy złotych. 
Zyskujemy gwarancję najlepszego 
z możliwych wykorzystania powierzch-
ni i oszczędzamy ogromną ilość czasu. 
Remonty są stresujące. Warto zain-
westować w swój spokój. Projektanci 
wnętrz korzystają też z rozległych kon-
taktów z podwykonawcami i rabatów 
u dostawców materiałów wykończe-
niowych. Dzięki temu pojawiają się 
dodatkowe, wymierne oszczędności.

Mieszkanie na Osiedlu  
Cypryjskim zaprojektowane przez 
Annę Wingert-Jachtoma.
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Anna Łagodzicz-Pilarska
żona, mama czteroletniego Antosia i  busi-
nesswoman. Od  10  lat jej firma Optimum 
świadczy pełen zakres usług księgowych, ra-
chunkowych i finansowych dla przedsiębiorstw 
z  terenu Koszalina i  Pomorza Środkowego. 
–  Zarządzam jedenastoosobowym zespołem 
– mówi pani Anna. – Posiadamy duże doświad-
czenie w prowadzeniu księgowości dla małych 
i  średnich firm. Zapewniamy naszym klientom 
kompleksową obsługę, współpracujemy z kan-
celarią prawniczą, specjalistą ds. BHP oraz 
z  biegłymi rewidentami. Oprócz pracy pasją 
Anny Łagodzicz-Pilarskiej są podróże i  aktyw-
ne spędzanie wolnego czasu razem z rodziną, 
i przyjaciółmi. Kiedy tylko pogoda pozwala pani 

Ania przemierza kilometry na rowerze. W tygo-
dniu są to trasy głównie w Koszalinie lub w nie-
dalekiej 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 naj-
ważniejsze – możliwość przebywania z rodziną.

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.

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 zaso-
bach 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.

NASI KLIENCI
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Katarzyna Kasprzak
Od sześciu lat jest podologiem, od pięciu prowa-
dzi swoją własną firmę – Cosmedica. Jak sama 
podkreśla praca jest jej pasją, uwielbia tzw. „trud-
ne” przypadki, kiedy lekarze bądź inni kosmeto-
lodzy rozkładają ręce –  ona swoim profesjona-
lizmem i wiedzą sprawia, że z wizyty na, wizytę 
pacjent wraca do zdrowia. Swój zawód wybrała 
świadomie, z jednej strony dlatego, że był niszo-
wy 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 przestronne-
go 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 rów-
nież 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.

NASI KLIENCI
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NASI KLIENCI

Ryszard Mroziński
Pochodzi z Darłowa, tam również mieszka i pra-
cuje. Od 37 lat pełni funkcję prezesa Bałtyckie-
go Banku Spółdzielczego, który oferuje swoim 
klientom całą gamę rozwiązań finansowych oraz 
usług specjalistycznych. To wielka odpowiedzial-
ność 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 bu-
dują zaufanie i lojalność zarówno ze strony klien-
tów jak i samego banku.

Oprócz pracy Ryszard Mroziński ma jesz-
cze kilka pasji: uwielbia pływać, podróżuje, jest 
członkiem grupy sportowej – Dinozaury. – Mło-

dzieńcy w moim wieku – opowiada z uśmiechem 
pan Ryszard – spotykają się w każdy czwartek 
na meczu. Gramy w piłkę siatkową lub koszy-
kówkę. 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 chcia-
łem 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 SPOŁECZNA

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

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.

Wspieranie, pomoc, odpowiedzialność za re-
lacje 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-o-
wy. 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. Chce-
my 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 zatrudnie-
nia – zarobki, regularne wypłaty, opłacone składki 
i do tego pakiet socjalny. To są oczywistości. Ale 
w PB KUNCER pracownicy mogą liczyć na wię-
cej. Tu słucha się ich uważnie, a zarządzający 
firmą pochylają się nad problemami i prośbami 
o wsparcie, traktując każdą sytuację indywidual-
nie. Często zdarzają się dofinansowane wczasy, 
pracownicy, którzy mają dzieci otrzymują co roku 
wsparcie finansowe związane ze skompletowa-
niem szkolnej wyprawki.

– W wielu przypadkach zapomina się, że od-
powiedzialność 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, podwyko-
nawców, relacji, które budujemy z innymi firmami 
– wyjaśnia Wioletta Stelmach.

Konkretne, wymierne i widoczne efekty tych 
działań to m.in. wyremontowane mieszkania chro-
nione dla samotnych matek, które powstały dzięki 
Fundacji Zdążyć z Miłością. Pracownicy PB KUN-
CER mówią o tej pracy „robiliśmy to, jakbyśmy 
remontowali dla siebie”. Firma wspiera też od lat 
koszalińskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, bie-
rze udział w akcji Szlachetna Paczka i odpowiada 
na dziesiątki małych próśb o wsparcie.

– Większość tych działań to  inicjatywy pra-
cowników – podkreśla Krzysztof Kuncer. – Tutaj 
pracują empatyczni ludzie, sami zgłaszają pomysły 
na działalność firmy w zakresie pomocy innym. 
Ja osobiście bardzo się cieszę, że możemy po-
magać jako firma. To jest świetne. To daje radość 
wszystkim.

Odpowiedzialność,  
która daje radość

Hospicjum dla dzieci filia Koszalin, zawsze może liczyć na 
wsparcie od firmy PB KUNCER. Beata Staszak (koordynator), 
Wioletta Stelmach, Małgorzata Szubstarska (pielęgniarka).
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K o s z a l i n 
domy przy ulicy 

Jałowcowej

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

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

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

Nowy etap na Osiedlu 
Cypryjskim
Spośród sześciu budynków 
zaplanowanych na osiedlu 
do użytku oddano już trzy. 
W budynku nr. 3 do kupie-
nia pozostały 3 mieszkania 
o pow. 45-65 m², w budynku 
nr. 4 do sprzedaży jest jesz-
cze 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.

Budynek nr 1. Etap zrealizowany.

Budynek nr 3. 
Etap zrealizowany.

Budynek nr 4. 
Etap zrealizowany.

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



 

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!

TUI Centrum Podróży, ul. Paderewskiego 1
(CH Atrium)

INNE

Apteka Centralna, ul. Zwycięstwa 154
AderoStudio – Projektowanie
Wnętrz, ul. Spokojna 79
Al-Eko, Świeszyno 39a
Bałtycki Bank Spółdzielczy,
ul. Zwycięstwa 13/1
Bałtycki Teatr Dramatyczny
im. Juliusza Słowackiego,
ul. Heleny Modrzejewskiej 12
Bałtyk Tennis Club ul. Andersa 16, Koszalin
Biuro Promocji i Informacji
Turystycznej Gminy Mielno,
ul. Lechitów 23, Mielno
Biuro Podatkowe Jagiełło,
ul. Szczecińska 25A/202
BOG-MAR Apartamenty SPA,
ul. Fredry 9, Kołobrzeg
BZ WBK II O/Koszalin, ul. 1-maja 12
Centrum Biznesu, ul. Zwycięstwa 42
Centrum Kultury, ul. Zwycięstwa 105
City Development S.C., ul. Piłsudskiego 28
Cratus Centrum Korepetycji i Kursów,
ul. Powst. Wielkopolskich 19a
Getin Noble Bank, Centrum Kredytów
Hipotecznych, ul. Zwycięstwa 87
Galeria Na Piętrze, ul. Dworcowa 8
Galeria Portret Świata, ul. Mieszka I 25
Galeria Sztuki, ul. Zwycięstwa 20-24
HAFTKOM, ul. Kosynierów 47
International House, ul. Zwycięstwa 7-9
Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych
sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 126
KARR SA, Koszalin, ul. Przemysłowa 8
Kospel S.A ul. Olchowa 1, Koszalin
Koszalińska Izba Przemysłowo 
– Handlowa, ul. Plac Wolności 2-3
Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
Klub Adria Squash, Koszalin,
ul. Grunwaldzka 8-10
Klimatex, ul. Sienkiewicza 17 d, Kołobrzeg
mc2 coworking,Koszalin, 
Szczecińska 25a, IV piętro
Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2
Miejska Energetyka Cieplna Dział
Obsługi Klienta, ul. Łużycka 25a
MK Bowling Galeria Kosmos, ul. Okrzei 3
Muzeum, ul. Młyńska 39
Mydlarnia u Franciszka, ul. Zwycięstwa 155
Norman – Centrum Rehabilitacyjne,
ul. Pomorska 28
Polska Żegluga Bałtycka SA Polferries,
ul. Portowa 41, Kołobrzeg
Radio Koszalin S. A., ul. Piłsudskiego 41
Regionalne Centrum Informacji
Turystycznej Koszalin, ul. Dworcowa 11
VAN PUR S.A. Browar w Koszalinie,
ul. Spółdzielcza 8
Symulmed Jarosław Kalenik, ul. Sportowa 2
Spółdzielnia Unia, Biuro Obsługi
Klienta, ul. Lechicka 23
Teatr Variete Muza, ul. Morska 9
Urząd Miasta, ul. Rynek Staromiejski 6-7
Studio Tańca Pasja, ul. Jana Pawła II 4A
Zbigniew Murzyn Galeria, ul. Dworcowa 6

RESTAURACJE 

Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
Centrala Artystyczna,
ul. Heleny Modrzejewskiej 31
City Box Rynek Staromiejski 14 
Club 2CV Restauracja, ul. Piastowska 1
Fenicja CH Merkury,ul. Zwycięstwa 46
Gospoda Jamieńska, Młyńska 37
Maredo, ul. Zwycięstwa 45
Park caffe, ul. Asnyka 11
Sushi Moon, ul. Bp. Cz. Domina 9/4
Sushi77 CH Atrium Koszalin,
ul. Paderewskiego 1
Viva Italia, ul. Skłodowskiej – Curie 1 -3
Toscana Pizzeria Ristorante ul.Ks. Bp. Cz. 
Domina 5 (Pasaż Millenium) 
Zamkowy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23, 
Darłowo 

BARY, PUBY, KAWIARNIE

Bar Vittorio, ul. 1 Maja 22/4 
(kompleks Milenium)
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 152
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 26 a
Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
Il Buon Cafe, ul. Ks. Bp. Cz. Domina 3/6
Lalka Resto Cafe, ul. Zwycięstwa 32
Pauza, ul. Kaszubska 6A/2
Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43

SALONY FRYZJERSKO-
KOSMETYCZNE, FITNESS

Aquarius Beauty, 
ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
DomiNika Fitnesstudio, 
ul. Franciszkańska 104 b
Dermalogica ul. Zwycięstwa 40
C.H.Jowisz I piętro
ETNA Salon Fryzjerski, 
ul. Franciszkańska 105
Glamour Salon kosmetyczny,
ul. Nowowiejskiego 4a/3
K.A.F. Forma, ul. Franciszkańska 24
Fryzjerstwo Ewelina FarynaCH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Galeria Urody „Jasminum”, 
ul. Fałata 11F
Gabinet Kosmetyki i Wellnes Rose
ul. Piłsudskiego 45
Nefretete – Studio Urody CH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Pure Fitness, CH Atrium
Pure Fitness, Kosmos
Rejuvi cosmetics Centrum Kosmetyki
Profesjonalnej, ul. Poprzeczna 3
Salon Fryzjerski Dorota, 
ul. B. Krzywoustego 4
Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3
Studio Urody Brand Galeria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Studio Urody Joanna śliwińska,
ul. Bolesława Krzywoustego 18/1
Studio Kosmetologii Agata Zejfer 
ul.6 Marca 16, Unieście
SYNERGIA Biernacka i Przygórski S.J.,
ul. Modrzejewskiej 13

GABINETY LEKARSKIE

Adent Gabinet Stomatologiczny,
ul. 4-go marca 23g
Cliniq- Klinika Pięknej Skóry,
ul. Spółdzielcza 7, Koszalin
Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
Optyk Lewińscy, ul. Połtawska 2/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
Magdalena i Sebastian Lenkiewicz,
ul. Jantarowa 25A
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Marcin Bogurski, ul. Boczna 11/5, Koszalin
MS Dental Stomatologia Michał Snoch,
ul. Zientarskiego 2/1, Koszalin
Prywatna Praktyka Stomatologiczna Paweł 
Iwanek ul. Jaworowa17
Sanatus Gabinety Specjalistyczne, 
ul. Żwirowa 10
Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny 
Estetycznej dr Andrzej Krajewski, 
ul. Fredry 15 A,  Kołobrzeg

HOTELE

Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
Gromada Hotel 3*, ul. Zwycięstwa 20-24
Hotel Trawa, ul. Szczecińska
– Stare Bielice 7a
Hotel Sport, ul. Sportowa 14
Ikar Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Rodziewiczówny 24, Kołobrzeg
Ikar Plaza Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Wschodnia 35, Kołobrzeg
Lidia, ul. Dorszowa 3, Darłowo
Marina Mielno-Pensjonat nad Jeziorem 
ul. Chrobrego 26A, Mielno
Hotel Medical SPA Unitral, ul. Piastów 6 Mielno
Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Pro-Vita, ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
Royal Park Hotel & Spa, 
ul. Wakacyjna 6, Mielno
Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
Villa Taris, ul. Koszalińska 70-72, Kołobrzeg
Willa Alexander Spa&Wellness,
ul. BoWiD 7, Mielno

SKLEPY

Antracyt ul. Młyńska 54A Koszalin
A-tom webski sklep, 
ul. Drzymały 15, Koszalin
Aryton Merkury ul, Zwycięstwa 46
Bokaro, ul.Brzozowa 1, Koszalin
Boutique Chiara
Hotel Marine ul. Sułkowskiego 9 Kołobrzeg
Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
Lisa Ferrera Salon Sukien Ślubnych,
ul. Bolesława Krzywoustego 4a
Salon Męskiej Mody Ślubnej
Sklep Myśliwski Hubertus, ul. Kaszubska 10 b
Świat Mebli, ul.Szczecińska 38
Modes Jabłońscy, ul. 1-go Maja 4
Tropex – Salon Meblowy, ul. Szczecińska 5
Yacob, ul. Zwycięstwa 115

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Ankam ul. Piłsudskiego 5, Koszalin

Przedsiębiorstwo budowlane Kuncer
Sp.z o.o., ul. Wąwozowa 15
Abelard Nieruchomości, ul. Dworcowa 1
Center Nieruchomości, ul. Młyńska 15/2
Gadomska Nieruchomości, 
ul. Młyńska 10 /1
Gołek Nieruchomości, 
ul. Zwycięstwa 142
Galeria Nieruchomości, 
ul. Zwycięstwa 160
Invest Nieruchomości, ul. Wyszyńskiego 3 /3
Indahouse.pl, ul. Oskara Lange 29A
Koszalińska Agencja
Nieruchomości Szczerbińscy,
ul. Bogusława II 3
Nieruchomości, ul. Połtawska 7 /1
Koszalińska Izba Przemysłowo
Handlowa, Plac Wolności 2-3
House Martin Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 155
Urbanowicz S.C. Centrum
Nieruchomości, ul. Andersa 2

KANCELARIE

GRACJUS Kancelaria Doradcy
Podatkowego Iwona Nowaczyk,
ul. Szczecińska 8-10/18
Biuro Rachunkowe „Sukces”
Maria Bladyn, al. Monte Cassino 6
Kancelaria Podatkowa Constans,
ul. Wojska Polskiego 24-26
Kancelaria Notarialna Joanna i Tomasz
Paplaczyk, ul. J. Matejki 1

SALONY SAMOCHODOWE

Auto.Galeria ul. Gnieźnieńska 32, Koszalin
Peugeot, Mojsiuk Motor Sp. J.
Stare Bielice 27c
Auto Mojsiuk Autororyzowany
Dealer Hondy, Stare Bielice 128
Autoryzowany Dealer
Mercedes-Benz Mojsiuk Sp.j.,
Stare Bielice 128
Drewnikowski Koszalin
Autoryzowany Dealer Citroena,
ul. Piastowska 1
Dubnicki. Sp. z o.o. Autoryzowany
dealer Renault i Dacii, ul. Gnieźnieńska 81
Opel Dowbusz, ul. Lniana 3
Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a
Toyota Jankowscy S. J,
ul. Diamentowa 2, Koszalin

BIURA PODRÓŻY

AGA HOLIDAY Biuro Podróży 
ul. Piłsudskiego 88 A
Rainbow Tours CH Atrium,
ul.Paderewskiego 1
Rainbow Tours Galeria Emka ,
ul. Jana Pawła II 20
Biuro Turystyczne TURYSTA Sławomira
Małgorzata Ignatowicz, ul. Andersa 2
Laba Holiday ul. Dworcowa 4
Biuro Podróży ITAKA,
ul. Domina 7/9 (Pasaż Milenium I p.)
EXODOS Biuro Podróży, ul. Kaszubska 6A

D Z I E N N I K  B U D O W Y

K o s z a l i n 

K o s z a l i n 

K o ł o b r z e g 

K o s z a l i n 
domy przy ulicy 

Jałowcowej

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

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

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

Nowy etap na Osiedlu 
Cypryjskim
Spośród sześciu budynków 
zaplanowanych na osiedlu 
do użytku oddano już trzy. 
W budynku nr. 3 do kupie-
nia pozostały 3 mieszkania 
o pow. 45-65 m², w budynku 
nr. 4 do sprzedaży jest jesz-
cze 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.

Budynek nr 1. Etap zrealizowany.

Budynek nr 3. 
Etap zrealizowany.

Budynek nr 4. 
Etap zrealizowany.

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




