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Pan Dominik jest osobą nie-
dowidzącą. Mimo to przez całe
życie próbował sobie samo-
dzielnie radzić. Zdecydował się
na naukę w Wojewódzkim Ze-
spole Szkół Medycznych w
Słupsku, gdzie na poziomie po-
licealnym ukończył kierunek
dający uprawnienia do ma-
sażu. 

– Wybrałem zawód masa-
żysty, bo on nie wymaga do-
brego wzroku. Ważne są za to
sprawne ręce. Poprzez dotyk
można się doskonale zorien-
tować, jak należy postępować z
pacjentem – tłumaczy trzy-
dziestolatek. 

Jednak w praktyce rzeczy-
wistość okazała się o wiele bar-
dziej skomplikowana, niż przy-
puszczał, gdy wybierał zawód. 

– Dużo się mówi o pomocy
dla niepełnosprawnych, ale
gdy zacząłem szukać pracy, to
w żadnej z firm, które odwie-
dziłem, nie zaoferowano mi
stałego zatrudnienia. Praco-
wałem tylko dorywczo i cały
czas musiałem udowadniać, że
jestem lepszy od osób pełno-
sprawnych – mówi pan Do-
minik. 

Ostatecznie pół roku temu
zdecydował się rozpocząć dzia-

łalność gospodarczą na własną
rękę. 

– Zastanawiałem się nad
wystąpieniem o dotację dla
osób bezrobotnych, które
tworzą własną firmę. Po dys-
kusji w rodzinie doszedłem

jednak do wniosku, że byłoby
to ryzykowne, bo gdyby interes
nie wyszedł, to musiałbym
zwracać pieniądze – opowiada
pan Dominik. 

Dlatego zdecydował się na
działanie małymi krokami.

Znalazł i wynajął pomiesz-
czenie przy ul. Romera, gdzie
przy pomocy rodziców i znajo-
mych urządził salon masażu. 

– Kupiłem stół do masażu. Z
programu PFRON „Komputer
dla Homera” udało mi się

wcześniej zdobyć laptopa, w
którym stworzyłem rejestr pa-
cjentów. I tak zacząłem pracę
na własną rękę – opowiada
pan Dominik. 

Początkowo pracował trochę
na zasadzie wolontariatu. Na-

wiązał kontakt ze stowarzy-
szeniem „Amazonek”, aby
przekonać kobiety po mastek-
tomii, że może im pomóc. 
– Stopniowo zacząłem przeko-
nywać do siebie klientów,
którzy odnajdywali mnie po
tym, jak od znajomych dostali
dobre rekomendacje – zdradza
masażysta. 

Teraz oferuje już masaż kla-
syczny, relaksacyjny, sportowy
i drenaż limfatyczny, który sto-
suje się, gdy pojawiają się
obrzęki piersi po mastektomii. 

– Zdecydowałem też, że za
swoje usługi będę pobierał ni-
ższe opłaty od tych, które
żądają masażyści szpitalni. Po-
nadto pacjenci, gdy są w
trudnej sytuacji finansowej,
mogą negocjować ulgi, bo zdaję
sobie sprawę, że często ludziom
potrzebującym pomocy masa-
żysty brakuje pieniędzy 
– uważa pan Dominik. 

Zaczął też dojeżdżać do pa-
cjentów. Razem z łóżkiem je-
ździ autobusem albo dowożą
go rodzice. 

– Dzięki temu rozszerza się
krąg moich klientów. Myślę
także o wprowadzeniu masaży
powiązanych z zabiegami bo-
rowinowymi. To jednak wy-
maga nakładów, muszę jeszcze
zaczekać z takimi inwesty-
cjami – mówi pan Dominik. d

Sam postawił na masaż 
SPOSÓB NA BIZNES Dominik Zaremba, niepełnosprawny ze Słupska, założył salon masażu, bo nikt go nie chciał
zatrudnić na stałe. Udowadnia, że można sobie poradzić bez pomocy. 

Podstawową zaletą okien
wyposażonych w okucia Maco
Multi Matic KS jest zaawan-
sowany system zabezpieczeń
związany z osadzeniem spe-
cjalnych czopów utrudnia-
jących wyłamanie okna na
całym jego obwodzie. Dlatego
Drutex już w standardzie ofe-
ruje okna z dwoma czopami,
współpracującymi zarówno z

zaczepem utrudniającym wła-
manie, jak również z zaczepem
standardowym. Co ważne,
dzięki zastosowaniu nowych
okuć ochrona przed włama-
niem jest zagwarantowana w
krytycznym punkcie okna rów-
nież w pozycji uchylnej. 

Ponadto czopy utrudniające
włamanie posiadają również
regulację docisku, co sprawia,

że okna są bardziej szczelne
oraz zapewniają oszczędność
energii cieplnej. 

– Wprowadzenie okuć Maco
Multi Matic KS w naszych pro-
duktach jest innowacją na pol-
skim rynku. Chciałbym pod-
kreślić, że każde wdrożone
przez nas rozwiązanie zostało
zainicjowane dzięki oczekiwa-
niom i opiniom klientów – po-

wiedział Bogdan Gierszewski,
dyrektor produkcji spółki
Drutex. 

Nowy typ okuć w standar-
dzie wyposażony jest w blo-
kadę błędnego położenia
klamki oraz podnośnik
skrzydła, który ułatwia podno-
szenie skrzydła okna właściwej
pozycji. 

Okucia Maco Multi Matic

KS wpływają również na po-
prawę płynności w obsłudze i
użytkowaniu okna, wynikającą
z bezstopniowej regulacji wy-
sokości podnośnika skrzydła.
Ponadto nowe rozwiązanie
umożliwia lepszą wentylację
dzięki dodatkowej pozycji
uchylnej służącej jako tzw.
przewietrzanie szczelinowe. 

Jak podkreślają przedsta-

wiciele Drutexu okna z no-
wymi okuciami wyróżniają się
też estetyką. Powłoka oraz li-
nowe zagłębienia na zasuwni-
cach tworzą elegancką linię,
zaś zaokrąglone krawędzie za-
czepów nadają okuciom ła-
godny kształt. Projektanci po-
starali się również o ukrycie
zawiasów. 

(WF) 

Drutex, jako pierwszy producent w kraju, wprowadził nowy typ okuć okiennych 
TECHNOLOGIE Spółka Drutex z Bytowa wprowadziła do swoich okien nowy typ okuć Maco Multi Matic KS. To nowatorskie rozwiązanie na polskim rynku, które jest obecne tylko w produktach Druteksu. 

Dominik Zaremba w czasie pracy w swoim gabinecie. Fot. Łukasz Capar 


