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Analitycy portalu zajmującego się w tematyką zwią-
zaną z nieruchomościami zapytali przedstawicieli 
deweloperów, jakie mieszkania i osiedla powstaną 
w najbliższym czasie. 
- Interesowały nas przede wszystkim wiodące w bran-
ży fi rmy – wyjaśnia Kamil Niedźwiedzki, analityk Do-
mpress.pl. - Poprosiliśmy więc prezesów i członków 
zarządu, a także specjalistów z działu marketingu, aby 
opowiedzieli o swoich nowych projektach. 

Mirosław Kujawski, 
członek zarządu LC Corp

- Rok 2015 będzie dla nas szczególnie pracowity. Przy-
gotowujemy uruchomienie sprzedaży 15 projektów 

mieszkaniowych. Łącznie nasza oferta wzbogaci się 
o około 2.000 lokali, co jest liczbą rekordową w bran-
ży deweloperskiej. Nowe inwestycje rozpoczniemy 
w największych aglomeracjach, takich jak Warsza-
wa, Kraków, Wrocław, czy Gdańsk. Będą to projekty 
skierowanie zarówno do odbiorców poszukujących 
mieszkań w segmencie popularnym, jak również do 
klientów inwestycyjnych, chcących kupić mieszkania 
w centrum, pod wynajem. 
Pierwszymi inwestycjami, jakie zostaną uruchomio-
ne będą kolejne etapy już realizowanych osiedli. 
Następnie rozpocznie się budowa dwóch nowych 
osiedli w Warszawie oraz dużego projektu w centrum 
Krakowa przy ul. Wrocławskiej. Pozostałe inwestycje 
zaplanowaliśmy na drugą połowę roku. Ceny w zależ-

ności od lokalizacji wahać się będą od 3.800 do 8.100 
zł/m kw. 

Tomasz Sznajder, 
wiceprezes zarządu 
Polnord

- W tym roku zamierzamy 
uruchomić 18 nowych 
projektów, w tym nowe 
etapy już istniejących 
inwestycji. Powstanie 
w nich łącznie 2.500 

mieszkań w standardzie popularnym. Ceny mieszkań 
w przeważającej liczbie będą mieścić się w limitach 

Jakie osiedla 
szykują deweloperzy?

Na rynku nowych mieszkań dużo się 
w ostatnim czasie sprzedaje i buduje. 
Niektóre fi rmy planują rozpoczęcie 
w tym roku imponującej ilości inwestycji. 

Każde, nawet najlepiej urządzone wnę-
trze, może stracić urok, gdy będzie źle 
oświetlone.
– Sztuką jest takie uzupełnienie braków 
światła dziennego, by pomieszczenia 
nawet po zmroku były dobrze oświetlone 
– tłumaczy Anna Sadowska z urzadzamy-
podklucz.pl – Stąd instalacja elektryczna 
powinna być w silnej relacji ze stopniem 
doświetlenia światłem dziennym. Prze-
kłada się to oczywiście na odpowiednią 
liczbę źródeł światła w danym pokoju.
Planując instalację świetlną trzeba zwrócić 
uwagę na wiele kwestii, np. rozmieszcze-
nie włączników. Muszą być łatwo dostęp-
ne, a także logicznie i zarazem dyskretnie 
rozmieszczone. Praktycznym rozwiąza-
niem jest też jeden główny wyłącznik 
światła zamontowany przy drzwiach wej-
ściowych. Możemy mieć wówczas gwa-
rancję, że wyłączyliśmy wszystkie światła 
w mieszkaniu.
W ostatnim czasie coraz większym po-
wodzeniem cieszą się dodatkowe źró-
dła światła, które często – oprócz tego, 
że mają rozjaśniać pomieszczenie – są 
elementem dekoracji pokoju. Oczywiście 
podstawą jest ogólne oświetlenie, ale jed-
na górna lampa to zdecydowanie za mało, 
w większości pomieszczeń niezbędne 
będą dodatkowe punkty świetlne, które 
pozwolą na doświetlenie zakamarków.
Znaczenie mają także natężenie i barwa 
światła, bo to one tworzą klimat danego 
pomieszczenia, gdy za oknem jest już 
ciemno. Dysponując w jednym pokoju 
wieloma źródłami światła możemy regulo-
wać w nim nastrój. Jasne światło pobudza 
do pracy i pomaga w skupieniu, z kolei 
stonowane sprzyja relaksowi.

  MIESZKANIE
     
       OŚWIETLONE

Wygląd pomieszczenia to nie tylko odpowiednia kolorystyka i dobrane meble. 
Niezmiernie ważnym elementem jest oświetlenie. 

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: materiały prasowe

dobrze
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programu Mieszkanie dla młodych. W planowanych 
inwestycjach najwięcej będzie lokali dwupokojo-
wych o metrażu od 35 do 50 m kw. i trzypokojo-
wych od 50 do 75 m kw.  
Klienci poszukujący mieszkań w wyjątkowych pro-
jektach, za które są gotowi zapłacić nieco wyższą 
cenę ze względu na dobrą lokalizację i jakość, także 
znajdą duży wybór lokali w naszej ofercie. Przykła-
dem może być tu drugi etap inwestycji Brama So-
pocka, który planujemy uruchomić w tym roku. Są 
w nim dostępne apartamenty trzy i czteropokojowe 
o metrażu od 68 do 89 m kw.

Mirosław Bednarek, 
prezes zarządu 
Matexi Polska

- Podobnie, jak dotąd 
planujemy konse-
kwentnie uzupełniać 
naszą ofertę o kolejne 
inwestycje, które będą 
skierowane do różnych 

grup odbiorców. W tym momencie mogę poinfor-
mować o planowanym rozpoczęciu inwestycji przy 
ulicy Pereca w ścisłym centrum Warszawy. Chcemy 
w niej zaoferować szeroką gamę 1 i 2 pokojowych, 
kompaktowych mieszkań. Kolejną inwestycją Matexi 
będzie osiedle Apartamenty Marymont, utrzymane 
w klimacie żoliborskich willi miejskich. Prawdopo-
dobnie w tym roku uruchomimy również sprzedaż 
kolejnego etapu projektu Kolska od Nowa, który 
realizujemy niedaleko CH Arkadia i DM Klif w War-
szawie.

Anna Sitnik,
dyrektor sprzedaży w fi rmie Dolcan 

- W tym roku planujemy rozpoczęcie budowy ko-
lejnych etapów osiedli, które obecnie prowadzimy. 
Znajdzie się wśród nich II i III etap inwestycji Kamyk 
Zielony, IV faza osiedla Rudy Rydz, III etap Ogrodów 

Ochota oraz IV i V etap projektu Konik Polny. Zamie-
rzamy również wprowadzić do oferty dwa zupełnie 
nowe projekty - Osiedle Moderna w Warszawie 
i Osiedle Champion w podwarszawskich Ząbkach. 
W pierwszym półroczu planujemy zakończyć prace 
budowlane w realizowanych etapach osiedli Pasi-
konik, Rudy Rydz Las oraz Osiedla Jordanowskiego 
w Częstochowie. Nieco później zostaną oddane 
kolejne budynki w inwestycji Konik Polny. Do końca 
roku skończymy także budować Miasteczko Rubi-
kon w warszawskich Włochach, w którym oferujemy 
miniapartamenty. Ceny mieszkań w naszych inwe-
stycjach kształtują się w przedziale od 3.900 zł do 
7.800 zł za m kw.  

Katarzyna Żarska 
z fi rmy Marvipol

- W drugiej połowie roku wprowadzimy do sprzeda-
ży kolejny etap osiedla Central Park Ursynów w War-
szawie, w którym zaoferujemy pełny asortyment 
mieszkań od kawalerek do lokali 4 pokojowych. 
Najwięcej będzie mieszkań 2 pokojowych o metra-
żu do 45 m kw., które wciąż cieszą się największym 
zainteresowaniem nabywców.

Andrzej Przybek, 
dyrektor sprzedaży 
w Grupy Kapitałowej 
Euro Styl

- Naszą kolejną inwesty-
cję o nazwie Idea zapo-
wiedzieliśmy już podczas 
ostatnich targów miesz-
kaniowych w Gdańsku. 

Osiedle powstanie na pograniczu Oliwy i Przymorza, 
pomiędzy  ulicami Beniowskiego i Droszyńskiego, 
na terenie po Międzynarodowych Targach Gdań-
skich. Poza dobrą lokalizacją i rozwiniętą infrastruk-
turą, projekt wyróżniać będzie atrakcyjne zagospo-
darowanie otwartej przestrzeni publicznej. W jej 

tworzenie włączą się uznani artyści. Pragnęliśmy 
stworzyć tętniącą życiem, inspirującą przestrzeń, 
w której chce się być, nie ma miejsca na nudę, która 
wyzwalać będzie w ludziach to co najlepsze. 
W najbliższym czasie powstaną trzy pierwsze bu-
dynki, w których znajdą się mieszkania o powierzch-
ni od 40 do 100 m kw. W pierwszym budynku, który 
będzie miał wiele przeszkleń, balustrady, loggie, 
zaoferujemy przede wszystkim mieszkania 2 i 3 
pokojowe. Elewację ze starannie zaprojektowanymi 
detalami z cegły, ozdobią grafi ki przedstawiające 
prace malarskie naszego partnera artystycznego. 
Planujemy wprowadzenie w Idei inteligentnego 
systemu sterowania urządzeniami  i instalacjami 
w mieszkaniu, który będzie dostępny dla klientów 
w standardzie. 
Jeszcze w tym roku w Pruszczu Gdańskim rozpocz-
niemy również budowę  inwestycji Brama Żuław 
oraz nowego projektu usytuowanego w Gdyni na 
pograniczu dwóch dzielnic: Karwin i Dąbrowy.

Małgorzata 
Ostrowska, 
dyrektor pionu 
marketingu i sprzedaży 
w J.W. Construction

- W tym roku kluczowymi 
projektami będą kolejne 
etapy naszej sztanda-
rowej inwestycji Bliska 
Wola przy ulicy Kasprza-

ka w Warszawie. Budowa trzeciego etapu, rozpocz-
nie się w połowie roku. Wiosną rozpoczniemy także 
budowę drugiego etapu osiedla Zielona Dolina 
w warszawskiej Białołęce, w którym powstanie po-
nad 300 lokali. Zaoferujemy mieszkania od funkcjo-
nalnie zaprojektowanych kawalerek o powierzchni 
od 25 m kw. do apartamentów o powierzchni blisko 
130 m kw. We wszystkich inwestycjach zapewnia-
my wysoki standard budynków oraz wykończenia. 
Mieszkania będą dostępne w cenie od 4.900 zł/ m 
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kw. Na osiedlu Zielona Dolina oferujemy obecnie 
wybrane lokale w promocyjnej cenie 4.324 zł/m kw., 
a w Bliskiej Woli wybrane mieszkania z 5 % rabatem.

Piotr Kijanka, 
dyrektor ds. sprzedaży 
w Wawel Service

- Dysponujemy obecnie 
bankiem ziemi, pozwala-
jącym na wybudowanie 
mieszkań o powierzchni 
blisko 120.000 m kw. 
W 2015 roku zamie-

rzamy wprowadzić do sprzedaży co najmniej pięć 
nowych inwestycji, z których cztery zlokalizowane 
będą w Krakowie, a jedna w Warszawie.
Już w kwietniu br. w Krakowie rusza budowa kom-
pleksu mieszkaniowego Zawiła na Klinach. W inwe-
stycji znajdą się 84 mieszkania o powierzchni od 34 
do 78 m kw. w cenie od 5.000 zł/ m kw. Przewidziany 
jest tu garaż podziemny i lokale handlowo-usługo-
we na parterze w budynku.  
W tym roku mamy w planach również rozpoczęcie 
budowy inwestycji wielorodzinnej w pobliżu hali 
widowiskowo – sportowej Tauron Arena Kraków. 
Budynki wielorodzinne powstaną także w Białym 
Prądniku oraz Nowej Hucie, w której mieszkania 
będą dostępne w programie MdM.  Więcej informa-
cji na temat tych projektów podamy na przełomie 
kwietnia i maja. 

Ponadto, w tym roku chcemy ruszyć w Warszawie 
z budową kameralnej inwestycji przy ul. Owsianej 9 
na Pradze Południe. Na parterze inwestycji znajdzie 
się część usługowa, na pierwszym piętrze - biurowa, 
a na wyższych kondygnacjach będą mieszkania. 
Dojazd do centrum miasta nie zajmie stąd więcej niż 
20 minut. W pobliżu znajduje się Park Skaryszewski, 
Park OWS Waszyngtona, Park Obwodu Praga Armii 
Krajowej i Soho Factory.  

Michał Witkowski, 
dyrektor sprzedaży 
i marketingu w Atlas 
Estates

- Na rok 2015 zaplano-
waliśmy uruchomienie 
dwóch mieszkaniowych 
projektów inwestycyj-
nych w Warszawie. Będą 
to osiedla na Żoliborzu 

oraz na Woli. Pierwsze z nich to drugi etap inwesty-
cji Apartamenty przy Krasińskiego, której pierwsza 
faza została zakończona w 2013 roku. Na położo-
nym obok gruncie przy ul. Przasnyskiej,  powstanie 
jeszcze jeden budynek z 124 mieszkaniami. 
Realizacja drugiego projektu, zlokalizowanego na 
działce przy ul. Nakielskiej, będzie przebiegać dwu-
fazowo. Docelowo powstanie w nim 251 lokali. Obie 
działki są położenie blisko centrum, a jednocześnie 
znajdują się w zielonej, spokojnej okolicy. W przy-

padku obu inwestycji w tym roku mamy nadzieję 
uzyskać pozwolenie na budowę i rozpocząć sprze-
daż mieszkań.  

Urszula Hofman, 
reprezentująca Grupę Inwest

- Rozpoczęliśmy niedawno realizację inwestycji na 
Pradze Północ przy ulicy Siedleckiej. Sąsiedztwo 
stacji drugiej linii metra, jak również możliwość za-
kupu mieszkań w programie MdM oraz nowoczesny 
design tego projektu sprawiają, że inwestycja cieszy 
się zainteresowaniem klientów.

R E K L A M A R E K L A M A

TEKST: Rafał Korbut
ŻRÓDŁO: dompress.pl

www.metropolia.info

więcej na temat analizy 
 rynku nieruchomości czytaj na
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Zakład Produkcyjno–Usługowy „POROLET” działa 
na polskim rynku już od 1982 roku. Przez ten 
czas niewielka fi rma usługowa przekształciła się 
w duże przedsiębiorstwo, eksportujące swoje 
produkty do wielu krajów europejskich. Jak udało 
się osiągnąć ten sukces?

- Faktycznie, zaczynaliśmy 33 lata temu jako niewiel-
ka fi rma usługowa, zajmująca się montażem drzwi 
antywłamaniowych, harmonijkowych, wykonywa-
niem tapicerki drzwiowej, montażem zamków i za-
bezpieczeń antywłamaniowych, aluminiowych żaluzji 
na okna, itd. W 1989 roku, gdy pojawiły się możliwo-
ści wyjazdu za granicę, wybrałem się do Szwecji, skąd 
przywiozłem surowce do produkcji. Wynająłem lokal 
w Gdańsku i tam rozpocząłem produkcję rolet. Po 
miesiącu produkowaliśmy już żaluzje pionowe (wiele 

biur, fi rm i banków chciało mieć takie żaluzje, na 
brak zamówień więc nie narzekaliśmy). Równolegle 
rozpoczęliśmy produkcję markiz i byliśmy pierwszą 
w Polsce fi rmą, która produkowała markizy w techno-
logii aluminiowej. Od tej pory cały czas produkujemy 
różne systemy przeciwsłoneczne, markizy, żaluzje 
i wiele, wiele innych. Niemal wszystko, co sprzedaje 
się w Europie. Oczywiście, ciągle staramy się wprowa-
dzać jakieś nowości. 

No właśnie, nowości: kilka miesięcy temu wypu-
ściliście na rynek całkowicie innowacyjny pro-
dukt. Można z dużym prawdopodobieństwem 
stwierdzić, że będzie to tegoroczny hit.

- To zupełna nowość, nie tylko w skali naszego kraju, 
ale i Europy. Jestem przekonany, że nasz produkt 

podbije zarówno polski, jak i zachodnie rynki. 

Ten produkt to markiza ogrodowa. Ale przecież 
markizy są znane i produkowane od lat. Co więc 
wyróżnia tę, którą produkuje „POROLET”?

- To całkowicie nowe spojrzenie na zadaszenie tarasu 
w ogrodzie, czy altany. Oferowana przez nas markiza 
jest całkowicie odporna na wiatr, wytrzymuje pory-
wy wichru nawet do 100 km/h. Jest też odporna na 
śnieg, nie zarwie się nawet, gdy na wierzchu będzie 
zalegać pokrywa grubości kilkunastu centymetrów. 
To pozwala odpoczywać na tarasie w komfortowych 
warunkach w każdą pogodę. Nie trzeba czekać na 
lato i słońce, żeby znajomych, czy sąsiadów zaprosić 
na herbatę i posiedzieć z nimi w ogrodzie, nawet 
w środku zimy. Proszę sobie wyobrazić: prószy śnieg, 

Markizy, 

Z Piotrem Potockim, założycielem i właścicielem Zakładu Produkcyjno–Usługowego 
„POROLET”, rozmawia Rafał Korbut. 

które
podbiją 
rynek

- To zupełna nowość, nie tylko 
w skali naszego kraju, ale i Eu-
ropy. Jestem przekonany, że 
nasz produkt podbije zarówno 
polski, jak i zachodnie rynki. 
”



na dworze trzaska mróz, a my w miłym towarzystwie 
siedzimy przy stoliku, w kominku płonie ogień, z gło-
śników sączy się muzyka. A to wszystko na tarasie 
w ogrodzie! 

W zimie? Nawet przy kilkunastostopniowym mro-
zie, czy przy silnym wietrze?

- Tak, markiza wyposażona jest bowiem w mobilne 
ściany ze szkła hartowanego oraz w lampy grzewcze. 
Szklane ściany zapewniają doskonałą ochronę przed 
wiatrem i izolują od warunków zewnętrznych, jedno-
cześnie zapewniając nieograniczony widok na cały 
ogród (przy sprzyjającej pogodzie w kilka sekund 
można je odsunąć). Zaś lampy w ciągu kilku minut 
podnoszą temperaturę do kilkunastu stopni. Wbudo-
wane oświetlenie LED pozwala na korzystanie z mar-
kizy również wieczorami i w nocy, głośniki zapewnia-
ją możliwość włączenia muzyki w dowolnej chwili, zaś 
kominek nie tylko stwarza niepowtarzalny klimat, ale 
też jest drugim (oprócz lamp) źródłem ciepła. 

Bardziej to w takim razie przypomina zimowy 
ogród albo wręcz dodatkowy pokój...

- Właśnie. Ale w porównaniu z zimowym ogrodem ma 
niewątpliwe zalety. Przede wszystkim nie jest to stała 
zabudowa, więc ma potrzeby budowy fundamentów 
ani uzyskiwania pozwolenia na budowę. Poza tym 

dach i szklane ściany można dosłownie w kilkana-
ście sekund złożyć, pozostawiając otwarty taras, na 
którym można się opalać. Jest to dużo wygodniejsze 
i dające znacznie więcej możliwości rozwiązanie, 
niż niedemontowalna konstrukcja z aluminium, czy 
drewna. Wystarczy naciśnięcie przycisku na pilocie 
i przesunięcie ścian, a dach znika i przestrzeń zmienia 
się na życzenie właściciela.

Imponujące są też rozmiary, w jakich taką markizę 
można wykonać. 

- Bez żadnych podpór pośrodku markiza może mieć 
długość aż 13 metrów i głębokość nawet do 10 
metrów. Do tej pory nie było to możliwe, na całym 
świecie nie było produkowanych markiz z jednego 
kawałka, bez podparcia w środku, takich rozmiarów. 
Jest to możliwe dzięki najwyższej jakości materiałom, 
z których jest wykonana, jak też innowacyjnej kon-
strukcji i technologii. 

Wydaje się oczywiste, że aby uzyskać taką wytrzy-
małość i takie parametry, do produkcji potrzebne 
są odpowiedniej jakości materiały. 

- Oczywiście, dlatego sprowadzamy surowiec do pro-
dukcji z zagranicy. Na bazie materiałów najwyższej 
jakości renomowanych firm opracowaliśmy projekt 
markizy, która – jestem o tym przekonany – stanie się 

hitem na naszym rynku. 

A co to jest za wyjątkowy materiał? Udało wam się 
wyprodukować dach, który przy dużej powierzch-
ni jest jednocześnie bardzo wytrzymały, jak też 
elastyczny i pozwalający na bardzo szybkie złoże-
nie go. 

- To materiał podobny do tego, z którego wykonywa-
ne są np. plandeki samochodowe, hale namiotowe, 
a nawet składany dach nad stadionem narodowym. 
Używamy specjalnych tkanin poliestrowych pokry-
tych PVC, tylko znacznie bardziej dekoracyjnych, niż 
w przypadku plandek. 

Jakie może być zastosowanie takiej markizy?

- Bardzo różne – od tarasów w domach jednorodzin-
nych, poprzez gastronomię, hotelarstwo, ogródki 
restauracji czy klubów, aż po zadaszenia basenów 
ogrodowych. Taki basen można wówczas wykorzy-
stywać przez cały rok. 

Co jeszcze wyróżnia ten produkt?

- Przede wszystkim wygoda i komfort. Jestem pe-
wien, że takie markizy niedługo pojawią się w wielu 
polskich domach oraz na najważniejszych ulicach 
w głównych miastach w Polsce.
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Konkurencja na rynku rośnie, a co 
za tym idzie deweloperzy muszą 
wyróżnić swoje osiedla, żeby były 
atrakcyjniejsze od innych. Jeśli 
stawka ofertowa jest podobna, 
w tej samej lokalizacji nabywcy 
wybiorą mieszkania w inwestycji, 
która zapewni im wyższy stan-
dard zamieszkania. Firmy budu-
jące mieszkania rywalizują więc 
jakością. Deweloperzy  walczą 
o klienta standardem budynków, 

aranżacją osiedla, czy dobrze po-
myślanym rozkładem mieszkań.
Klienci doceniają również atrak-
cyjne sąsiedztwo inwestycji. 
Takim sąsiedztwem są np. tereny 
rekreacyjne. Jest to szczególnie 
ważne dla rodzin z dziećmi. Dla 
klientów liczy się też zagospoda-
rowanie terenu wokół budynków 
i aranżacja części wspólnych oraz 
oczywiście standard samych 
mieszkań. Dla rodzin z dziećmi 
poszukujących mieszkania nie-
zwykle istotna jest też możliwość 
otrzymania dopłat w programie 
Mieszkanie dla Młodych.

Wyższy standard

Deweloperzy przyciągają klientów 
standardem osiedli. Choć mieszka-
nia wyprzedają się oferta nie zmaleje, 
bo deweloperzy przygotowują wciąż 
nowe projekty. I nie jest ich mało. 

jako bonus

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Impreza, którą zorganizowano pod koniec lu-
tego w Ergo Arenie prezentowała oferty miesz-
kań z rynku pierwotnego i wtórnego w rejonie 
Trójmiasta i okolic. Murator EXPO od wielu lat 
współpracuje z uczestnikami polskiego rynku 
nieruchomości. Pięć razy w roku, pod patro-
natem najwyższych urzędów państwowych 
organizujemy w Warszawie największe w Polsce 
Targi Mieszkaniowe Nowy DOM Nowe MIESZ-
KANIE. To impreza o ugruntowanej pozycji 
zarówno w gronie oferujących, jak i zaintere-
sowanych zakupem własnego „M”. Ekspozycję 
wystawców uzupełnia bogaty program eduka-
cyjny kierowany zarówno do profesjonalistów 
z branży, w tym do wystawców i architektów, 
jak i do indywidualnych inwestorów.  Trzynaście 
lat działalności na tym polu to 50 edycji w War-
szawie. Rocznie bierze w nich udział ponad 450 
wystawców oraz blisko 30 tys. zwiedzających. 

Naturalnym zatem krokiem w rozwoju Murator 
EXPO jest organizacja tożsamych imprez w Trój-
mieście – regionalnie o dużym potencjale w tej 
branży.
Targi Nowy DOM Nowe MIESZKANIE to kom-
pleksowy przegląd oferty domów i mieszkań 
- nowych i „z drugiej ręki”, a także okazja do 
uzyskania informacji o aktualnych warunkach 
kredytowych. Swoją ofertę prezentują: dewe-
loperzy, banki i pośrednicy w obrocie nieru-
chomościami. Na targach: promocje, premiery, 
wyjątkowe oferty i rabaty oraz… aktualne 
oferty wszystkich typów nieruchomości z rynku 
wtórnego w organizowanym przez Stowa-
rzyszenie Pomorskie Pośredników w  Obrocie 
Nieruchomościami. 
Pierwsza edycja Targów Nowy DOM Nowe 
MIESZKANIE w Gdańsku zgromadziła ponad 
siedemdziesięciu Wystawców.

Premierowe targi
Ponad siedemdziesięciu wystawców pojawiło się 
na pierwszej edycji  Targów Nowy DOM Nowe 
MIESZKANIE w Gdańsku. 
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Uczestnicy targów w Ergo 
Arenie mogli się zapoznać 
z ofertą ponad siedem-
dziesięciu wystawców.

R E K L A M A
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WIECHA NA DRUGIM 
ETAPIE ALCHEMII

Zawieszenie tradycyjnej wiechy oznacza zakoń-
czenie prac konstrukcyjnych kompleksu.
W ramach II etapu inwestycji powstają kolejne 
dwie wieże biurowe o nazwach Ferrum i Titanium 
(odpowiednio sześcio- i ośmiokondygnacyj-
ne), połączone wspólną, czterokondygnacyjną 
podstawą. Etap ten dostarczy ponad 21 tys. 
mkw. powierzchni biurowej oraz ponad 3,9 tys. 
mkw. powierzchni towarzyszącej (usługowej), 
w ramach której powstanie centrum medyczne, 
przedszkole z własnym zieleńcem, a także część 
handlowo-usługowa. Parkingi znajdą się na pię-
ciu poziomach (-1 i -2 oraz 1, 2 i 3). Usługi zlokali-
zowane będą na poziomach 0, 1 i 3. Przedszkole 
będzie się znajdować na poziomie 3, a taras 
z placem zabaw na poziomie 4. pietra – na dachu 
części wspólnej, pomiędzy wieżami biurowymi. 
Dodatkowo, na pierwszym piętrze znajdować 

się będzie szatnia dla rowerzystów z pełną 
infrastrukturą sanitarną, a parkingi dla rowerów 
będą rozrzucone po wszystkich kondygnacjach 
nadziemnych parkingu (specjalna winda dla 
rowerzystów poruszać się będzie między pozio-
mami 0 - 3). Inwestycja jest już w fazie komercjali-
zacji. Firmie Torus, inwestorowi kompleksu  udało 
się także wynająć blisko 95 procent powierzchni 
biurowych I etapu Alchemii.
Na tym plany Torusa się jednak nie kończą, planu-
je on już budowę III etapu Alchemii oraz koncep-
cję IV. - Jeżeli chodzi o nasze plany na przyszłość, 
to jesteśmy w tej chwili na etapie projektowania 
trzeciego etapu Alchemii, który stanie przy skrzy-
żowaniu al. Grunwaldzkiej i ul. Kołobrzeskiej oraz 
projektowania koncepcyjnego IV etapu, który 
zlokalizowany zostanie na miejscu istniejącego 
budynku G413 - zapowiada Brożek.

Kompleks 

Alchemia to wielofunkcyjny kompleks biznesowy 
zlokalizowany w Gdańsku. I etap inwestycji dostar-
czył 16,7 tys. mkw. najwyższej klasy powierzchni 
biurowej. Oprócz tego, na powierzchni 4,6 tys. m 
kw. funkcjonuje ogólnodostępne centrum rekre-
acyjno-sportowe, m.in. z basenami, klubem fi tness, 
salą sportową i strefą wspinaczki, a całość dopełnia 
restauracja oferująca 4 kuchnie świata. Cała inwesty-
cja zaplanowana jest łącznie na 4 etapy, w ramach 
których powstanie 6 wież biurowych z funkcjami 
dodatkowymi.

TEKST: Grzegorz Bryszewski
ZDJĘCIE: materiały inwestora

Zawieszono wiechę na budowie II etapu wielofunkcyj-
nego kompleksu Alchemia w Gdańsku. Budowa tego 
kompleksu rozpoczęła się w grudniu 2013 roku, a jej za-
kończenie planowane jest na IV kwartał bieżącego roku.

Trwa 
komercjalizacja
Maciej Brożek, 
dyr. ds. komercjalizacji 
w fi rmie Torus

-W chwili obecnej nie mamy jeszcze 
podpisanych umów na wynajem 
powierzchni II etapu Alchemii, ale Torus 
jest uczestnikiem procesów mogących 
objąć prawie cały kompleks. Jest już na-
tomiast wybrany operator przedszkola, 
które będzie w stanie przyjąć osiemdzie-
sięcioro dzieci, prowadzimy też zaawan-
sowane rozmowy z operatorem centrum 
medycznego – mówi Maciej Brożek, dyr. 
ds. komercjalizacji w fi rmie Torus.
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Od połowy 2013 r. można było zaobserwować sta-
bilizację cen nieruchomości. Głównymi czynnikami, 
które mogą być przyczyną podwyżek, jest bardzo 
dobra sprzedaż deweloperów napędzana zakupami 
inwestycyjnymi i tanim kredytem oraz programy 
pomocowe ze strony państwa.
Po pierwsze - państwo skupi mieszkania od dewe-
loperów. Fundusz BGK Nieruchomości powołany na 
potrzeby programu Fundusz Mieszkań na Wynajem, 
chce wydać w najbliższych 3 latach 5 mld zł na za-
kup mieszkań, które będą przeznaczone na wyna-
jem. Fundusz planuje zakup całych budynków lub 

klatek, tak aby łatwo było nimi zarządzać. Większość 
z zaplanowanej kwoty  ma zostać wydana w naj-
bliższych dwóch latach, co oznacza skupienie od 
deweloperów około 20 tys. mieszkań i tym samym 
uszczuplenie oferty rynkowej. 
Kolejna sprawa to popyt napędzany przez pro-
gram Mieszkanie dla Młodych. W połowie roku 
powinny wejść w życie zmiany w programie MdM, 
które między innymi umożliwią rodzinom wielo-
dzietnym jednorazowe dofi nansowanie do zakupu 
mieszkania w wysokości nawet ponad 100 tys. zł. 
Duże znaczenie ma też fakt, że obecnie obowiązują 
najniższe w historii stopy procentowe. Oznacza to 
niższe oprocentowanie, a co za tym idzie niższą ratę 
kredytu.

Niskie stopy procentowe spowodowały również 
obniżkę oprocentowania lokat bankowych. To 
skłania wiele osób do przenoszenia środków z rynku 
fi nansowego na rynek nieruchomości i inwestycję 
w mieszkanie na wynajem. 
Nie sposób tez nie zwrócić uwagi na środki z Unii, 
które napędzają gospodarkę. W okresie 2014–2020 
do naszego kraju ma trafi ć może łącznie nawet 500 
mld euro unijnych środków, które zostaną przezna-
czone na rozwój kraju. Rosnące PKB i zarobki powa-
lają oczekiwać podniesienia poziomu życia i sytuacji 
gospodarczej Polaków, a to będzie stymulować 
rozwój rynku nieruchomości w najbliższych latach. 
No i ostatnia sprawa – sami deweloperzy planują 
podwyżki cen.

Czy mieszkania będą drożeć? Analitycy rynku uważają, że jest to prawdopodobne. 

Ceny mieszkań 
mogą wzrosnąć

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: shutterstock



Nieruchomości 
         & wnętrza 13

Palacze często nie zdają sobie sprawy, jak duże 
kwoty każdego roku wydają na swój nałóg. Tym-
czasem systematycznie odkładając tyle, ile wyda-
ją na kolejne paczki papierosów, mogliby kupić 
nieruchomość. Jak wyliczyli analitycy z agencji 
nieruchomości Metrohouse, już po pierwszym 
roku oszczędzania można kupić małą działkę.
Regularne palenie papierosów deklaruje ponad 
30 proc. dorosłych Polaków. Ponad połowa pala-
czy wypala przynajmniej jedną paczkę papiero-
sów dziennie. A to kosztuje, i to niemało. 
Według statystyk średnia cena kupowanej w na-
szym kraju paczki papierosów wynosi 13 zł. Jeśli 
w gospodarstwie domowym palą dwie osoby, to 
każdego dnia przeznaczają na swój nałóg 26 zł. 
W skali miesiąca jest to już 780 zł. Jak przeznacze-
nie takiej kwoty może przełożyć się na realizację 
planów na rynku nieruchomości? 
- Efekty oszczędzania widać już po pierwszym 
roku – przekonuje Marcin Jańczuk z Metrohouse. 
- Zaoszczędzona przez ten czas kwota pozwa-
la zrealizować marzenie o własnym ogródku 
w ramach Rodzinnych Ogródków Działkowych. 
W zależności od miasta już po dwóch-trzech 
latach oszczędzania można stać się posiadaczem 
garażu lub miejsca parkingowego w garażu 
podziemnym. W cenie do 50 tys. zł. bez większych 
problemów kupimy też działkę letniskową za 
miastem (zwykle nieogrodzoną, do zagospoda-
rowania). Ponadto kwota w okolicach 50 000 zł 
daje możliwość zakupu małego mieszkania, które 
możemy przeznaczyć na rynek najmu, a tym sa-
mym tworzyć własny portfel inwestycji na rynku 
nieruchomości.
Jeśli ex-palacze zdecydują się na oszczędzanie 
w dłuższej perspektywie czasu, rynek nieru-
chomości zaoferuje jeszcze bardziej atrakcyjne 
rozwiązania: działkę letniskową z niewielkim 
domem, a nawet... niewielki apartament w jednej 

JAK PUŚCIĆ Z DYMKIEM  
  mieszkanie
Chcesz rzucić palenie, ale brakuje ci motywacji? Może ta informacja zniechęci cię do 
sięgnięcia po kolejnego papierosa: nie paląc możesz zaoszczędzić nawet na mieszkanie!

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: shutterstock

z nadmorskich lokalizacji w Bułgarii. 
Długoterminowe (powyżej 10 lat) oszczędzanie to 
rozwiązanie dla najbardziej cierpliwych inwesto-
rów. Jeśli dalej będziemy odkładać równowartość 
dwóch paczek papierosów dziennie, to po 15 latach 
bez problemu będzie stać nas na kupno kawalerki 
w największych miastach Polski, a w wielu lokali-

zacjach taka kwota pozwoli na zakup dwu-, albo 
nawet trzypokojowego mieszkania. Nie uwzględ-
niamy tu jednak infl acji oraz zmian w cenach 
nieruchomości, co jest trudne do prognozowania 
w tak odległych odstępach czasu. Każdy kolejny rok 
oszczędzania pozwali nam kupić jeszcze większe 
mieszkania w standardzie. 
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Kupujący mieszkanie niezmiennie borykają się 
z problemem – jak za relatywnie niewielkie pienią-
dze kupić jak największą nieruchomość. To bowiem 
powierzchnia mieszkania jest zwykle największym 
problemem przy jego urządzaniu. 

UNIWERSALNIE I Z POMYSŁEM

Dla wielu kupujących to prawdziwe wyzwanie: jak 
zaaranżować skromny metraż, by czerpać z niego 
jak najwięcej? 

– Na szczęście nie jest to nadmiernie skompliko-
wane, właściwie w każdym pomieszczeniu można 
zastosować takie pomysły, które uczynią je bardziej 
przestronnymi – mówi Anna Sadowska z serwisu 
urzadzamypodklucz.pl.
Według ekspertów kluczem do sukcesu przy aran-
żacji mieszkania na ograniczonej przestrzeni jest 
wielozadaniowość. Przykładów jest wiele. Na przy-
kład zamiast stawiania ścianki, która ma dzielić duży 
pokój na części, można wydzielenie przeprowadzić 
za pomocą regałów na książki – nie dość, że podzie-
limy przestrzeń, to będzie gdzie ustawić książki.

FUNKCJONALNE MEBLE

W niewielkich mieszkaniach sprawdzają się też 
wszelkiego rodzaju składane meble. Krzesła lub stół 
można szybko wystawić w razie potrzeby, z kolei 
zamiast łóżka sprawdzić może się rozkładana sofa. 
– Rozsuwany stół będzie świetnym rozwiązaniem 
w niewielkiej jadalni – rozłożony na specjalne 
okazje, nie będzie stanowił przeszkody na co dzień, 
a jednocześnie będziemy w stanie ugościć większą 
liczbę gości – uważa Anna Sadowska. - Sprawdzić 
może się też okrągły stół, który może pomieścić wię-

Małe jest 
   Umiejętne wykorzystanie przestrzeni sprawia, że nawet mieszkanie o niewielkiej 
powierzchni może być funkcjonalnym i wygodnym lokum. 

TEKST: Rafał Korbut
ZRÓDŁO: HomeBroker

piękne
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cej osób niż podobnych rozmiarów stół w kształ-
cie zbliżonym do prostokąta.
Wielofunkcyjne rozwiązania są doskonałym uroz-
maiceniem pokoju dziecięcego, bo dzieci lubią 
różnego rodzaju schowki i zakamarki. Oprócz 
standardowych łóżek piętrowych zastosować 
można np. połączenie miejsca do spania z kąci-
kiem do nauki – łóżko znajduje się po prostu nad 
biurkiem. Nie zajmuje to dużo miejsca, a spełnia 
jednocześnie dwie funkcje.

PRZESADA NIE JEST POŻĄDANA

– Przestronność nie lubi nadmiaru, zatem szcze-
gólnie wskazana będzie redukcja liczby przed-
miotów, które na dłuższą metę będą nader de-
koracyjne lub zwyczajnie niepotrzebne – zwraca 
uwagę Anna Sadowska. - Doskonale sprawdzi 
się wówczas jakiś schowek, gdzie takie zbędne 
przedmioty będzie można ukryć. Najlepsze byłoby 
oddzielnie pomieszczenie, ale nie zawsze jest to 
możliwe, sprawdzi się też zabudowana szafa czy 
ukryta szufl ada.
Przy urządzaniu mieszkania warto odejść od 
stereotypów. Chodzi na przykład o odciążenie 
podłogi na rzecz wykorzystania ścian. Zamiast sta-
wiania kolejnej szafki, można zastanowić się nad 
umiejętnym rozmieszczeniem kompleksu półek, 
które pozostawią przestrzeń pod nimi pustą.

OPTYCZNE POWIĘKSZENIE MIESZKANIA

Na wykorzystanie przestrzeni wpływ ma bar-
dzo wiele czynników, uwagę należy zwrócić 
także np. na osłony w oknach. Tradycyjne 
zasłony zajmują optycznie (i fi zycznie też) 
sporo miejsca. Lepiej sprawdzą się rolety 
lub żaluzje, one nie pomniejszają wnętrza. 
Dodatkowo, przy inteligentnym planowaniu 
przestrzeni mieszkania, warto zastosować 
trochę sztuczek, które sprawią, że optycznie 
pomieszczenia będą wydawać się większe. 
Takim przykładem jest np. wykorzystanie dłu-
gich luster na ścianach lub pomalowanie ich 
w jasne i zwiększające przestrzeń kolory.

DRUK
Express Media, Bydgoszcz



Koniec marca to najwyższy czas na zajęcie się ogro-
dem i posadzenie roślin. W marketach i sklepach 
ogrodniczych sezon na promocje narzędzi ogrod-
niczych, nasiona, ziemię, nawozy i inne potrzebne 
akcesoria jest już w pełni. Warto też pamiętać, że 
nasiona - szczególnie rzadkich roślin - można nabyć 
w sklepach internetowych.
Po pierwsze – nasiona. Kupując je trzeba sprawdzić 
datę przydatności do siewu. Ważne jest też, jak były 
przechowywane. Nie zawsze możemy to sprawdzić, 
ale nie kupujmy nasion, które leżą na wystawie na 
słońcu lub mają ślady zawilgocenia. Oczywiście 
można też pozyskiwać nasiona z własnych roślin.
Po drugie – wysiew. I tu mamy wiele opcji, w zależ-
ności od roślin. Niektóre rozmnaża się przez podział 
i ukorzenianie sadzonek, inne przez wysiew nasion. 

I o ile wysiew wydaje się najprostszą metodą, to 
okazuje się, że nie zawsze tak jest. Trzeba bowiem 
odpowiednio wcześniej posadzić nasiona i w od-
powiednich warunkach wyhodować odpowiedniej 
wielkości rośliny, które dopiero później przesadza-
my do ogrodu. Dlatego często lepiej zaopatrzyć 
się w już nieco wyrośnięte rośliny. Początkujący 
ogrodnik powinien zainteresować się kwiatami 
wysiewanymi wprost do gruntu. Inne, bardziej 
wymagające, gdzie konieczny jest wysiew w specy-
fi cznych warunkach, potem pikowanie, a następnie 
przesadzanie do gruntu lepiej zostawić fachowcom. 
Drobne nasiona wysiewa się równomiernie, grubsze 
po kilka do dołka. 
Pamiętajmy jednak, że jest już koniec marca i na wy-
siew niektórych roślin jest już po prostu za późno. 
Lepiej więc skupić się na sadzonkach – trzeba tylko 
pamiętać, że jeszcze mogą wystąpić przymrozki, 
przed którymi młode rośliny bezwzględnie należy 
ochronić.

CZAS NA   
    ogród!
TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: materiały prasowe


