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Wiemy, że podoba się Państwu 
rubryka „Prestiżowe Wnętrze”, którą 
w naszym magazynie systematycznie 
zasila prezentacjami pani Greta Gra-
bowska. Nie raz, nie dwa słyszymy 
jednak, że wciąż za mało tej tematyki 
na naszych łamach. Stąd pomysł, by 
poza zasadniczym wydaniem „Presti-
żu” co pewien czas zaproponować 
Państwu specjalne – poświęcone wy-
łącznie mieszkaniom i wszystkiemu co 
z nimi związane. 

Chcemy, by „Mieszkać w Koszali-
nie” dostarczało Państwu przydatnych 
informacji na temat oferty deweloper-
skiej, budowlanej i wnętrzarskiej. A jak 
widać – mamy się czym w Koszalinie 
pochwalić i w czym wybierać. 

Jesteśmy wdzięczni naszym klien-
tom, bo to dzięki ich zaufaniu byliśmy 
w stanie uruchomić nowe przedsię-
wzięcie, które – mamy taką nadzieję 
– przypadnie Państwu do gustu i znaj-
dzie dla siebie trwałe miejsce na lokal-
nym rynku prasowym. 

Zapraszamy do lektury. I do kon-
taktu – choćby poprzez nasz profil na 
Facebooku. Ucieszy nas każda opinia, 
każda podpowiedź i każde życzenie, 
jakie Państwo tą drogą zgłoszą. 

Andrzej Mielcarek
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klasyczny i nowoczesny design 
rzetelnia i szybka realizacja 
DUŻE RABATY u rekomendowanych dostawców
specjalizacja - metamorfozy  “trudnych”  przestrzeni
oszczędność czasu i funduszy inwestora komercyjnego
(biura, kliniki, urzędy) i prywatnego (mieszkania, domy)

Projekty Architektury Wnętrz

Konsultacje i wycena projektu GRATIS

solidnie i terminowo 

Z przyjemnością odpowiemy na każde Państwa pytanie. 

I

I

Artmago
W N E T R Z A

tel. 691 623 460        www. artmago. com        info@artmago. com        
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Przy zakupie okien na indywidualne zamówienie mamy bardzo 
dużą swobodę wyboru kształtu od prostych form geometrycznych 
do rozwiązań zwieńczonych łukiem czy fantazyjną falą. VETREX 
dysponując nowoczesnym parkiem maszynowym, jest w stanie 

wykonać okna niemal dowolnych kształtów i wymiarów. Jednak za-
wsze podstawową kwestią jest wygoda użytkowania okna i to ona, 
w przypadku indywidualnych projektów proponowanych przez 
Klientów lub ich architektów, często stanowi ograniczenie.

okna na MiaRĘ 
TwoJeGo PRoJekTU

Czasy kiedy mogliśmy kupić okna tylko w określonym wymiarze  dawno przeszły do lamusa. Jakie teraz mamy 
możliwości w zakresie wyboru niestandardowej stolarki? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Andrzeja Pancewicza, 

właściciela AUTORYZOWANYCH SALONÓW SPRZEDAŻY stolarki PCV firmy VETREX  w Koszalinie i Darłowie.

REKLAMA
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W jaki sposób w państwa przypadku klient może uniknąć błę-
dów przy zamawianiu indywidualnej stolarki? Skąd może czerpać 
informacje na temat optymalnych wymiarów okna czy właściwych 
rozwiązań?

Najważniejsze jest precyzyjne określenie swoich oczekiwań 
podczas pierwszej rozmowy z naszym doradcą lub handlowcem. 
W przypadku zamówienia niestandardowego, projekt jest zawsze 
konsultowany pod kątem 
technicznym z działem 
technologicznym produ-
centa i w razie jakichkol-
wiek  nieprawidłowości 
klient otrzymuje informa-
cję, jakie zmiany warto za-
stosować, aby okno do-
brze funkcjonowało.

Co w takim wypadku 
można zrobić? Czy to 
oznacza, że powinno się 
w ogóle zrezygnować 
z takich pomysłów?

Nie, zawsze szukamy 
kompromisowych  rozwią-
zań , mogących zaspokoić 
oczekiwania najbardziej 
wymagających inwesto-
rów – prawie zawsze nam 
się to udaje.

- O czym powinien wie-
dzieć sprzedawca aby za-
proponować Inwestorowi 
optymalne rozwiązanie 
zarówno pod względem 
estetyki jak i funkcjonal-
ności  stolarki?

Kupujący  powinien 
określić , jakie jest prze-
znaczenie okna, w jakim 
pomieszczeniu chce je 
zamontować, jakie funkcje 
musi spełniać. Decydując 
o wyborze stolarki, nie po-
winno się kierować jedynie 
estetyką. Okno musi być przede wszystkim funkcjonalne, energo-
oszczędne, niezawodne i zapewniające bezpieczeństwo użytkow-
nikom. Wszystkie te cechy łączy w sobie najnowszy wyrób firmy VE-
TREX - okno o bezkompromisowej konstrukcji – VR90 Synergy, dla 
najbardziej wymagających Klientów. Jest to jedyny na rynku system 
okienny, który już w standardzie zapewnia podwyższoną odporność 
na włamanie, energooszczędność, wysoką izolacyjność akustyczną 
i estetyczne wzornictwo. Unikalne rozwiązanie bazuje na topowym 
systemie profili, umożliwiających zastosowanie dwukomorowych 
pakietów szybowych o właściwościach zarówno energooszczęd-

nych, jak i antywłamaniowych oraz dźwiękoszczelnych. Okno już 
w standardzie posiada szereg funkcjonalnych akcesoriów, dlatego 
jego cena w stosunku do wyposażenia jest bezkonkurencyjna. Za-
ledwie w przeciągu miesiąca po rynkowej premierze, okno VR90 
Synergy zostało wyróżnione godłem „Odkrycie Roku 2014” w ple-
biscycie konkursu Laur Konsumenta. Ten wyjątkowy tytuł nadawany 
jest nielicznym produktom, usługom i markom, które wyróżniają się 

innowacyjnością i mają 
szansę w najbliższym cza-
sie podbić rynek.

Czy tego typu okna 
wymagają specjalnego 
montażu?

Bezwzględnie tak !.Tylko 
profesjonalnie wykonany  
montaż z zastosowaniem 
najwyższej klasy materia-
łów zapewnia optymalne 
wykorzystanie parame-
trów zakupionej przez 
Klienta stolarki.

Miesiąc temu otwo-
rzyliście  AUTORYZOW-
NY SALON SPRZEDAŻY 
w Koszalinie. Czy powo-
dem był brak Klientów 
w Darłowie?

Wręcz przeciwnie. Od 
momentu podjęcia decy-
zji o współpracy z VETRE-
X-em na zasadach wyłącz-
ności sprzedaż wzrosła 
prawie dwukrotnie i to 
głównie dzięki Klientom 
z Koszalina, którzy zaczęli 
bardzo licznie odwiedzać 
nasz salon w Darłowie.  
Od razu wiedzieliśmy, 
że otwarcie następnego 
punktu sprzedaży będzie 
kwestią czasu  oraz  nie-
zbędnej aprobaty produ-
centa.

Co by pan chciał powiedzieć na koniec naszej rozmowy.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych zakupem renomowa-

nej stolarki PCV firmy VETREX do naszych salonów w Koszalinie 
i Darłowie. Zachęcam do analizy informacji zawartych na stronach 
internetowych VETREX-u oraz niezależnych portali okiennych. Za-
kup stolarki okiennej to jedna z najważniejszych decyzji jakie podej-
mujemy podczas realizacji naszego marzenia o własnym domu czy 
mieszkaniu. W związku z tym warto tę decyzję podjąć świadomie, 
rozpatrując jej skutki w perspektywie dziesiątek lat użytkowania ku-
pionych okien i drzwi.

REKLAMA



Mieszkać w koszalinie

8 

osiedle cyPRyJskie. 
koMFoRT GwaRanTowany                

Co to znaczy komfortowo mieszkać? Ktoś powie: mieć odpowiednio dużą powierzchnię do dyspozycji, urządzoną 
wygodnie, z nowoczesnymi sprzętami ułatwiającymi życie. Ktoś  inny zwróci uwagę na otoczenie, czyli estetykę, 

porządek, dostęp do usług publicznych. Jeszcze ktoś – na klimat miejsca. Doświadczeni deweloperzy wiedzą, 
że ideałem jest połączyć wszystkie te elementy w jednej ofercie. Tak jak Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER, 

które w Koszalinie buduje zaplanowane na 300 komfortowych mieszkań Osiedle Cypryjskie.

AUTOR: ANDRZEJ MIELCAREK / FOTO: WOJCIECH GRELA
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Cypryjska to jedna z ulic na Osiedlu Europejskim, które tworzy 
kilkaset gotowych lub będących w budowie domków jednorodzin-
nych. W sercu dzielnicy, na lekkim wzniesieniu, PB KUNCER dys-
ponuje dużą parcelą, na której docelowo powstanie sześć domów 
wielorodzinnych. Pierwszy, z 87 mieszkaniami, już jest zasiedlony. 
Naprzeciw powstaje drugi, złożony z 56 mieszkań. To szczególny 
budynek, drugi w Polsce (pierwszy powstaje w Krakowie), który 
spełnia wyśrubowane normy ekologiczne przewidziane dla do-
mów energooszczędnych. Cztery kolejne również będą wznoszone 
jako w pełni energooszczędne.

KLUCZ DO OSZCZęDNOśCI 

Nowe, ostre normy opisujące wskaźnik „E”, czyli „roczne jed-
nostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania 
i wentylacji” od 2021 roku będą obowiązywały każdego, kto zde-
cyduje się stawiać jakikolwiek budynek mieszkalny. Celem ope-
racji jest ograniczenie zużycia energii potrzebnej do ogrzewania. 
To wymóg unijny, który wymusza rewolucyjną zmianę myślenia 
o projektowaniu i wykonawstwie. Z tego względu ustawodawca 
przewidział aż siedem lat (2014-2021) na wdrożenie przepisów 
i podzielił ten okres na trzy etapy. Jesteśmy w pierwszym – pilo-
tażowym. 

W przypadku technologii budowlanej siedem lat to wcale nie 
jest dużo. Chcąc zachęcić inwestorów do jak najszybszego wpro-
wadzania w życie unijnej dyrektywy, Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program pilotażowy, 
który przewiduje specjalne dopłaty do budowy domów energoosz-
czędnych. Są one przeznaczone dla tych, którzy w okresie pilotażu 
zawrą umowę na zakup mieszkania w „oszczędnym” domu, albo 
budują dla siebie „oszczędzający” domek jednorodzinny. W przy-
padku mieszkań premia wynosi 11 tys. zł (dla domków nawet 30-50 
tys. zł). Wypłacana będzie ona jako dotacja do spłaty kredytów za-
ciągniętych na zakup lokalu lub budowę domku (korzyść trafia do 
końcowego użytkownika, a nie do dewelopera). 

Finansowa zachęta to rekompensata za wyższe koszty zakupu 
mieszkań energooszczędnych, bo ich wybudowanie jest droższe 
niż w przypadku technologii konwencjonalnych. Z biegiem czasu 
te nieco wyższe koszty zwrócą się z nawiązką w postaci zdecydo-
wanie niższych opłat za energię cieplną. Skąd ta pewność? Żeby to 
wyjaśnić, musimy wrócić do wspomnianego współczynnika E.

Obliczając wskaźnik E, wyrażony w kilowatogodzinach na m2/
rok, możemy określić, czy budynek ma niską, średnią czy wysoką 
energochłonność. Powojenne budynki wielorodzinne mają zazwy-
czaj E większe niż 250 kWh/m2/rok. Budowane w ostatnich latach 
mają zazwyczaj E na poziomie 150-170 kWh/m2/rok. Pierwszy 
w pełni energooszczędny dom wielorodzinny, budowany przez 
PB KUNCER będzie miał E nieprzekraczające 70 kWh/m2/rok, je-
śli brać pod uwagę centralne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej 
wody oraz E nieprzekraczające 40 kWh/m2/rok, jeśli chodzi o samo 
ogrzewanie! I to jest gwarancja tych w przyszłości – przynajmniej 
o połowę – niższych kosztów eksploatacyjnych.

ZATRZYMAć CIEPłO

Nowe normy precyzyjnie opisują rygorystyczne wymagania sta-
wiane poszczególnym elementom budynku. Trzeba zastosować 
odpowiednie technologie i nowoczesne materiały. Wszystko roz-
poczyna się na etapie projektowania – od uświadomienia sobie, 
w jaki sposób „ucieka” ciepło. Okazuje się, że w typowym trady-
cyjnym budynku 30-40 proc. ciepła tracimy przez wentylację, czyli 
konieczną wymianę powietrza. Prawie tyle samo, bo 20-30 proc. 
przenika na zewnątrz przez ściany! Inne drogi „ucieczki” ciepła to 
okna (15-25 proc.) – zwłaszcza balkonowe, dach (10-15 proc.) i piw-
nice (3-6 proc.). Wiedząc to, projektant musi znaleźć rozwiązania 
minimalizujące ubytki ciepła. Oznacza to poszukiwanie odpowied-

nich materiałów, ale także stosowanie technik budowlanych prze-
ciwdziałających stratom energii. 

Skoro najwięcej ciepła tracimy przez wentylację, potrzebny jest 
sposób na to, by dostarczać do mieszkań świeże powietrze a jed-
nocześnie zatrzymywać ciepło. Z pozoru kwadratura koła. Jednak 
taki sposób się znalazł. To rekuperacja. Chodzi o proces, w którym 
wtłacza się do pomieszczeń świeże powietrze ogrzane ciepłem od-
zyskanym z powietrza „zużytego”, usuwanego z budynku.

Rekuperator, czyli urządzenie umożliwiające odzyskiwanie ciepła, 
gwarantuje ocalenie 90 proc. ciepła z usuwanego powietrza. Uży-
wa się tego ciepła ponownie, do ogrzania powietrza pobranego na 
zewnątrz. Rekuperator odpowiada również za właściwą cyrkulację 
w mieszkaniu. Przy projektowaniu wentylacji mechanicznej z reku-
peracją mieszkanie dzieli się bowiem na strefy. Powietrze wnika do 
środka tam, gdzie spędzamy najwięcej czasu, czyli na przykład w sy-
pialni czy pokoju dziennym. Druga strefa to kuchnia, łazienka, WC, 
pomieszczenie gospodarcze. W tej strefie umieszcza się „ujście” 
powietrza, bo tu jest największe prawdopodobieństwo, że będzie 
ono zawierało więcej wilgoci albo niechcianych zapachów. 

Pani Wioletta Stelmach, dyrektor generalna w PB KUNCER, do-
daje: – Zastosowanie rekuperacji stwarza w mieszkaniu niespoty-
kany dotąd komfort. Mamy systematycznie dostarczane świeże 
i odpowiednio ciepłe powietrze, które jest jednocześnie przefiltro-
wane, a więc pozbawione kurzu i pyłków, co z pewnością docenią 
szczególnie alergicy. Ilość powietrza jest tak zaplanowana, że w cią-
gu godziny jest ono całkowicie wymieniane. Na etapie zasiedlania 
ma to kapitalne znaczenie, bo nie trzeba mieszkania specjalnie 
wietrzyć i dosuszać – wiadomo, świeże mury mają w sobie jeszcze 
sporo wody. Tutaj, przy tak dużej wymianie powietrza, wilgoć jest 
wydalona szybko. Podobnie jak zapachy. Nowe meble, wykładziny, 
tkaniny dywanowe i same farby na ścianach długo pozostawiają 
w nowym mieszkaniu wonie, które zmieszane mogą szkodzić i mę-
czyć. Tutaj tego problemu zupełnie nie ma. 

Tak jak od projektantów i budowniczych dom energooszczędny 
wymaga zmian w sposobie myślenia, tak samo inaczej muszą za-
cząć myśleć użytkownicy. Przy zastosowaniu rekuperacji niewskaza-
ne jest właściwie otwieranie okien, czyli wietrzenie do jakiego jeste-
śmy przyzwyczajeni. Otwarcie okien powoduje bowiem zakłócenie 
pracy systemu. Rekuperacja zapewnia wystarczającą wentylację. 
„Wyciąga” z mieszkania wszelką wilgoć i zapachy. Osoba wchodzą-
ca do takich pomieszczeń nie zorientuje się, że odbywało się w nich 
przed chwilą gotowanie bigosu albo smażenie ryby.

Energooszczędność budynku, który PB KUNCER stawia przy ulicy 
Cypryjskiej na Osiedlu Unii Europejskiej, zasadza się jeszcze na jed-
nym rozwiązaniu. Otóż na jego dachu zostaną zamontowane sola-
ry, czyli baterie słoneczne podgrzewające wodę używaną do mycia. 
To znacznie zmniejszy zapotrzebowanie na ogrzewanie wody przez 
energetykę cieplną. W pogodne dni woda użytkowa będzie pod-
grzewana w znacznej części energią promieniowania słonecznego. 
Warto podkreślić: w pogodne a nie wyłącznie słoneczne dni. 

łADNIEj NIŻ NA ObRAZKU

Rzadko się zdarza, żeby gotowy budynek albo fragment osiedla 
zaraz po oddaniu do użytku wyglądały tak jak to przedstawiały przy-
gotowane wcześniej symulacje projektantów nazywane wizualiza-
cjami. W przypadku Osiedla Cypryjskiego powiedzieć, że pierwszy 
zasiedlony dom i jego otoczenie wyglądają lepiej niż na wizualiza-
cjach nie jest żadną przesadą. Miłe, pastelowe kolory elewacji, czy-
ste chodniki, zadbana zieleń – wszystko przywodzi na myśl zabawkę 
dopiero co wyjętą z pudełka. Tutaj na trawnikach nie znajdziemy 
tabliczek „Nie deptać zieleni”. Trawnik jest po to, żeby z niego korzy-
stać. Biegają po nim dzieci, które mają do dyspozycji również nowo-
czesny, bezpieczny plac zabaw ze zjeżdżalniami i huśtawkami. 

Wioletta Stelmach komentuje: – Kiedy oddajemy do użytku 
domy, dbamy o każdy szczegół. Wyobrażamy sobie, jak sami by-
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Przecieranie szlaków

PB KUNCER budując drugi w Polsce wie-
lorodzinny dom energooszczędny nie po raz 

pierwszy wdraża pionierskie rozwiązania – technicz-
ne, albo organizacyjne. Firma należy do pierwszych 

w kraju deweloperów, którzy wprowadzili deweloper-
ski rachunek powierniczy. Rachunek taki daje kupującemu 

mieszkanie gwarancję, że jego pieniądze są w pełni bezpiecz-
ne, bo deweloper otrzymuje wynagrodzenie dopiero po 

wykonaniu określonego etapu albo całości prac. Czuwa 
nad tym bank, który staje się gwarantem interesów 

klienta. Od firm budujących nieruchomości na 
sprzedaż wymaga to zaangażowania kapitału 

własnego, a to eliminuje z rynku podmio-
ty najsłabsze. 

Budowane przez PB KUNCER domy energooszczędne 
będą zużywały do ogrzewania co najmniej trzy raz mniej 
ciepła niż budowane tradycyjnie. Oznacza to realne 
oszczędności dla lokatorów, bo ogrzewanie to obecnie 
największy składnik kosztów utrzymania mieszkań.
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śmy się czuli w tym miejscu. Nikt nie lubi prowizorki. Dlatego tak 
samo ważne jak porządne wykonanie samego budynku jest dla 
nas zagospodarowanie otoczenia. Ta wspólna przestrzeń powinna 
ludzi jednoczyć, być miejscem gdzie chcą się spotykać, przysiąść 
na ławeczce, porozmawiać. Jako lokatorzy domu stają się małą, 
odrębną społecznością. To jak się do siebie odnoszą, czy nawiążą 
sympatyczne sąsiedzkie kontakty, ma znaczenie dla komfortu życia 
codziennego. 

KOSZALIN IDZIE NA PółNOC

Osiedle Unii Europejskiej, którego częścią jest Osiedle Cypryj-
skie, to obecnie najdynamiczniej rozwijająca się dzielnica Koszalina. 
Zgodne z planami samorządu lokalnego, który w strategii miasta 
zakłada, że z czasem nowa zabudowa dosięgnie brzegów jeziora 
Jamno. Tym samym będzie można powiedzieć, że znów – jak w cza-
sach średniowiecza – Koszalin stanie się „morski”.

Przybywanie domów, a więc i powiększanie się liczby mieszkań-
ców, oznacza zapotrzebowanie na punkty handlowe i usługi. Stale 
ich przybywa, planowane są kolejne. Niektóre ulokują się w par-
terach domów zaplanowanych przez PB KUNCER. – Klientów ro-
biących rezerwacje pytamy o charakter planowanej działalności. 
Zależy nam na tym, żeby nie była uciążliwa dla mieszkańców i po-
szerzała wachlarz dostępnych na miejscu usług – informuje Wioletta 
Stelmach.

jAKOść, CZYLI WIEMY, CO KUPUjEMY

Atrakcyjna, przyszłościowa lokalizacja to jeden z argumentów, 
jakie słyszymy rozmawiając z mieszkańcami pierwszego „Kunce-
rowego” domu przy ulicy Cypryjskiej. Inne jego zalety sypią się 
w rozmowach jak z rękawa. Jest wśród nich perfekcyjne wykonanie 
budynku, a z rzeczy które od razu rzucają się w oczy – na przykład 
idealnie gładkie tynki. Tu niczego nie trzeba poprawiać, szpachlo-
wać, wyrównywać. Można wejść i od razu malować ściany z gwaran-
cją, że nigdzie nie będzie jakichś nierówności albo defektów.

Jakość – we wszelkich aspektach – podkreślają wszyscy. – Dbamy 
o nią – mówi dyrektor Stelmach – bo ona świadczy o nas, buduje 
nasz wizerunek. Ale również dlatego, że zwyczajnie się nam ona 
opłaca. Jeśli coś jest zrobione dobrze od początku, nie ma rekla-
macji, czyli dodatkowych kosztów. To jedna z naszych kluczowych 
zasad, jakimi kierujemy się od zawsze. 

Wiele osób podkreśla świetnie przemyślany podział powierzchni 
w obrębie poszczególnych lokali. Nawet małe mieszkania są funk-
cjonalne, bez zbędnych metrów zużytych na tzw. komunikację. To 
ułatwia ich urządzenie, a jednocześnie zapewnia funkcjonalność.

Funkcjonalne są również części wspólne. Tutaj korytarz nie 
przypomina klaustrofobicznych klatek schodowych znanych nam 
z blokowisk. Widać również, że deweloper „towarzyszy” lokatorom 
w procesie zasiedlania domu. Części wspólne są na przykład po-
nownie pomalowane, kiedy większość nabywców wniosła już me-
ble i wyposażenie. Od Wioletty Stelmach słyszymy: – To naturalne, 
że przy wnoszeniu ciężkich rzeczy gdzieś ktoś zahaczy o ścianę, na-
rożnik, coś zarysuje. Świadomie zakładamy ponowne malowanie, 
żeby klienci czuli cały czas, ze to rzeczywiście nowy dom.

Ciekawym rozwiązaniem, wynikającym z obserwacji preferencji 
osób kupujących mieszkania, jest decyzja, że każdemu mieszkaniu 
towarzyszyć będzie komórka lokatorska. Kilka metrów kwadrato-
wych dostępnych z poziomu półpiętra to doskonały schowek na 
rowery, dodatkowa sucha i czysta garderoba na rzeczy, których aku-
rat nie nosimy, albo po prostu miejsce na rzadko używane sprzęty, 
naczynia czy zapasy. 

W OfERCIE NIE TYLKO CYPRYjSKA

Osiedle Cypryjskie to w bieżącej ofercie dewelopera najważniej-
szy element. Inne to dom przy ulicy Pileckiego i sześć domków usy-
tuowanych przy ulicy Laurowej.

Pileckiego to świetny adres. Na działce (róg Piłsudskiego/Pi-
leckiego), gdzie dotąd był dziki parking pojawiło się już ogro-
dzenie. Trwają przygotowania do wylewania fundamentów 
i części podziemnej. Na obszarze szerszym niż obrys budyn-
ku powstanie hala garażowa, gwarantująca wszystkim lokato-
rom miejsce postojowe dla aut. Na górze, w części nadziemnej, 
będzie 56 mieszkań i jeden duży lokal użytkowy na parterze.  
Jak słyszymy w biurze sprzedaży, zainteresowanie mieszkaniami jest 
ogromne. Zresztą zapytania zaczęły się, zanim deweloper przystąpił 
do zagospodarowania działki. – O mieszkania pytają często osoby, 
które planują ich zakup po to, by zarabiać na wynajmie albo kupu-
ją je z przeznaczeniem na apartamenty hotelowe, co jest obecnie 
popularną formą inwestowania oszczędności – mówi pani Wioletta 
Stelmach. – Lokalizacja dla takiego celu jest idealna, bo to centrum 
miasta a jednocześnie miejsce ciche, odsunięte od ruchliwej ulicy 
Zwycięstwa. 

Z kolei domki jednorodzinne przy ulicy Laurowej to dosłownie 
ostatnia szansa, by zamieszkać w tym kameralnym miejscu na Ro-
kosowie. Z ogrodzonymi działkami, dogodnym dojazdem – czekają 
na to, by szybko się do niej wprowadzić. 

Aktualna oferta deweloperska Pb KUNCER

• Ulica Cypryjska. Obecnie w sprzedaży mieszkania w drugim 
z sześciu domów wielorodzinnych (56 mieszkań – każde z komórką 
lokatorską dostępną z poziomu danego piętra). Budowa znajduje 
się na etapie wznoszenia kondygnacji nadziemnych. Kolejne części 
kompleksu będą powstawały sukcesywnie, maksymalnie w ciągu 
czterech lat.

• Ulica Pileckiego. Dom wielorodzinny, 56 mieszkań o zróżni-
cowanej powierzchni, z miejscami postojowymi dla samochodów 
w podziemnej hali garażowej. Budowa na etapie robót ziemnych 
i przygotowywania fundamentów.

• Ulica Laurowa. Ostatnich sześć domków jednorodzinnych spo-
śród kilkudziesięciu, jakie Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER 
wybudowało w tym miejscu. Dogodny dojazd, w pełni zagospoda-
rowane otoczenie.
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Anna i Maciej Stefanowscy: 
Dokładnie sprawdziliśmy ofer-

tę nowych mieszkań w Koszalinie. 
Wybraliśmy to mieszkanie, przy 
ulicy Cypryjskiej, z wielu powo-
dów. Przede wszystkim jest to 
bardzo spokojna okolica. Jed-
nocześnie wszystko tu jest nowe 
i nowoczesne, a osiedle rozwo-
jowe. Myśląc o naszym synku, 
zwróciliśmy od razu uwagę na 
fakt, że na podwórku urządzono 
sympatyczne miejsce zabaw dla 
dzieci. Oczywiście, nie bez zna-
czenia była atrakcyjna cena. Tak 
samo jak bardzo dobra opinia 
o deweloperze polecanym przez 
osoby, które wcześniej nabyły 
u niego mieszkania. Kiedy oglą-
daliśmy ten dom po raz pierwszy, 
od razu poczuliśmy, że chcemy tu 
mieszkać. 

Małgorzata Chodkowska 
Mieszkanie przy ulicy Cypryj-

skiej wybrałam głównie ze wzglę-
du na lokalizację. Dzieciństwo 
spędziłam w Jamnie, tu nadal 
mieszkają moi rodzice, a na Osie-
dlu Unii Europejskiej mieszka 
moje rodzeństwo. Odpowiada 
mi też architektura budownictwa 
firmy Kuncer – estetyczna, dopra-
cowana, rozpoznawalna. Klimatu 
temu miejscu dodają pięknie 
usytuowane dwa tarasy na da-
chu domu z widokiem na jezioro 
Jamno i Górę Chełmską. Czego 
chcieć więcej? 

Edyta Dziadyk
To drugie mieszkanie kupione 

przeze mnie w firmie Kuncer, co już 
mówi samo za siebie. Z doświad-
czenia wiem, że zapewnienia de-
welopera o wysokiej jakości w peł-
ni pokrywają się z rzeczywistością. 
Godne podkreślenia jest świetnie 
przemyślane rozplanowanie po-
mieszczeń i funkcjonalność, przez 
co na przykład w niedużym miesz-
kaniu łazienka jest wygodna i prze-
stronna. Przekonałam się także, ze 
są to mieszkania tanie w utrzyma-
niu, ciepłe i ciche. To co mnie ujęło 
na etapie załatwiania formalności, 
to szybka i bezproblemowa obsłu-
ga kredytu w banku – wystarczyło 
powiedzieć, ze kupuję mieszkanie 
u Kuncera. Widać, że deweloper 
jest bardzo wiarygodny a jego re-
noma utrwalona. 
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Proponujemy Państwu kameralne mieszkania w zabudowie bliźniaczej w prestiżowej 
dzielnicy Koszalina – Rokosowie, położone w otoczeniu stylowych domów i rezydencji.

Szybki i wygodny dojazd do centrum miasta zapewnia komfort i wygodę, 
a bliskie sąsiedztwo lasów gwarantuje ciszę i spokój.

Miejsce to w harmonijny sposób łączy w sobie walory miejskiego życia 
z bliskością otaczającej je natury.

Kontakt: +48 792 992 243

Büttinghaus
D E V E L O P E R
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Oferujemy naszym klientom:

Mieszkania o powierzchni 100,33m kw. z garażem dla dwóch 2 aut 
oraz pomieszczeniem gospodarczym o pow. 44m kw. i ogródkiem za 379.000 zł

Mieszkania o powierzchni 93,68 m kw. z garażem  dla dwóch aut 
oraz pomieszczeniem gospodarczym o pow. 64,35m kw. i ogródkiem za 398 000 zł

Najwyższą jakość mieszkań gwarantuje generalny wykonawca – firma KOBET

Mieszkania dla ciebie i twojej rodziny
Rokosowo, ulica Cyprysowa  
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Koszalińska Strefa Architekta to cały parter siedziby Izby Rze-
mieślniczej przy ulicy Moniuszki. Miejsce znane coraz większej liczbie 
osób, które poszukują inspiracji, oryginalności i najwyższej jakości.  
Jedna duża, jasna sala, w której nie eksponuje się kasy i lady, czy-
li rzeczy typowych dla sklepu. Tu nie przychodzi się po to, by tyl-
ko zrobić zakupy. Wyjaśnia to pani Kamilla Lewandowska: - U nas 
klienci tworzą swoją wizję urządzenia wnętrza. Spotykamy się z nimi 
jako doradcy i w takim charakterze występują również współpracu-
jący z nami profesjonalni projektanci i koszalińscy architekci. 

DORADZAć

Co sobota w Strefie odbywają się bezpłatne konsultacje. Do 
dyspozycji klientów zawsze są wtedy dwie projektantki, które to-

warzyszą im w poszukiwaniach, doradzają, odpowiadają na pyta-
nia.  Działa również program USZA, czyli Umów się z Architektem 
w Domu lub na Budowie . Chodzi o wizyty w miejscu, które ma być 
urządzone. - Często dzieje się tak, że jedno pomieszczenie, które 
było powodem kontaktu klienta z nami, to tylko punkt wyjścia do 
dalszej pracy, bo okazuje się, że klient potrzebuje również podpo-
wiedzi, jak tę część domu albo mieszkania połączyć stylem albo 
rodzajem użytych materiałów z resztą, by powstała spójna całość 
– mówi Kamilla Lewandowska. - A bywa również tak, że doradztwo 
nie zamyka się wyłącznie w obszarze wykończenia i wyposażenia, 
ale dotyka wręcz elementów czysto budowlanych, na przykład in-
stalacji elektrycznej. Jeżeli zaś klient nie decyduje się na architekta 
wnętrz, to my tutaj, w  Strefie, pomagamy mu się stać własnym pro-
jektantem. Prowadzimy go od początku do końca, by miał poczu-

sTReFa aRcHiTekTa: 
Bez PoŚPiecHU i Bez PResJi

Strefa Architekta jest po to, żeby klient sam stał się projektantem swoich wnętrz – mówi z przekonaniem jej 
właścicielka, Kamilla Lewandowska. - Wszystko tutaj podporządkowane jest jednemu celowi: klient bez presji 

stłoczonej na małej powierzchni masy towarów i bez presji czasu ma oglądać, porównywać, dobierać 
i ostatecznie podjąć decyzję z pełnym przekonaniem, że znalazł to, czego naprawdę potrzebował. 

AUTOR: ADAM RÓŻAńSKI
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cie, że to na co się zdecydował, jest dostosowane do jego potrzeb, 
by był do swoich wyborów przekonany. Klient musi stąd wyjść za-
dowolony, w poczuciu, że znalazł to, o co mu chodziło.

WSPIERAć

W siedzibie koszalińskiej Strefy Architekta jest przestrzeń i są 
warunki do komfortowego oglądania i wybierania. Klient  nie jest 
osaczony produktami. Kiedy wybiera na przykład glazurę, ma do 
dyspozycji  bibliotekę wzorów. Może je wygodnie przeglądać, do-
słownie jak książki na bibliotecznym regale. - Klient ma prawo nie 
mieć wiedzy technicznej, która pozwalałaby mu rozstrzygać takie 
kwestie jak na przykład to, czy w danym miejscu lepiej użyć drew-
na czy płytki imitującej drewno. U nas usłyszy wszystkie za i przeciw 
jakiemuś rozwiązaniu. I to on ostatecznie podejmuje decyzję. Tak 
rozumiemy swoją rolę. Nam nie zależy, by przymuszać kogoś do 
zakupu określonego asortymentu. Nam zależy na tym, by wspólnie 
dojść do optymalnego rozwiązania. 

Jak już wspomnieliśmy, Strefa nie przypomina typowego sklepu. 
Są w niej za to miejsca do pracy. Nie przeszkadzając sobie nawza-
jem, kilka osób jednocześnie może przysiąść, mając do dyspozy-
cji stoliki i blaty, rozkładać na nich próbki, porównywać, oceniać. 
Można oglądać materiały w różnym oświetleniu. Do dyspozycji jest 
duży ekran telewizyjny, który umożliwia przeglądanie materiałów 
filmowych prezentujących aranżacje wnętrzarskie wykorzystujące 
interesujące nas elementy. 

Te wygodne warunki do samodzielnych poszukiwań albo spotkań 
z projektantami są konieczne, jeśli weźmiemy pod uwagę choćby 
fakt, że w koszalińskiej Strefie klient ma do dyspozycji  dokładnie 
448 katalogów z próbkami tapet po około 100 wzorów w każdym. 
Totalne szaleństwo! W takiej sytuacji wybór nie jest łatwy, wyma-
ga spokoju i czasu, a jeśli klient tego sobie życzy, także fachowego 
wsparcia. Tu nikt nikogo nie ponagla, nikt nikomu nie stoi nad gło-
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wą. Tu czas się nie liczy. I tak być powinno, bo nie urządzamy sobie 
miejsca do życia na pięć minut, a na lata.

INSPIROWAć

W Strefie Architekta można również znaleźć pomysły na funkcjo-
nalne i niebanalne urządzenie łazienek. Różne klimaty, oryginalne 
sprzęty. Cztery aranżacje pokazują, jak można ze sobą połączyć 
kolory, materiały, struktury  i faktury oraz jak dobrać do tego naj-

właściwszą armaturę. Oferta w tym zakresie to przedmioty o gwa-
rantowanej jakości, reprezentujące najwyższy poziom designu. 
– Pokazujemy rzeczy, których na rynku lokalnym nie ma w innych 
salonach wnętrzarskich. Mamy pewność, że nawet jeżeli klient wcze-
śniej dokładnie spenetrował ofertę innych branżowych placówek, 
u nas trafi na coś oryginalnego, czego gdzie indziej nie spotkał – 
zapewnia pani Kamilla. - Umywalki czy wanny, które prezentujemy, 
to nie jest standard. Opływowe formy wanien wolnostojących to 
nie są propozycje typowe. Jeżeli zdarzy się, że nie mamy u siebie 

określonego egzemplarza ceramiki z oferty producenta, którego re-
prezentujemy, zawsze służymy dodatkowymi materiałami, rysunka-
mi technicznymi, przykładami realizacji wnętrz, gdzie dany element 
został wykorzystany i funkcjonuje w określonych kontekstach. Nie 
jesteśmy w stanie sprowadzić każdej rzeczy, by ją pokazać – to oczy-
wiste. Kiedy  klientowi bardzo zależy, by dosłownie czegoś dotknąć, 
podpowiadamy w jakim mieście w pobliżu Koszalina ten przedmiot 
można znaleźć. Klientów, którzy bardzo starannie dopracowują swo-
je wnętrza jest coraz więcej. W takiej sytuacji pojechać do Szczecina 
lub Gdańska, żeby zobaczyć coś, co wydaje się elementem pasu-
jącym do jakiejś aranżacji, nie jest obecnie już czymś wyjątkowym. 
Jeśli zaś chodzi o meble biurowe, blaty robocze, biurka czy krze-
sła, zawsze możemy sprowadzić je na życzenie klientów, by mogli 
je wypróbować. To istotne, bo w pracy spędzamy zazwyczaj więcej 
czasu niż w domu. Tak więc nie chodzi tylko o to, by było ładnie, ale 
również wygodnie i ergonomicznie, bo to na czym siedzimy, w jakiej 
pozycji ciała pracujemy, wpływa bezpośrednio na nasze zdrowie. 

WSPółPRACOWAć

Sobotnie konsultacje odbywają się w godzinach 10-13. Konsul-
tacje w ramach programu USZA kosztują 100 złotych, ale zwracane 
są w formie kuponu rabatowego po dokonaniu zakupu. Dla projek-
tantów wizyty na miejscu budowy są pomocne przy formułowaniu 
zindywidualizowanych propozycji. Mogą wtedy z natury pomierzyć 
pomieszczenia, sprawdzić ich usytuowanie względem stron świata, 
czyli doświetlenie, bo to istotny parametr przy doborze materiałów. 
Ale przede wszystkim poznają klienta. Dowiadują się o nim więcej, 
o jego preferencjach, sposobie myślenia, co ułatwia dalszą współ-
pracę.

W Strefie Architekta chodzi o to , żeby klient sam poczuł 
się projektantem swojego wnętrza. My stwarzamy mu 
tylko warunki do tego, by mógł spokojnie, bez presji czasu 
przemyśleć decyzję i wybierać z przekonaniem.
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nowe kolekcJe w BesT 
MeBle, kTÓRe wzBoGacĄ 

TwoJe wnĘTRze
Oferta koszalińskiego Salonu Meblowego BEST MEBLE przy ulicy Poprzecznej 6 mogła się dotąd kojarzyć klientom 
głównie z wyrobami marek Forte, Paged, Wójcik ,Gala, Wajnert, MP Nidzica i Szynak. Od października wzbogaciły 

ją najnowsze  kolekcje innych znanych producentów: Taranko,  Krysiak, Meblik. Można je wszystkie podziwiać 
w aranżacjach przygotowanych na dwóch tysiącach metrów kwadratowych powierzchni sprzedażowej, jaką 

dysponuje salon. Piękne wzory, najwyższa jakość oraz funkcjonalność to cechy, który łączy najnowszą 
odsłonę prezentowanej kolekcji.

KRYSIAK
BEST MEBLE, ul. Poprzeczna 6, Koszalin
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PAGED

BEST MEBLE, ul. Poprzeczna 6, Koszalin
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TARANKO 
Klasyczna stylistyka, piękno formy i ponadczasowe wzornictwo to cechy, które charakteryzują meble. Technologia oparta jest na najlepszych, 
sprawdzonych metodach produkcji. Tradycja i nowoczesność techniki meblarskiej to gwarancja najwyższej jakości produktów Taranko.

BEST MEBLE, ul. Poprzeczna 6, Koszalin
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MEBLIK 
To wyjątkowe, solidne i bezpieczne meble dla dzieci. Trójwy-
miarowe wzory. Jakość potwierdzona certyfikatami i nagroda-
mi. Zastosowanie przemyślanych zabezpieczeń ochronnych 
w meblach Meblik sprawia, że produkty te są odpowiednio 
przystosowane dla dziecka i w pełni bezpieczne.

BEST MEBLE, ul. Poprzeczna 6, Koszalin
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Pierwsze schody pokonujemy, zanim kupimy działkę. Powin-
niśmy sprawdzić, jakie warunki postawienia budowli zapisane są 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) 
gminy, na terenie której ta działka się znajduje. 

NIE KAŻDA DZIAłKA jEST bUDOWLANA

Musimy złożyć wniosek o wypis i wyrys z tego planu w Wydziale 
Architektury i Urbanistyki albo Wydziale Budownictwa właściwego 
urzędu miasta lub gminy (nazwy wydziałów mogą być różne, bo 
ustalają je urzędnicy poszczególnych samorządów). 

Urzędy same ustalają jak długo będziemy musieli poczekać na 
interesujące nas dokumenty. Zazwyczaj trwa to od tygodnia do 

miesiąca. Warto jednak na te informacje poczekać, aby ustrzec się 
wielkich kłopotów. – Chodzi o to, abyśmy wiedzieli, czy miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego zezwala na postawienie 
w danym miejscu takiego domu, który chcemy wybudować – tłu-
maczy inż. Andrzej Adamski, zajmujący się przygotowywaniem bu-
dowlanych procesów inwestycyjnych. – Proszę nie do końca ufać 
ludziom, którzy sprzedają działkę i piszą, że jest to działka budow-
lana. Działka budowlana jest taka tylko wtedy, kiedy w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego zapisana jest jako teren 
przeznaczony pod inwestycje, nie teren rolny czy leśny. W miejsco-
wym planie zmienia się funkcje, a żaden właściciel zmiany funkcji 
dokonać nie może.

To właśnie w wypisie znajdziemy informacje na temat budynku, 

FoRMalnoŚci BUdowlane: 
PieniĄdze, czas i neRwy

Kto zamierza samodzielnie zbudować dom, a  nie kupić go od dewelopera, musi liczyć się z tym, że sporo czasu 
i energii zajmie mu spełnienie wszystkich formalnych wymagań. Nauczy się przy okazji nieco prawa, pozna parę 

instytucji. Ale warto podejść do tego rzetelnie, bo zaniedbania mogą okazać się bardzo kosztowne. 

AUTOR: MARCIN PRUSAK / FOTO: ARCHIWUM
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jaki można wznieść na danej działce, m.in. ile może mieć pięter, jaką 
szerokość elewacji, a nawet z jakich być wykonany materiałów i na 
jakie kolory powinna być pomalowana elewacja.

NIE MA PLANU? Są WARUNKI ZAbUDOWY

Opisana powyżej procedura przedłuża się jeśli miasto lub gmina, 
w której chcemy postawić dom nie ma uchwalonego miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego (tak jest na przykład 
w Mielnie). 

Wówczas musimy złożyć w Wydziale Architektury Urzędu Mia-
sta/Gminy wniosek o wydanie warunków zabudowy dla działki. 
We wniosku o ich wydanie trzeba podać podstawowe informacje 
o domu, który zamierzamy wybudować. Czas oczekiwania na de-
cyzję to miesiąc. W bardziej skomplikowanych przypadkach urzęd-
nicy mogą kazać nam czekać dwa miesiące. – Gmina ma obowią-
zek albo wydać taką decyzję, albo ustalić miejscowy plan, wtedy 
zawiesza postępowanie na okres mniej więcej roku i przystępuje 
do sporządzenia tego planu – tłumaczy inż. Andrzej Adamski. – Ma-
jąc warunki do projektowania, dopiero szukamy sobie projektanta 
i kupujemy działkę. Do decyzji o warunkach zabudowy dołączyć 
należy kopię mapy geodezyjnej. Uzyskamy ją z Państwowego Zaso-
bu Geodezyjnego, który prowadzi każdy starosta, jeżeli działka jest 
w gminie, a na terenie miasta prezydent. Mapa zasadnicza ma skalę 
1: 500. Robi ją urbanista na zlecenie władz miasta, ale to inwestor 
będzie musiał za nią zapłacić. Jest to opłata administracyjna, usta-
lona przez Radę Gminy, natomiast za mapę wnosi się opłatę przez 
Ustawę prawo geodezyjne. Koszt kopii mapy to ok. 150 zł., a za de-
cyzję zapłacimy od 50 do 150 zł. 

PLAN ZAgOSPODAROWANIA DZIAłKI

Na wydanie mapy poczekamy nawet do 6 tygodni, ale to ważna 
sprawa, bo mapa posłuży także projektantowi do sporządzenia pla-
nu zagospodarowania działki. 

Na nim musi być narysowane dokładne miejsce, w którym stanie 
nasz dom, zaznaczone dojścia i dojazdy do domu, miejsca usytu-

owania przyłączy (wodnego, ściekowego, gazowego, energetycz-
nego), czy miejsce, w którym stanie kosz na śmieci. Jeśli dom nie 
będzie podłączony do kanalizacji, na planie trzeba zaznaczyć, gdzie 
będzie szambo. 

– Mając warunki zabudowy szukamy sobie projektu domu. Mo-
żemy kupić tak zwany projekt gotowy albo zlecić architektowi za-
projektowanie domu od podstaw – zaznacza A. Adamski. – Projekt 
gotowy musi być dostosowany do warunków, jakie zostały nam 
wyznaczone przez urząd. A więc musimy znaleźć projektanta, który 
wykona projekt zmian w stosunku do projektu wyjściowego. Na-
stępnie trzeba zaprojektować fundamenty i zrobić projekt zago-
spodarowania terenu naszej działki. Każda działka ma inne warunki 
geotechniczne, w związku z tym nie na każdej działce postawi się 
taką samą stopę fundamentową. Dla domków jednorodzinnych 
ustala warunki geotechniczne sam projektant. 

Projekt gotowy kosztuje w granicach od 1,5 do 3,5 tys. zł. Ada-
ptacja takiego projektu typowego z projektem zagospodarowania 
kosztuje od 500 zł do 3,5 tys. zł. Projekt indywidualny to dużo wyż-
sze koszty. Proste można zaprojektować za 2,5-3,5 tys. zł. Jeżeli jed-
nak mamy jakieś szczególne oczekiwania, projekt architektoniczny 
może kosztować nawet 20 tys. zł. Czas oczekiwania na wykonanie 
projektu indywidualnego to średnio 4 miesiące, ale czasami nawet 
dłużej. 

Projekt architektoniczno-budowlany musi zawierać także cha-
rakterystykę energetyczną domu. W tym dokumencie znajdują 
się wskaźniki zapotrzebowania budynku na energię centralnego 
ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji. Jeśli korzystamy 
z typowego projektu, to charakterystyka musi być tylko dostosowa-
na do warunków lokalnych, czyli tego, co nakazano nam w warun-
kach zabudowy. Jeśli projekt domu był robiony od podstaw, także 
charakterystykę trzeba zrobić specjalnie dla niego. 

WODA, PRąD, gAZ

Ważnym etapem załatwiania formalności związanych z budową 
domu jest uzyskanie technicznych warunków przyłączy do sieci 
elektrycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej. 
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Warunki przyłączy podadzą nam lokalne przedsiębiorstwa zaj-
mujące się dystrybucją tych mediów, np. zakład energetyczny, ga-
zownia, miejskie wodociągi. – Najlepiej zlecić to projektantowi, da-
jąc mu pełnomocnictwo na piśmie, że on w moim imieniu może się 
zwrócić o tego typu informacje i dokumenty – doradza inż. Adamski. 
– Praca projektanta nie powinna kończyć się tylko złożeniem projek-
tu, ale załatwieniem wszelkich pozwoleń. Powinien on iść na przy-
kład do strażaka, rzeczoznawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy, do spraw sanitarnych. Jeżeli ktoś nie chce zapłacić za tę usłu-
gę, musi wszystko zdobyć sam i poświęcić na to sporo czasu. 

W przypadku gazowni albo energetyki zdarzają się sytuacje, że 
na potrzebny dokument trzeba poczekać nawet pół roku.

WSZYSTKO KOSZTUjE

Przedsiębiorstwa, do których zwrócimy się o informacje o warun-
kach przyłączeniowych pobierają oczywiście opłaty za ich wydanie. 
Każde z nich samo ustala cennik, a dodatkowo każde wymaga inne-
go zestawu dokumentów. 

Na pewno jednak wszędzie będziemy musieli wykazać się do-
kumentem potwierdzającym, że mamy tytuł prawny do działki, na 
której chcemy budować (nie musimy być właścicielem gruntu, bo 
możemy mieć umowę dzierżawy działki). Najczęściej jest to akt no-
tarialny albo notarialnie potwierdzona umowa dzierżawy. Niezbęd-
ne będą także: plan zabudowy albo szkic sytuacyjny uwzględniają-
cy położenie budynku w stosunku do istniejących w pobliżu sieci 
oraz sąsiednich zabudowań. 

Jeśli na kupionej przez nas działce budowlanej rosną drze-
wa, a będą przeszkadzały w budowie, zmuszeni będziemy złożyć 
w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta/Gminy wniosku 
o zezwolenie na ich wycięcie. Na szczęście nie musimy uzyskiwać 
zgody urzędowej na pozbycie się drzew owocowych i młodszych 
niż pięć lat. 

WNIOSEK O POZWOLENIE NA bUDOWę

Uzbrojeni w opisane powyżej dokumenty możemy złożyć wnio-
sek o wydanie pozwolenia na budowę. We wniosku muszą znajdo-
wać się: oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane, oświadczenie zatwierdzone przez architekta 
o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami i normami, 
zaświadczenie potwierdzające wpis architekta i projektantów do 
odpowiednich izb zawodowych, cztery egzemplarze projektu bu-
dowlanego, projekt zagospodarowania działki, warunki techniczne 
wykonania przyłączy oraz warunki zabudowy, jeśli nasza działka nie 
jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go. – Kompletny wniosek składamy w wydziale administracji bu-
dowlanej. Ma ona 60 dni na zajęcie stanowiska, czy wyda pozwole-
nie na budowę czy odmówi jego wydania – tłumaczy inż. Adamski. 
– Ta decyzja musi się uprawomocnić, czyli staje się wykonalna po 14 
dniach od dnia jej wydania. W tym okresie zastrzeżenia do naszej 
budowy mogą złożyć nasi sąsiedzi. Jeśli w tym czasie nie wniosą 
żadnych sprzeciwów, wynajmujemy ekipę budowlaną i zaczynamy 
prace. 

Aby pokonana przez nas długa droga przez urzędnicze gabinety 
nie poszła na marne, należy pamiętać, że pozwolenie na budowę 
jest ważne przez trzy lata. Jeśli w tym czasie nie rozpoczniemy bu-
dowy, to pozwolenie traci ważność. Tak samo stanie się także wów-
czas, gdy rozpoczniemy prace budowlane, ale przerwiemy je na 
czas dłuższy niż trzy lata. 

POZWOLENIE NA ZASIEDLENIE 

Gdy nasz wymarzony dom nabierze już ostatecznego kształtu 
i budowlańcy opuszczą budowę czeka nas jeszcze formalność uzy-
skania zezwolenia na zamieszkanie. 

Najpierw trzeba zamówić u geodety inwentaryzację powykonaw-
czą, która zawiera dane umożliwiające wniesienie zmian do ewi-

dencji gruntów oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Inwenta-
ryzacja jest niezbędna, abyśmy mogli złożyć wniosek o zakończenie 
budowy. Wykonanie inwentaryzacji przez geodetę trwa około sze-
ściu tygodni i kosztuje kilkaset złotych. 

Ważną sprawą są także odbiory instalacji gazowej, elektrycznej, 
wodno-kanalizacyjnej oraz przewodów kominowych. Wszystkie od-
biory muszą być wykonane przez przedstawicieli uprawnionych do 
tego zakładów: kominy przez kominiarza z uprawnieniami, instala-
cja gazowa przez gazownię itd. Protokoły dołącza się do zawiado-
mienia o zakończeniu budowy. – Inwestor musi mieć także oświad-
czenie kierownika budowy poświadczone przez projektanta, że 
zmiany, które w trakcie prac wprowadzono w budowanym domu są 
zmianami nieistotnymi – zaznacza Adamski. – Złożyć musimy także 
oryginał dziennika budowy, który prowadził kierownik budowy. 

Zakończenie prac budowlanych zgłasza się w Powiatowym In-
spektoracie Nadzoru Budowlanego. Inspektor nadzoru ma na od-
powiedź 14 dni i wówczas prosimy o wydanie zaświadczenia, że 
budynek dopuszczony jest do użytku. 

Zgodnie z prawem dopiero w tym momencie możemy wprowa-
dzić się do naszego nowego domu i zwrócić się do sądowego wy-
działu ksiąg wieczystych o wpisanie na działkę nieruchomości.

Ile to kosztuje?
Koszt zgromadzenia wszystkich potrzebnych dokumentów: na 

opłaty urzędowe łącznie z pełnomocnictwami wydamy 2,5 tys. 
złotych, mapa dla uzyskania warunków zabudowy to ok. 500 zł, 
mapa dla celów projektowych – 1,5 tys. zł. Projekt domu: gotowy 
ok. 2,5 tys. zł, indywidualny nawet 20 tys. zł. Projekt zagospodaro-
wania z zaprojektowaniem fundamentów – ok. 1,5 tys. zł. Biorąc 
pod uwagę jeszcze jakieś nieprzewidziane wydatki, żeby spełnić 
formalności przygotowania do budowy domu trzeba przewidzieć 
koszty na poziomie co najmniej 10 tys. zł (do nawet 30 tys. zł przy 
projekcie indywidualnym). 

Koszty odbioru nowego budynku: inwentaryzacja powykonaw-
cza – ok. 1,5 tys. zł, odbiory instalacji gazowej, elektrycznej i wod-
no-kanalizacyjnej są wykonywane za darmo, ale musimy zapłacić 
kominiarzowi za odbiór instalacji kominowej – 400-500 zł. Za za-
świadczenie o dopuszczeniu budynku do użytkowania zapłacimy 
więc ok. 2 tys. zł. 
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Do utrzymania wysokiej jakości produktów ARBET służy, specjal-
nie stworzony do tego celu, Dział Kontroli Jakości. W odpowiednio 
wyposażonych laboratoriach badawczych co dnia sprawdza się ja-
kość wyrobów firmy. To dzięki dyscyplinie produkcyjnej oraz bieżą-
cemu nadzorowi, ARBET wytwarza styropian o możliwie najwyższej 
jakości: trwały, o wymaganych parametrach termoizolacyjności, 
zachowując przy tym optymalną cenę produktów. Jakość znajduje 
potwierdzenie w licznych nagrodach. 

WYRóŻNIENIE – KONSUMENCKI MEDAL jAKOśCI 2014

Konsumencki Lider Jakości 2014 to ogólnopolski program kon-
sumencki, którego celem jest wyłonienie najlepszych, w opinii kon-
sumentów, firm w Polsce. W każdej kategorii przyznawane są złoty, 
srebrny i brązowy medal oraz wyróżnienia, które odzwierciedlają 
pozycję marki wobec konkurentów branżowych.

Program organizuje redakcja Strefy Gospodarki, dodatku Dzien-
nika Gazeta Prawna. Prace związane z przygotowaniem i realizacją 
badań konsumenckich powierzone zostały Uniwersytetowi Jagiel-
lońskiemu.

Fabryka Styropianu ARBET już po raz trzeci z rzędu otrzymała znak 
Konsumencki Lider Jakości – po medalach otrzymywanych w latach 
poprzednich jest to kolejne wyróżnienie, tym razem za 2014.

O przyznaniu wyróżnienia zdecydowało uznanie klientów dla ja-
kości produktów oraz ogólna pozytywna opinia rynku.

KAMPANIA PRAWDZIWEgO STYROPIANU

Doskonała opinia rynku nt Prawdziwego Styropianu skłoniła Fa-
brykę do wdrożenia kampanii, zwracającej uwagę nie tylko na pro-
dukt, ale na ogólny problem właściwych dociepleń w Polsce. Dla 
celów kampanii, a także późniejszej skutecznej komunikacji z klien-
tem, wystartował serwis internetowy www.prawdziwystyropian.pl.

Mówiąc o Prawdziwym Styropianie, ARBET przekonuje inwesto-
rów do stosowania przy budowaniu lub remontach izolacji domu 
do stosowania płyt dobrej jakości. Twarzą kampanii jest zmarznięty 
właściciel domu, oczekujący na właściwe rozwiązanie na niedogrza-
nie. „Jest rozwiązanie na niedogrzanie” to slogan przewodni.

aRBeT. PRawdziwy sTyRoPian

Fabryka jest dziś jednym z większych przedsiębiorstw wytwarza-
jących izolacje styropianowe w Polsce, działa też na rynku zagra-
nicznym. Zaledwie 2 lata temu ARBET uruchomił zakład w Czacho-
rowie pod Gostyniem, przenosząc produkcję ze starej fabryki do 
nowej, obszernej hali, o dwukrotnie większej powierzchni niż w sta-
rym zakładzie w Gostyniu. Dziś co dnia płyty styropianowe zjeżdżają 
z taśm produkcyjnych pięciu fabryk: w Koszalinie, gdzie mieści się 
główna siedziba firmy, w Golubiu-Dobrzyniu, Jaśle, Czachorowie 
i w Przodkowie – niedaleko Gdańska. 

jAKOść jEST NAjWAŻNIEjSZA 

Prawdziwy Styropian ARBETu znajduje zastosowanie wszędzie 
tam, gdzie w budownictwie stosowane są płyty styropianowe. Pro-
dukty Fabryki to różnego rodzaju płyty i bloki styropianowe, styro-
pian oklejony papą, a także innowacyjne produkty takie jak styro-
pian grafitowy, Hydropian czy Tonopian. 

O swoim styropianie FS ARBET z dumą mówi, że jest prawdzi-
wy. Prawdziwość oznacza odpowiednią jakość styropianu czyli to, 
że przy zastosowaniu płyt ARBET zawsze zostanie osiągnięty do-
kładnie zamierzony efekt izolacyjności. Każdy płyta styropianu jest 
dokładnie taka, jaka być powinna, jest tym, na co wskazuje opis, 
zamieszczony na jego opakowaniu i w deklaracji zgodności. 

Fabryka Styropianu ARBET jest doskonale znana na lokalnym oraz krajowym rynku i życzliwie identyfikowana zarówno przez 
projektantów, inwestorów jak i wykonawców. FS ARBET to polska firma, która z lokalnej fabryki koszalińskiej rozrosła 

się przez 25 lat działania w nowoczesną sieć zakładów produkcyjnych rozlokowanych w całej Polsce. 
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Sklep bokaro w Koszalinie działa chyba od zawsze? 
– Miło to słyszeć. Takie wrażenie utwierdza mnie w przekonaniu, 

że jesteśmy na właściwej drodze, skoro tak głęboko zapadliśmy 
w świadomoś

 klientów. Ale w rzeczywistości sklep funkcjonuje od 2003 r., 
a więc dopiero 11 lat. Weszliśmy na pozostałości po firmie, która 
przez wiele lat funkcjonowała w obrocie płytkami ceramicznymi. 
Zakończyła ona działalność, bo nie była wydolna finansowo i nie 
mogła odbierać towaru bezpośrednio od producentów. Zaczęła 
kupować płytki w Bokaro, które oferowało usługi podhurtowe. Tym 
sposobem nasza firma znalazła się w Koszalinie, choć pochodzi 
z Gorzowa Wielkopolskiego. 

– Z gorzowa, ale z zasięgiem krajowym.
– Nie jesteśmy zorientowani na konkretny rynek lokalny, na kon-

kretną siedzibę czy oddział. Nasi pracownicy działają na terenie ca-
łej Polski i nie tylko, bo zdarza się nam także obsługiwać inwestycje 
za granicą. 

– Koszaliński oddział bokaro to także placówki w Słupsku i Ko-
łobrzegu?

– Tak, podlegają one Koszalinowi. Myślimy o dalszym rozwoju, 
o nowych lokalizacjach, bo na zakupy do nas przyjeżdżają klienci 
z różnych małych miast w okolicach Koszalina, a nawet z Piły. 

– Z tego co wiem, chcecie również rozbudować swój sklep ko-
szaliński? 

BokaRo. 
wizUalizacJe PoMaGaJĄ 

klienToM kUPować
Trendy szybko się zmieniają. Dlatego popularne stają się teraz płytki nawiązujące do natury, naśladujące na przykład 
drewno albo kamień. Do tego w delikatnych, niejako naturalnych kolorach, bo łatwo je łączyć z innymi, gdy przyjdzie 

nam ochota na zmianę jakiegoś elementu urządzenia mieszkania. Żeby ułatwić klientom podejmowanie decyzji,  
tworzymy w naszym salonie wzorcowe aranżacje i oferujemy pomoc w projektowaniu, oferując nawet przygotowanie 

wizualizacji projektu – mówi Norbert Koselski, dyrektor koszalińskiego oddziału firmy Bokaro. 

AUTOR: ADAM RÓŻAńSKI / ILUSTRACJE: ARCHIWUM BOKARO

Norbert Koselski
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– Rozbudowa firmy jest przewidziana, bo chcemy być widoczni 
w pierwszej linii ulicy Szczecińskiej. Obecnie wchodzi się do nas 
od ulicy Brzozowej. Jesteśmy nieco schowani i nie ułatwia nam to 
życia. 

– jakie są główne marki oferowane przez bokaro?
– Skupiamy się na płytkach krajowych. Z kilku powodów. Uważa-

my, że powinniśmy popierać krajowych wytwórców, bo to działanie 
korzystne dla wszystkich, niemal patriotyczne. Drugim powodem 
są relacje, jakie wypracowaliśmy z tymi producentami. Zaczęliśmy 
od Opoczna. Przechodziło ono rozmaite trudności, w tym fuzję 
z Cersanitem. Z tego ostatecznie wykrystalizowała się grupa Rove-
se. Później do oferty włączyliśmy Paradyż. Sam mocno na to naci-
skałem i przekonywałem kolegów – dyrektorów innych oddziałów, 
z którym stanowimy zarząd firmy. Już po pół roku okazało się, że 
rozwijamy się bardzo szybko w handlu za pomocą wzornictwa jakie 
zaproponował nam Paradyż. Było ono zdecydowanie bardziej no-
woczesne, lekkie, dizajnerskie, inne formatowo. To spowodowało, 
że rozszerzyliśmy bardzo mocno wybór towarów. 

– Wzorów, marek, typów jest coraz więcej. W Waszym salonie 
przybywa także wzorcowych aranżacji. jak na nie reagują klien-
ci? 

– To bardzo absorbujące i kosztowne. Ale daje satysfakcję, gdy 
klienci przychodzą i mówią: „Wow! U was znowu coś innego!”.

– Czyli takie unaocznienie sprzyja decyzji o zakupie?
– Zdecydowanie pomaga. Trendy szybko się zmieniają. Kiedyś 

kolekcja płytek żyła 5-8 lat. Obecnie kolekcje potrafią się zmieniać 
w kolorystyce, wielkości wzorów i kolorze co pół roku. Producenci 
stale dostarczają nowe propozycje płytek o bardzo dużej rozpię-
tości cenowej, od 40 zł do nawet 200 zł (lub więcej) za metr kwa-
dratowy. 

– jak w tej sytuacji dobierać zamówienia? jak typować to, co 
może „chwycić”?

– Najważniejsze to słuchać klientów. Nie interesuje nas na dzień 
dobry rozmowa o cenie, bo chodzi nam o to, żeby wnieść do miesz-
kania czy domu klienta klimat, w którym będzie się on dobrze czuł, 
wcale nie narzucony z góry. Niejednokrotnie w rozmowie z klienta-
mi słyszymy, że mają w domu tak czy tak, ale to nie jest ten styl, bo 
szukają czegoś bardziej ciepłego, domowego. To trzeba od razu 
wyłapać, bo handel to nie tylko sprzedaż, to również zaproponowa-
nie czegoś – nie tylko produktu, lecz pewnego standardu, w którym 
ten ktoś się będzie dobrze czuł. Gdy się to klientowi spodoba, to 
poleci on naszą firmę innym. To najlepsza reklama. Mam poczucie, 
że takich klientów ambasadorów mamy coraz więcej.

– Załóżmy, że ktoś po raz pierwszy urządza mieszkanie. Przycho-
dzi do Was, licząc na wsparcie, pomoc? Czy może liczyć na przy-
kład na wizualizację, przykładową aranżację?

– Pomagamy na kilka sposobów. Współpracujemy z projektanta-
mi wnętrz, którzy przychodzą do nas ze swoimi klientami. Ci projek-
tanci już mniej więcej wiedzą, czego ich klienci szukają. Mówią na 
przykład: „Szukamy płytki podłogowej, która wygląda jak deska”. 
My pokazujemy nasze propozycje, których mamy dużo, i docho-
dzimy do konsensusu. Jest też inny ciekawy trend. Wielu projek-
tantów mówi, że zaprojektuje klientowi kuchnię czy salon, ale jeśli 
chodzi o łazienkę, to „proszę pójść do salonu Bokaro, oni naprawdę 
państwu pomogą, zaprojektują, zaaranżują w sposób profesjonal-
ny i będą państwo zadowoleni”. Jest też grupa klientów, którzy nie 
korzystają z pomocy projektantów i zdają się na własne wyczucie. 
Wtedy mamy największe pole do popisu, bo jesteśmy tylko my 
i klient. 

– Czyli jest w firmie ktoś, kto siada do komputera i tworzy te 
projekty? 

– I nie jest to sprzedawca. Sprzedawca proponuje, wskazuje pew-
ne rozwiązania, lecz kto inny zamyka to w formie wizualizacji. Oczy-
wiście, nie narzucamy jej klientowi. Jeśli umówimy się na płytkę 
w kolorze ciemnobrązowym, a klient ma wątpliwości, to nie ozna-
cza, że ta płytka musi zostać w zamówieniu. Tak długo dopracowu-
jemy projekt, aby osiągnąć zamierzony przez klienta efekt. Musi 
się on przede wszystkim w tym dobrze poczuć. Wybór jest szeroki, 
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więc to, co na pierwszy rzut oka może się wydawać odpowiednie, 
nie musi być takie też potem, w całościowej wizualizacji. Trzeba szu-
kać rozwiązań aż osiągnie się pożądany efekt. 

– Z tego co pokazujemy w tym artykule wynika, że nie propo-
nujecie rozwiązań tylko dla łazienek, kuchni, korytarzy, czyli typo-
wych miejsc gdzie wykorzystuje się płytki, ale aranżujecie również 
sypialnie i inne pomieszczenia. 

– Staramy się rozwijać. Naszym chlebem powszednim są płyt-
ki. Można je teraz położyć w zasadzie wszędzie, nie ma właści-
wie miejsc, w których nie mogłyby się znaleźć. W tej chwili rze-
czywiście najmodniejsze są płytki w formie deski. To bardzo 
trwała okładzina i nie do odróżnienia od faktury prawdziwego 
drewna. Wielu klientów sprawdza palcami czy to jest deska, czy 
glazura. To jest argument za tym, że płytka może być wykorzy-
stana wszędzie, łącznie z sypialniami. Wbrew błędnemu prze-
konaniu, płytka nie jest materiałem zimnym. To jest glina cera-
miczna, która dobrze reaguje na warunki, jakie panują w domu. 
Jeśli w domu jest ciepło, to ona się nagrzewa. Nie mówiąc już 
o sytuacji, gdy mamy ogrzewanie podłogowe (nie tylko wodne, 
może być elektryczne), bo płytka bardzo długo trzyma ciepło. 
Równie popularne są płytki wielkoformatowe. Już w tej chwili kra-
wędź o długości 60 cm to standard. Kiedyś płytka 60 na 60 szo-
kowała klienta. Nikt już nie mówi, że pomieszczenie o powierzch-
ni dziewięciu metrów kwadratowych jest za małe na takie płytki. 
Modne są (choć mniej popularne) formaty 120 x 60, 45 x 90, choć 
płytka 3 metry na 1 metr jest rzeczywiście rzadkością. Nasze od-
działy w dużych miastach sprzedają już takie propozycje. 

– Co jeszcze jest obecnie popularne?
– Proste formy, z uniwersalnym minimalizmem. Klienci wiedzą, 

że nie urządzają wnętrz na wieczność. Zakładają, ze będą chcie-
li za jakiś czas coś zmienić. Dlatego preferują płytki uniwersalne, 
w kolorach szarości, lekkich, delikatnych beżów, które łatwo dopa-
sować do innych elementów. Już nie mamy do czynienia z charak-
terystycznymi akcentami sprzed paru lat, kiedy dominowały bardzo 
mocne kolory (zdecydowany żółty, zieleń, niebieski aż chabrowy). 
Dziś dominują lekkie szarości, grafity, biele, czernie. 

– jeśli moda się tak szybko zmienia, to aż strach coś kupować, 
bo zaraz okaże się – za rok, za dwa, że nasze wnętrza są już nie-
modne! 

– Bez obaw. W tej kolorystyce poszliśmy w stronę natury, a natura 
się nam nigdy nie znudzi. Nigdy nie jesteśmy znudzeni obecnością 
drewna, kamienia. To są rzeczy, które człowiek naturalnie akceptuje. 
Płytki odwzorowujące kamień także są chętnie kupowane. Mamy 
wiele elementów dekoracyjnych typu kamień łupkowy. Przy ich uży-
ciu podkreśla się pewne miejsca, najczęściej ścianę kominkową, te-
lewizyjną. Jest to oczywiście kamień sztuczny. Nie mamy dekoracji 
z gipsu, co jest najtańsze. Nasze dekoracje są z bardzo porządnych 
materiałów: z mielonego marmuru, żywicy i betonu. Można je do-
datkowo malować na różne kolory. 

– Dobra obsługa, wsparcie na pewno procentuje przywiąza-
niem klientów?

– Bardzo cieszymy się, że klienci do nas wracają. Są tacy, którzy 
kiedyś wykańczali swój dom, a teraz go remontują. Wielu klientów 
mamy z pasa nadmorskiego, gdzie prowadzą oni pensjonaty, ho-
tele, ośrodki wczasowe. Są wobec nas lojalni, bo wiedzą, że ob-
służymy ich jakościowo i cenowo w bardzo dobry sposób. Mamy 
ambicję, żeby być najlepszą cenowo firmą w Koszalinie. Bardzo 
uczciwie przedstawiamy klientom warunki handlowe. Niejedno-
krotnie oferty internetowe wydają się im tańsze, tyle, że później 
dowiadują się, iż towar w tej „rewelacyjnej” cenie nie jest pierw-
szego gatunku, jak u nas, tylko drugiego. Czasami klienci, mówią, 
że widzieli w markecie gres po 15,5 zł za metr kwadratowy. Wtedy 
pytamy: „Dlaczego go pan tam nie kupił?”. „No bo go tam nie ma”. 
Wtedy klienci zaczynają doceniać różnicę. Wiedzą, że u nas mogą 
towar sprawdzić na miejscu, że mają gwarancję jakości i że nie 
pojawią się nagle jakieś wcześniej nieprzewidziane koszty – choć-
by transportu, który w przypadku materiałów budowlanych jest 
bardzo drogi. 
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Po pięknych październikowych dniach, zachwytach barwą li-
ści i złocistego pejzażu pól, nadchodzi czas słoty i wiatrów. Świat 
wokół matowieje, blaknie, staje się mniej przyjazny. Więcej czasu 
spędzamy w domu zawinięci w koc, z ulubioną książką i poduszką. 
Zamykamy się w swoich wnętrzach i zauważamy, że cieszą nas jakby 
mniej. Od dawna planujemy zmiany, ale jak zwykle….

Może właśnie teraz nadeszła chwila jesiennych zmian. Dzięki 
kilku prostym zabiegom „odświeżymy” wnętrze, w którym żyjemy 
i przygotujemy je do jesieni i zimy. Spróbujemy zwalczyć spleen.

ZAMIANA MIEjSC

Przesuńmy fotel czy kanapę bliżej grzejnika lub, jeżeli takowy 
posiadamy, kominka. Latem otwieramy szeroko okna, korzystamy 
z naturalnego światła, zimą tylko przewietrzamy pokoje, więc mo-

żemy na ten czas nieco przemeblować, zmienić orientację wnętrza 
na „do środka”.

ŻYWY OgIEń

Niedużym kosztem, możemy zainstalować w pokoju biokominek. 
Nie wymaga on podłączenia do kanału wentylacyjnego, koszt za-
kupu to około 1000-2000 zł, a widok naturalnego ognia ukoi nasze 
zmysły. Zawsze możemy też zapalić świece. Wystarczy kilka, aby 
wnętrze wypełniło ciepło i blask rozmigotanych płomieni.

TERAPIA śWIATłEM

Zimą potrzebujemy więcej światła. W miejscu, gdzie stale prze-
bywamy, włączamy go więcej, zarówno tego na suficie, jak i kinkie-

idzie ziMa, czas na zMiany
Wszystkie stworzenia przygotowują się do zimy. Robią zapasy pożywienia, kopią nory, moszczą legowiska. Szykują 

się do krótkich dni i niskich temperatur. W zasadzie niewiele się od nich różnimy. Od lata przecież robimy kompoty, 
konfitury, wekujemy, marynujemy i zalewamy owoce spirytusem. Zapełniamy kredensy i spiżarnie. Zmieniamy 

również to i owo w domach, przygotowując się do spędzania w nich długich wieczorów.

AUTOR: GRETA GRABOWSKA / RYSUNKI: GRETA GRABOWSKA
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tów czy lamp stojących. Możemy kupić nową lampę, z jasnym aba-
żurem, i ustawić ją koło fotela, by towarzyszyła wieczornej lekturze. 
Zróżnicowane oświetlenie i częste zmiany spowodują, że wnętrze 
będzie nas zaskakiwało, unikniemy monotonii. Wprowadzimy ele-
ment teatralny, scenograficzny. Zmiana oświetlenia spowoduje wy-
dobywanie, nowych przestrzeni, miejsc.

NOWA śCIANA

Chcąc wprowadzić zmiany, nie musimy przemalowywać wszyst-
kich ścian w pomieszczeniu. Wystarczy zaakcentować jedną, aby 
odmienić odbiór wszystkich. Zamiast farb możemy wprowadzić ta-
petę lub wydruk wielkoformatowy, dostępny w lepszych salonach 
z materiałami wnętrzarskimi. Możemy na nim umieścić zdjęcie ro-
dziny, wspomnienie z wakacji czy widok ulubionego miejsca.

KOLOR I CIEPłO

Prostym zabiegiem dla ocieplenia klimatu wnętrza jest wprowa-
dzenie kilku barwnych elementów. Ogromny, ciepły koc, nonsza-
lancko przerzucony przez oparcie sofy, kolorowe poduszki o zróż-
nicowanej fakturze nadadzą wnętrzu blasku i pozwolą na dłużej 
zachować wspomnienie lata i słonecznej jesieni. Rozgrzewające 
kolory wybierzmy z palety barw – odcienie od złocistych ugrów, po-
przez słoneczne żółcienie, oranże do ciepłej cynobrowej, makowej 
czerwieni. Wybierzmy tkaniny o miękkości aksamitu czy fakturze fu-
tra, dające odczucie ciepła.

W miejscu, gdzie przebywamy najczęściej, koło sofy możemy 
rozwinąć miękki dywan. Stąpając po nim będziemy wspominać 
miękkość mchu i trawy. 

AKCENTY

Sprawdzonym sposobem na ożywienie wnętrza jest wprowa-
dzenie nowych akcentów. Może to być wazon, obrus, lampa czy 
nowy obraz. Często nie musimy go drogo kupować, wystarczy 
zanurkować w czeluściach kredensu lub skorzystać z atrakcyjnych 
wyprzedaży, albo bogactwa „rupieci” oferowanych co niedziela na 
koszalińskiej giełdzie. Umieszczamy je w widocznym miejscu, na 
osi wejścia do pomieszczenia tak, by często mógł nas cieszyć, ile-
kroć przechodzimy obok.

POROZPIESZCZAjMY SIę

Zimą brakuje nam zapachu kwiatów, łąk i sosen po deszczu. 
Wprowadźmy do wnętrza zimowe aromaty – zapach korzeni i po-
marańczy, jabłek i cynamonu… Nie ma nic przyjemniejszego niż 
widok świeżych kwiatów, pozwalajmy sobie na ten luksus, choćby 
zaopatrując się w nie w sieciowych marketach. Pamiętajmy o owo-
cach – na przykład misie pełnej jabłek. Nasze polskie są najsmacz-
niejsze i najpiękniejsze. Niech na stałe zagoszczą na naszym stole, 
w misie, na paterze, na kolorowym obrusie. I jeszcze muzyka. Pod-
czas słotnych dni słuchajmy jej więcej, bardziej kojącej, pogodnej, 
zagłębieni w fotelu.

Takie zimowe zmiany nie muszą zbytnio obciążać naszego bu-
dżetu, mogą być skromne. Nie musimy dokonywać ich wszystkich 
na raz, możemy ten proces rozłożyć w czasie lub skorzystać tylko 
z kilku podpowiedzi. Ważne, abyśmy wewnętrznie przygotowali 
się do zimy. Pragnienie słońca, ciepła i miłych barw jest naturalne. 
Stwórzmy namiastkę tego we własnym domu. Zachęcam do tego 
GORĄCO.



Mieszkać w koszalinie

42 

Meble, które ma w swojej ofercie Kwiaciarnia na Młyńskiej, to 
propozycja dla miłośników stylowych i modnych wnętrz. Są wśród 
nich produkty tak znanych i popularnych marek jak Riviera Maison, 
Flamant, Eichholtz, ale też inspirowane ich stylem, w adekwatnej 
jakości, ale znacznie przystępniejszych cenach. Są wśród nich wła-
ściwie wszelkie meble: sofy, stoły i stoliki, krzesła, łóżka, komody, 
gabloty, regały, a także bogaty wybór dekoracji ściennych i stoło-
wych, od luster w stylowych oprawach i oryginalnych lamp po na-
czynia i bibeloty.

Styl jest zróżnicowany od nowoczesnego, przez skandynawski, 
rustykalny i glamour. Doskonale sprawdzi się zatem zarówno w eks-
kluzywnych apartamentach, jak i minimalistycznych mieszkaniach. 
We wnętrzach łączących stare z nowym, eklektycznych, ciepłych 
i zimnych. Nie tylko domach czy mieszkaniach, ale także miejscach 
komercyjnych – sklepach, restauracjach, kawiarniach, czy salonach 
kosmetycznych albo fryzjerskich.

W ostatnich latach estetyka ta zrobiła furorę w świecie wnę-
trzarskim, wykorzystują ją architekci i projektanci z całego świata, 
również w Polsce. Nic dziwnego – to styl jednocześnie niezwykle 

elegancki, ale nie przytłaczający, subtelny, ale i wyrazisty. Czasem 
wystarczy jeden przedmiot – np. lustro czy lampa – by spektakular-
nie ożywić zwykłe wnętrze i nadać mu charakteru.

Co prawda powierzchnia Kwiaciarni przy Młyńskiej nie pozwala 
na ekspozycję mebli, ale na miejscu dostępne są niektóre dodatki 
do wnętrz, a przede wszystkim katalogi wszystkich współpracują-
cych z salonem firm. Nie są to tylko prezentacje produktów, ale też 
zdjęcia aranżacji z ich użyciem. Łatwiej zatem sobie wyobrazić, jak 
wybrana rzecz funkcjonuje we wnętrzu, albo zainspirować pomy-
słami dekoratorów i zastosować je we własnym mieszkaniu. Oczy-
wiście można liczyć na pomoc i doradztwo właścicieli.

Katalogi można przejrzeć w salonie lub – na życzenie – otrzymać 
je mailem. Wystarczy wybrać produkty i... czekać na dostawę. Trwa 
ona bardzo krótko: od zamówienia do przywiezienia mebli maksy-
malnie mija tydzień, a bywa, że produkty docierają do klienta w trzy 
dni. Kwiaciarnia dopilnowuje tego procesu na każdym etapie i daje 
gwarancję tego, że produkty trafią do nas w perfekcyjnym stanie, 
nieuszkodzone. Oraz, że będą przez długie lata cieszyć oko najbar-
dziej wymagających estetów.

W asortymencie Kwiaciarni na Młyńskiej znajduje się właściwie wszystko, co może upiększyć przestrzeń domu, 
mieszkania, czy miejsca pracy – od kwiatów, przez rośliny doniczkowe i ogrodowe po ozdoby. To stały adres 

dla tych, którzy po prostu lubią otaczać się ładnymi przedmiotami. Od niedawna Kwiaciarnia oferuje 
też zakup mebli i akcesoriów do dekoracji wnętrz.

kwiaciaRnia na MłyŃskieJ 
kwiaTy, MeBle, BiBeloTy

 Kwiaciarnia na Młyńskiej
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O dofinansowanie na zakup czy modernizację można starać się 
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub u woje-
wódzkiego konserwatora zabytków. Składając wniosek zawierają-
cy wyliczenie kosztów nakładów koniecznych na przeprowadzenie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 
przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, można liczyć na do-
tację do 50 proc. kosztów nakładów koniecznych. Wysokość dotacji 
może zostać zwiększona nawet do 100 procent, jeżeli zabytek ma 
wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową lub stan 
zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac kon-
serwatorskich. Również gminy posiadają fundusze przeznaczone 
na programy opieki nad zabytkami. Wszystko to ma zachęcić po-
tencjalnych nabywców do zainteresowania tymi wyjątkowymi nie-
ruchomościami. Zespoły pałacowo-parkowe, dwory i zamki to świa-
dectwa minionej epoki, które dziś zyskują drugą młodość, stając się 
jednocześnie źródłem dochodowych inwestycji.

Przygotowanie nieruchomości zabytkowej do sprzedaży nie nale-
ży do zadań łatwych. Zgromadzenie dokumentów potrzebnych do 
przeprowadzenia notarialnej umowy sprzedaży wymaga zbadania 
stanu prawnego nieruchomości, często również konsultacji u kon-
serwatora zabytków, a także sięgnięcia do zasobów archiwalnych 
i zapisów w rejestrze zabytków. Dlatego dobrze jest te czynności 
powierzyć fachowcom. 

 Warto zapoznać się z ofertą, którą proponuje rynek nieruchomo-
ści zabytkowych. Wiele obiektów ulega degradacji i traci na warto-
ści. Zachowanie ich w dobrym stanie leży w interesie społecznym ze 
względu na ich wyjątkową wartość historyczną i kulturalną, a restau-
rowanie chroni od zniszczenia. Warto inwestować w zabytki, by to 
co piękne i wartościowe mogło jeszcze długo zachwycać następne 
pokolenia. 

nieRUcHoMoŚci zaByTkowe

Obiekty zabytkowe mają wysoki potencjał inwestycyjny. Dwo-
ry czy pałace to budynki z historią i poniekąd zjawiska kulturowe 
o wysokich walorach estetycznych. Kupując obiekt zabytkowy nowi 
właściciele mogą – bazując na jego przeszłości – przywrócić mu 
świetność i zbudować jego atrakcyjność turystyczną. 

Najbardziej atrakcyjne są nieduże zespoły pałacowe i dworskie 
zlokalizowane w niedalekiej odległości od miast. Dobrze, gdy 
pałac, zamek, dwór lub młyn posiada dogodny dojazd i dobrze 
zachowany park. Obiekty te ze względu na swój reprezentacyjny 
charakter stały się pożądanymi miejscami na prowadzenie działal-
ności hotelowej i gastronomicznej. Bywają wykorzystywane w roli 
restauracji, centrów konferencyjnych. Zabytkowe mury przyciągają 
polskich i zagranicznych, turystów, którzy chętnie spędzają w klima-
tycznych obiektach urlopy i weekendy. 

Ze względu na wysokie ceny nabywcami nieruchomości zabyt-
kowych wciąż najczęściej są inwestorzy zagraniczni. Jednak możli-
wość prowadzenia w nich dochodowych działalności skłania coraz 
większą liczbę polskich przedsiębiorców do adaptacji zabytków, 
choćby na prestiżowe siedziby firm. Przychylnym okiem na obiek-
ty historyczne spoglądają też właściciele firm weselnych, widząc 
w nich wymarzone miejsca dla plenerowych ceremonii ślubnych. 
Warto wspomnieć, że od nowego roku będzie można je organizo-
wać również w plenerze, poza urzędem stanu cywilnego pod wa-
runkiem, że miejsce będzie godne i umożliwi zachowanie powagi 
i doniosłości ceremonii. Wydaje się, że dworek czy pałac doskona-
le spełni te warunki. Rzadko zdarza się, by celem nabycia pałacu 
czy dworku był tylko cel mieszkalny. Nabywcy widzą w zabytkach 
raczej inwestycję z przyszłością, co od wielu lat jest niezwykle mod-
ne za granicą.

Na jakie przywileje mogą liczyć nabywcy takich nieruchomości?

    W ostatnim czasie ponownie rośnie zainteresowanie inwestorów obiektami zabytkowymi. Stanowią one ułamek procenta wszystkich 
ofert na rynku nieruchomości. Jednak wciąż niewiele osób na nie stać. Dlaczego oferta zabytkowych nieruchomości przyciąga poten-
cjalnych nabywców jak magnes, choć w niczym nie przypominają już one dawnych majątków szlachty, magnaterii i wielkich rodów?

NA SPRZEDAŻ 
Zespół pałacowo - parkowy 

w Cybulinie.



Mieszkać w koszalinie

48 

Urządzone na drugim piętrze mieszkanie pokazowe wyposa-
żyły Castorama i koszaliński salon meblarskiej marki VOX. Rozwią-
zania zastosowane w mieszkaniu dobrze oddają sposób myślenia 
projektanta i dewelopera o wykorzystaniu powierzchni: prostota, 
praktyczność, wygoda. Aż trudno uwierzyć, że na nieco ponad 45 
metrach kwadratowych udało się wygospodarować salon z anek-
sem kuchennym, pokój dziecięcy, sypialnię rodziców i naprawdę 
wygodną łazienkę.

Tak zwana „komunikacja” została ograniczona do minimum. Za-

skakującym rozwiązaniem jest ulokowanie pralki w przedpokoju 
i ukrycie jej w jednym z segmentów szafy wnękowej. Dzięki temu 
nie zagraca ona łazienki, przez co jej urządzenie staje się łatwiejsze 
i funkcjonalniejsze.

Inne zaskoczenie spotyka gości na korytarzach i klatkach schodo-
wych. Zamieniły się one w swoistą galerię fotografii. Ściany części 
wspólnych Panoramy zdobią bowiem prace znakomitego koszaliń-
skiego fotografika Wojtka Szweya. Oryginalny i godny naśladow-
nictwa pomysł!

dni oTwaRTe 
osiedla PanoRaMa

Przybywa osób, których nowym adresem będzie ulica Paderewskiego w Koszalinie, a konkretnie pierwszy dom 
w zaplanowanym na ponad 320 mieszkań kompleksie Osiedle Panorama. Ci, którzy się jeszcze zastanawiają, czy 
skorzystać z oferty firmy Agrobud Hendzel, mogli z bliska obejrzeć oferowane przez dewelopera wnętrza podczas 

niedawnych dni otwartych.

AUTOR: ADAM RÓŻAńSKI / FOTO: ARKADIUSZ SIKORSKI
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W W W . M A T I G L A S S . P L

TWORZYMY KOMFORT 
I PRZESTRZEŃ W TWOIM DOMU

- INSPIRUJE NAS SZKŁO

DRZWI SZKLANE DO OŚCIEŻNIC

PRZESZKLENIA BEZRAMOWE Z DRZWIAMI

DRZWI SZKLANE PRZESUWNE

ŚCIANY SZKLANE

SZKLANE FRONTY DO SZAF PRZESUWNYCH

SZKLANE „FARTUSZKI” I FRONTY KUCHENNE

KABINY SZKLANE

STOŁY I STOLIKI SZKLANE

PRZESZKLENIA BALUSTRAD

SZKLANE OGRODZENIA

GRAFIKI W SZKLE

STOPNIE I PODŁOGI SZKLANE

SZKLANE OBUDOWY KOMINKÓW
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TWORZYMY KOMFORT I PRZESTRZEŃ W TWOIM DOMU - INSPIRUJE NAS SZKŁO



Mieszkać w koszalinie

52 

Architekci ze szwedzkiego biura Tengbom zaprojektowali cie-
kawą „jednostkę studencką” o powierzchni 10 metrów kwadrato-
wych. Podobne rozwiązania śmiało mogłyby powstawać również 
w Polsce. Potrzeba jedynie więcej przychylności władz uczelnianych 
oraz sponsorów – przekonuje Jakub Reda, architekt z pracowni 
Między Liniami. 

bIEL NA śCIANIE ALbO TAbLICA

Ale dopóki eksperymenty podobne do szwedzkiego nie wcho-
dzą w rachubę, poszukajmy sposobów, by nasze niewielkie lokum 
przynajmniej wydawało się większe, niż jest naprawdę i by dało się 
w nim pomieścić więcej, niż przy podejściu standardowym.

Zacznijmy przynajmniej od odświeżenia ścian. – W małym po-
mieszczeniu unikajmy ciemnych kolorów, tym bardziej na suficie. 
Kolor czerwony będzie powodował napięcie, a pomarańczowy 

wzmagał apetyt. Najlepsza będzie biel, szarości, delikatne kolory 
- tłumaczy architekt.

Żeby nie było zbyt nudno, fragment jednej ze ścian można po-
malować farbą magnetyczną, dzięki czemu będziemy mogli za po-
mocą magnesów przyczepiać na niej notatki (ok. 85 zł za 0,75 l). 
Inną opcją może być farba tablicowa (ok. 65 zł za 1l), która tworzy 
czarną powierzchnię, po której można śmiało skrobać kredą. Tylko 
nie przesadzajmy. Jeden grubszy czarny pas na ścianie zdecydo-
wanie wystarczy. Farbę można też dostać np. w kolorze granato-
wym czy niebieskim.

CZYM ZAKRYć TEN MEbEL

Istnieje duża szansa, że pokój, do którego się wprowadzimy, bę-
dzie już umeblowany, ale niekoniecznie tym, co trzeba albo przy-
najmniej nie tym, co by sobie student wymarzył. W takim wypadku 

eksPeRyMenT: Jak Mieszkać 
na dziesiĘciU MeTRacH

W małym pomieszczeniu, jakim niewątpliwie jest pokój studencki w akademiku albo na stancji, najlepiej
sprawdzają się rozwiązania kompaktowe. To znaczy takie, w których jeden element w różnych konfiguracjach

może pełnić kilka funkcji, na przykład łóżko po złożeniu staje się biurkiem.

AUTOR: ZOFIA KNITTEL / ILUSTRACJE: TENGBOM

Ściany pomaluj na jasny kolor. Jeden 
pas możesz zamienić w magnetyczną 
tablicę. Nie zagracaj, chowaj co mo-
żesz. Funkcjonalność to podstawa. 
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warto dowiedzieć się, czy w pokoju wolno nam wprowadzać zmia-
ny i jeśli tak to jak duże...

Stare meble można spróbować pomalować albo miejscami okle-
ić fototapetą, chociażby ze swoim ulubionym zdjęciem, co prawdo-
podobnie na więcej się zda niż jeden samotny plakat przyklejony 
taśmą klejącą do ściany. A co jeśli pokój świeci pustkami?

łóŻKO ZA gROSZE

- Kiedy ja byłem na stypendium zagranicznym w ramach pro-
gramu Erasmus, pierwszą rzeczą, którą kupiłem sobie do pokoju, 
była kołdra, poduszka i pościel. Po trzech dniach spania z głową na 
bluzie, czułem się jak król – wspomina Jakub Reda. Być może za-
kupy do wynajmowanego pokoju będziemy musieli jednak zacząć 
od kupienia łóżka. Wtedy warto skorzystać z internetowych porta-
li z ogłoszeniami lokalnymi. Meble za darmo, na wymianę albo za 
grosze przy odrobinie szczęścia znajdziemy na portalu Olx.com czy 
Gumtree.pl. Są tam łóżka piętrowe, wersalki jak i materace. Nie za-
pominajmy tylko, że meble muszą być przede wszystkim funkcjo-
nalne.

ObY TYLKO NIE ZAgRACIć

- W małym pokoju nie można trzymać rzeczy na wierzchu, bo 
w ten sposób nie unikniemy chaosu i uczucia przytłoczenia – tłuma-
czy architekt. Żeby to zrobić trzeba mieć jednak gdzie. Tu pomocne 
mogą być chociażby pojemniki pod łóżko.

DLA OCIEPLENIA

Dużą zmianę na pewno przyniosą nam dekoracje, jak np. dywan, 
który nieco ociepli i wyciszy pokój. Będzie to szczególnie istotne, 
gdy trafimy na wyjątkowo hałaśliwych współlokatorów. Przynajmniej 

nie będzie tworzył się pogłos. Możemy też zawiesić zasłony, ale ra-
czej lekkie i białe, a nie ciężkie i ciemne, które zabiorą większość 
światła. Klimatu oczywiście zawsze dodadzą też  kwiaty czy duża 
świeca w szklanym naczyniu. Pamiętajmy jednak, że to nie dekora-
cje tworzą architekturę. Jak tłumaczy architekt, kupowanie nowych 
rzeczy pociesza, ale to funkcjonalne zmiany wpływają na poprawę 
jakości naszego życie. Żeby zwiększyć przestrzeń w pokoju i ułatwić 
poruszanie się w nim, warto pomyśleć o tak zwanych rozwiązaniach 
DIY (Do it yourself).  

ZRób TO SAM

Przypinając duże spinacze biurowe do boku biurka, można zro-
bić z nich haczyki na kable. Przymocowując do ściany drewniany 
blat za pomocą zawiasów oraz sznurków, można zrobić składane 
biurko, a ze skrzynek po jabłkach albo europalet – siedziska, półki, 
stoliki czy nawet łóżka.
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ielka kariera Carlo Colombo rozpoczęła 
się w 1991 roku od nawiązania kontak-
tu z Giulio Cappellinim, ikoną designu 
i założycielem kultowej marki Cappel-
lini. Rok później, jako wynik tej współ-
pracy, powstał pierwszy, zaprojektowa-
ny przez Włocha mebel – łóżko Kyoto, 

które zostało zaprezentowane na mediolańskich targach Salone di 
Mobile.

SZYbKI SUKCES

Wspomniane wydarzenie pozwoliło młodemu projektantowi na 
szybkie zaistnienie w branży meblarskiej. Lista firm z którymi współ-
pracował jest bardzo długa. Te najbardziej prestiżowe to: Artemi-
de, wspomniane Cappellini, DePadova, Franke, Flexform, Moroso, 
Nube, Poliform, Poltrona Frau, Varenna, czy Zanotta. Miarą sukcesu 
designera jest również ilość nagród i tytułów, które pojawiały się 
wraz z rozwojem kariery zawodowej i ilością zaprojektowanych 
przez niego przedmiotów. W 2004, w Tokyo, Włoch uzyskał tytuł 
Projektanta Roku.

Później, w latach 2005 – 2011 został uhonorowany szeregiem na-
gród International Design Award nadanych mu przez magazyn Elle 
Decor. Ponadto Carlo Colombo jest laureatem wielu nagród przy-
znanych mu przed magazyny wnętrzarskie takie jak Gioia Casa i MD 
Magazine. Ostatnie wyróżnienia warte uwagi to nagroda Good De-
sign ufundowana przez European Center for Architecture Art. De-
sign, Urban Studies oraz The Chicago Ateneum, czy wreszcie Red 
Dot Design Award przyznana jego projektom dla marki Teuco.

WłOSKIE DNA

Aby zrozumieć styl i język projektowy jakim posługuje się Carlo 
należy się przyjrzeć jego projektom. Dla firmy Poltrona Frau zapro-
jektował kultowy już stół Regolo. Dwa drewniane blaty spoczywa-
ją na stalowej konstrukcji podkreślającej geometryczność formy. 
Mebel dostępny jest w gdyńskim showroomie Interior Park. Warte 

uwagi są również siedziska, które zostały zrealizowane na zlecenie 
marki Moroso. Krzesło Leaf, bardzo oszczędne w formie, zrobione 
z tworzywa sztucznego i metalu (do wyboru stał chromowana lub 
polerowane aluminium) jest właściwie uniwersalnym meblem, któ-
ry możemy w razie potrzeby ułożyć jeden na drugi celem przecho-
wania.

Drugim siedziskiem zaprojektowanym dla włoskiej firmy jest fotel 
Globe i dopasowana do niego sofa. Swoją wyjątkowość te meble 
zawdzięczają odpornej na zgniatanie piance oraz wyściółce z gę-
siego puchu, która zapewnia niebywały komfort wypoczynku. Oba 
meble znajdziemy w sopockim salonie InterStyle HOME.

CZłOWIEK ORKIESTRA

Trzeba przyznać, że Carlo Colombo świetnie sobie radzi z mebla-
mi wypoczynkowymi – fotel Sushi zrealizowany dla marki Zanotta to 
obecnie must have stylowego wnętrza. Lekko poprowadzona rama 
i dwie poduchy budujące siedzisko mają w sobie retro klimat, ale 
także zapewniają wygodę godną współczesnego mebla. Sushi oraz 
inne meble marki Zanotta posiada w swojej ofercie sopocki salon 
NAP Concept.

Włoch projektuje nie tylko meble i przedmioty, ale też całe wnę-
trza, w których z upodobaniem i konsekwencją używa czerni oraz 
bieli, czerpie też inspiracje z surowości naturalnych materiałów, 
zwłaszcza kamienia oraz drewna. Można powiedzieć, że Carlo Co-
lombo dorobił się nieoficjalnego tytułu ambasadora włoskiego de-
signu. Ostatnio, po okresie zajmowania się produktem i wyposaże-
niem wnętrz, designer zrobił ukłon w stronę wyuczonego zawodu. 
W 2009 roku wygrał konkurs na projekt wież w Abu Dhabi oraz ak-
tywnie udziela się architektonicznie na terenie rodzimych Włoch. 
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Kolekcja Outline dla firmy Teuco

Fotel Sushi dla firmy Zanotta

IKONY DESIGNU 
CARLO COLOMBO

Uznawany za klasyka włoskiego minimalizmu. Jego oszczędny styl znajduje wielu fanów, m.in. 
wśród właścicieli rezydencji w najbardziej prestiżowych lokalizacjach na świecie: Dubaju, Abu 
Dhabi, Como, Lugano, Wenecji czy St. Moritz. Carlo Colombo, designer, architekt, twórca wielu 
ponadczasowych i kultowych projektów.

AUtor: AgnieSZkA PoLkoWSkA

w
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Szukajcie naS w preStiżowych miejScach!

EXODOS Biuro Podróży, ul. Kaszubska 6A
TUI Centrum Podróży, ul. Paderewskiego 1
(Galeria 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
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 Developmen 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
HS99 Herman i Śmierzewski Biuro
Projektowe, ul. Mickiewicza 6/3
International House, ul. Zwycięstwa 7-9
Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych
sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 126
KARR SA, Koszalin, ul. Przemysłowa 8
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
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
Permedia, ul. Partyzantów 17
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
Club 2CV Restauracja,
ul. Piastowska 1
Fenicja CH Merkury,ul. Zwycięstwa 46
Gospoda Jamieńska, Młyńska 37
Kuchnia Arabska Szejk,
ul. Bohaterów Warszawy 2a
Maredo, ul. Zwycięstwa 45
Park caffe, ul. Asnyka 11
Sushi Moon Galeria Emka Koszalin I piętro
Sushi77 CH Atrium Koszalin,
ul. Paderewskiego 1
Viva Italia, ul. Skłodowskiej – Curie 1 -3
Va banque, ul. 1-go Maja 12/1

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 5/2
Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
Świat Lodów, Galeria Emka

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 Odnowy Biologicznej Rubin,
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 BrandGaleria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Studio Urody Joanna Biesek,
ul. Bolesława Krzywoustego 18/1
SYNERGIA Biernacka i Przygórski S.J.,
ul. Modrzejewskiej 13

GABINETY LEKARSKIE

Beta Tarnowski Centrum Medyczne,
ul. Traugutta 31 Koszalin

Adent Gabinet Stomatologiczny,
ul. 4-go marca 23g
Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
Optyk Lewińscy,ul. Połtawska 2/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
Magdalena i Sebastian Lenkiewicz,
ul. Jantarowa 25A, Koszalin
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Marcin Bogurski, ul. Boczna 11/5, Koszalin
Sanatus Gabinety Specjalistyczne,
ul. Żwirowa 10

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
Koral Live, ul. Kościuszki 12, Kołobrzeg
Lidia, ul. Dorszowa 3, Darłowo
Medical SPA Sanatorium 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

A-tom webski sklep,
ul. Drzymały 15 Koszalin
Aryton Merkury ul. Zwycięstwa 46
Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
Dobre Wina, ul. Zwycięstwa 121
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Damski,
ul. Zwycięstwa 21-25
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Męski,
ul. Zwycięstwa 21-25,Gracjana, CH As
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
Yacob, CH Merkury, ul. Zwycięstwa 46

BIURA NIERUCHOMOŚCI

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
Jasiński Nieruchomości,
ul. Piłsudskiego 28
Kiljan – Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 40 /48
Kontrakt – Pośrednictwo Handlu
Nieruchomościami,
ul. Wojska Polskiego 6 /2
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
Wysokińscy Biuro Nieruchomości,
ul. 1 Maja 8

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

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
Exim Autoryzowany Dealer
samochodów KIA,
ul. VI Dywizji Piechoty 28, Kołobrzeg
Toyota Wojciech Jankowski, ul. Okrężna 4

BIURA PODRÓŻY

ABC Świat Podróży CH Atrium,
ul.Paderewskiego 1
ABC Świat Podróży Galeria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Biuro Turystyczne TURYSTA Sławomira
Małgorzata Ignatowicz, ul. Andersa 2
Biuro Turystyczne ‘ODYS’,
ul. Wyszyńskiego 5/2
Biuro Turystyczne ‘ODYS’,
ul. Dworcowa 4
Biuro Podróży ITAKA,
ul. Domina 7/9 (Pasaż Milenium I p.)
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