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

W rozmowie z portalem nieruchomości Dompress.
pl opisują, czym najpopularniejsze projekty przycią-
gają nabywców.    

Liczy się cena i metraż 

- Na 19 projektów, które mamy w sprzedaży w pię-
ciu miastach Polski, aż w 6 inwestycjach w I kwartale 
tego roku podpisaliśmy od 50 do ponad 60 umów – 
mówi Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp. - 
Znajdują się wśród nich dwa projekty w Warszawie: 
Mała Praga i Promenady IV, wrocławskie Osiedle 
Graniczna i Dolina Piastów oraz Osiedle Grzegórzec-
ka w Krakowie i Przy Alejach w Gdańsku.
Poza lokalizacją wymienionych projektów, kupu-
jących przyciągała atrakcyjna cena mieszkań i ich 
kompaktowy metraż. We wszystkich inwestycjach 
� rma oferuje rachunki powiernicze. 
Z kolei Tomasz Sznajder, wiceprezes zarządu Po-
lnord twierdzi, że najlepiej sprzedają się lokale 
w dużych aglomeracjach miejskich. 
- W naszym przypadku jest to Warszawa, gdzie pro-
wadzimy inwestycję Śródmieście Wilanów oraz Nep-
tun w podwarszawskich Ząbkach – wylicza. - Ale 

TU CHCE SIĘ 
       mieszkać!
Niektóre z powstających osiedli cieszą się większym powodzeniem niż inne. Firmy bu-
dujące mieszkania wskazały inwestycje, w których mieszkania najlepiej się sprzedają. 

Osiedle Cytrusowe realizuje Euro Styl (mat. Euro Styl)
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także Trójmiasto, w którym mamy takie projekty, jak: 
Dwa Tarasy i Dwa Potoki w południowych dzielnicach 
Gdańska oraz Bramę Sopocką w Gdyni. Jesteśmy tak-
że bardzo zadowoleni z ostatnich wyników sprzedaży 
mieszkań w Szczecinie, gdzie nasz projekt Ku Słońcu 
w zielonej dzielnicy Gumieńce, bardzo szybko zyskał 
nowych mieszkańców. 

Małe miasteczka

Klienci doceniają wysoką jakość projektów i zwracają 
uwagę na takie aspekty jak: użycie wysokiej jakości 
materiałów, starannie zaprojektowaną zieleń, place 
zabaw, ławki do odpoczynku, bezpieczny i zadbany 
teren wokół osiedli, czy ogólnodostępne pomieszcze-
nia na rowery i wózkownie. 
- Dużym udogodnieniem są też elastyczne formy 
płatności stosowane przez Polnord – dodaje  Tomasz 
Sznajder. 
- Największą popularnością w naszej ofercie cieszą się 
dwa sąsiadujące ze sobą osiedla: Osiedle Cytrusowe 
i Nowy Horyzont, zlokalizowane na obrzeżach gdań-
skich Łostowic i Borkowa – tłumaczy Andrzej Przybek, 
dyrektor sprzedaży w Grupy Kapitałowej Euro Styl.
Klientów przyciąga atrakcyjna cena przy zachowa-
niu wysokiego standardu mieszkań, ale i wyjątkowa 
atmosfera tych osiedli. Nowy Horyzont dzięki bardzo 
bogatemu zapleczu usługowo-handlowemu jest swe-
go rodzaju „małym miasteczkiem”. Na terenie osiedla 

znajdują się sklepy, przedszkole i różnego rodzaju pla-
cówki i punkty usługowe. Na styku osiedli funkcjonuje 
dobrze wyposażony klub � tness z gabinetem masażu 
i � zjoterapii, sale do gry w squasha, zadaszone korty 
tenisowe, a w tym roku powstanie także wielofunkcyj-
ne boisko. Inwestycje tętnią życiem.  

Poza Trójmiastem

- Dużym zainteresowaniem cieszy się także nasza 
pierwsza inwestycja poza Trójmiastem – dodaje 
Andrzej Przybek. - Osiedle Młody Pruszcz położone 
w Pruszczu Gdańskim, oddalonym ok. 12 km od 
Gdańska, tworzą trzy dwupiętrowe budynki z winda-
mi i halami garażowymi. Klienci doceniają kameralny 
charakter osiedla, dobrą jakość zastosowanych mate-
riałów oraz przemyślane układy mieszkań.  
A jak jest gdzie indziej?
- Mieszkania najlepiej sprzedają się w atrakcyjnych 
lokalizacjach, ale za rozsądną cenę – uważa Urszula 
Hofman, reprezentująca Grupę Inwest. - Klientów 
przyciąga dobra komunikacja, cicha, spokojna okolica 
oraz kameralny charakter obiektu. Mieszkańcy chcą 
znać sąsiadów i czują się komfortowo, kiedy rozpo-
znają ich w budynku. Dlatego też inwestycje Grupy 
Inwest kojarzą się z kameralnym, wygodnym bu-
downictwem, zlokalizowanym w dobrych punktach 
komunikacyjnych.
- Duże znaczenie odgrywają również nieszablonowe 

projekty architektoniczne osiedli, kreujące ogól-
nodostępną przestrzeń miejską – dodaje Jarosław 
Jankowski, prezes zarządu Grupy Waryński. - Oprócz 
budynków mieszkalnych w kompleksach znajdzie się 
rozbudowana infrastruktura rekreacyjna oraz staran-
nie zaprojektowane tereny zielone.

Pełna infrastruktura

- W Krakowie dużą popularnością cieszą się energo-
oszczędne inwestycje – mówi Piotr Kijanka, dyrektor 
ds. sprzedaży w Wawel Service. - Oprócz lokalizacji 
i cen, dla nabywców ważne są duże oszczędności 
związane z eksploatacją energooszczędnych miesz-
kań.
- Największym zainteresowaniem cieszy się obec-
nie Bliska Wola, nasza sztandarowa inwestycja przy 
ulicy Kasprzaka w Warszawie – dodaje Małgorzata 
Ostrowska, dyrektor pionu marketingu i sprzedaży 
w J.W. Construction. - To nowoczesne i funkcjonalne 
osiedle mieszkalno – użytkowe. Na terenie inwestycji 
oddane zostaną lokale usługowo-handlowe, restau-
racje, przedszkole, oraz tereny sportowo-rekreacyjne 
w obrębie parku, które zostały zaprojektowane na 
niespotykaną dotąd na rynku deweloperskim skalę. 
Dla każdego budynku przewidziano również wspólny 
taras, co zachęca do sąsiedzkiej integracji. 

Oprac. DK,

Nowy Horyzont wyróżnia „mała architektura” (mat. Euro Styl)

okładka: mat. pras. Polnord
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Zastosowanie rozwiązań typu SMART w miesz-
kaniach przynosi również realne oszczędności 
w budżecie domowym. Zgodnie z badaniami GUS, 
w 2013 r. udział wydatków polskich gospodarstw 
domowych na użytkowanie mieszkania lub domu 
i nośniki energii w wydatkach ogółem wyniósł 20,8 
proc. To stosunkowo dużo w porównaniu z tym, 
ile pieniędzy przeznaczamy na zdrowie (5,1 proc.), 
edukację (1,2 proc.) czy rekreację i kulturę (6,5 
proc.). Między innymi dlatego rośnie potrzeba zna-
lezienia tańszych sposobów na korzystanie z ener-
gii. Na rynku dostępnych jest na szczęście coraz 
więcej zaawansowanych rozwiązań, które nam to 
ułatwiają.
 
Nowoczesne rozwiązania

Tradycyjne metody racjonalnego zarządzania 
domową energią są już powszechnie znane. Wyłą-
czanie urządzeń z trybu czuwania, gaszenie niepo-
trzebnych w danym momencie świateł, niepozo-
stawianie w kontaktach ładowarek do telefonów 
czy laptopów, punktowe korzystanie ze światła, czy 
też dopasowywanie temperatury pokoju do jego 
przeznaczenia to tylko niektóre z nich. To ważne, 
ale podstawowe praktyki. 
Warto skorzystać też z szeregu nowoczesnych 
rozwiązań. Dobrym przykładem są powoli zdo-
bywające popularność na polskim rynku żarówki 
LED, które mają kilkanaście razy większą sprawność 
i dłuższy czas działania niż tradycyjne żarówki 
i świetlówki. Producenci wskazują, że dzięki nim 
zużycie energii elektrycznej można obniżyć nawet 
do 84 proc. Równie ciekawe rozwiązania stosowane 
są w nowoczesnych sprzętach AGD. Dla przykła-
du w lodówkach, które do prądu podłączone są 
przecież nieustannie, stosuje się specjalne energo-
oszczędne funkcje. Wśród nich jest między innymi 
opcja „Vacation”, pozwalająca zastosować ustawie-
nia chłodzenia dostosowane do okresu wakacyj-
nego. Nowe modele płyt indukcyjnych zawierają 
natomiast opcję automatycznego wyłączania, która 
po upłynięciu określonego czasu po ostatniej ak-
tywności sama wyłącza urządzenie.

Automatyka na każdym kroku

Do kwestii zarządzania domową energią można 
podejść również bardziej kompleksowo. Dobrym 
przykładem jest, stosowana przez niektórych miej-
skich dostawców ciepła, automatyka pogodowa. 
Kiedyś, niezależnie od tego, czy było ciepło czy nie, 
grzejniki były włączone. Taki stan rzeczy stwarzał 
obawę niekontrolowanych rachunków za ciepło. 
– Zastosowanie automatyki pogodowej w ramach 
naszej usługi pozwala na monitoring warunków 
atmosferycznych i błyskawicznie reagowanie na 
zmiany pogody – mówi Mateusz Radecki, dyrektor 
ds. handlowych Grupy GPEC. Zarządca lub właściciel 
węzła może sam zadecydować, przy jakich tempera-
turach automatyka będzie uruchamiać dostawę cie-
pła. Z reguły ciepło jest dostępne w momencie gdy 
temperatura spadnie poniżej 12 st. System wyłącza 

się też zazwyczaj automatycznie gdy temperatura 
wzrośnie do 15 st. – Dzięki temu płatności naliczane 
są w momencie gdy ciepło jest faktycznie używane 
– podkreśla. Ważnym atutem tego rozwiązania jest 
też niewątpliwie dostępność ogrzewania przez cały 
rok.
Warto też skorzystać z rozwiązań inteligencji budyn-
kowej. Dzięki zamontowaniu takiego systemu mo-
żemy nie tylko zmniejszyć zużycie energii cieplnej, 
ale też swobodnie zarządzać instalacją grzewczą 
z każdego miejsca na świecie za pomocą aplikacji na 
smartfona lub tablet. Możliwe staje się na przykład 
przesunięcie godziny włączenia ogrzewania, jeśli 
okaże się, że wrócimy do domu później niż plano-
waliśmy. Inteligencja budynkowa pozwala też na 
takie zaplanowanie działań, by system sam wiedział, 
jak reagować w momencie wystąpienia danych 
czynników.

INTELIGENTNE        
      technologie    
     W DOMU
Dzięki nowoczesnym technologiom, korzystanie z urządzeń elektrycznych w naszych 
domach jest coraz wygodniejsze. 
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Choć Polska położona jest w stre� e klimatu umiarko-
wanego – anomalie pogodowe nie stanowią tu rzad-
kości. O ile ciepłe zimy nie stwarzają mieszkańcom 
problemów, tak przypadki nagłych ochłodzeń w trak-
cie lata, wiosny czy jesieni zmuszają do zastanowienia 
się nad tym jak zagwarantować ciepło w swoim domu 
przez cały rok. 

Ciepło przez cały rok

- Kiedy latem lub wiosną temperatura na zewnętrz 
spada poniżej 10 st., jest nam zimno, a nie ma możli-
wości, aby uruchomić ogrzewanie, odczuwamy duży 
dyskomfort – mówi Mateusz Radecki, dyrektor ds. 
handlowych Grupy GPEC. – Jednym z najistotniej-
szych trendów we współczesnym ciepłownictwie jest 
właśnie dostępność ciepła przez cały rok. To trend 
popularny w całej Europie. Francuzi i Niemcy od lat 
nie wyobrażają sobie innego rozwiązania. 
Część mieszkańców w chłodne dni decyduje się na 
indywidualne ogrzewanie lokali za pomocą grzejni-
ków elektrycznych czy gazowych. Takie rozwiązanie 
wiąże się jednak z bardzo wysokimi kosztami oraz 

narażaniem na niebezpieczeństwo siebie i innych 
lokatorów. Dostępność ciepła z miejskiej sieci zawsze 

wtedy, gdy mamy na to ochotę, to przede wszystkim 
komfort cieplny w chłodne dni, a co najważniejsze – 
bezpieczeństwo. Gwarancja ciągłości dostaw ciepła 
bez przerw letnich i tzw. sezonu grzewczego wpływa 
pozytywnie także na stan techniczny budynków. Po-
zbywamy się w ten sposób problemów z wychłodze-
niem, zawilgoceniem i zagrzybieniem obiektów.

Reguluj temperaturę

W sukurs przychodzi Inteligentny System Regulacji 
Temperatury – TEMPERATURA+, który zapewnia kom-
fort cieplny mieszkańcom przez cały rok. Nie wymaga 
zaangażowania właściciela czy zarządcy budynku. 
Dzięki czujnikom zainstalowanym na węźle monito-
ruje panujące warunki atmosferyczne oraz samoczyn-
nie uruchamia dostawę ciepła, wtedy gdy jest ono 
potrzebne. Zarządca lub właściciel węzła może sam 
zadecydować, przy jakich temperaturach automatyka 
będzie uruchamiać dostawę ciepła. Z reguły ciepło 
jest dostępne w momencie gdy temperatura spadnie 
poniżej 12 st. System wyłącza się też zazwyczaj auto-
matycznie gdy temperatura wzrośnie do 15 st., użyt-
kownik nie musi się więc obawiać niekontrolowanych 
rachunków za niepotrzebne ogrzewanie. Mieszkaniec 
płaci za ciepło tylko wtedy, gdy go rzeczywiście uży-
wa, a różnice w wysokości rachunków to plus minus 2 
proc. Dzięki takiemu wygodnemu rozwiązaniu nawet 
najbardziej niespodziewane anomalie pogodowe lub 
zimne letnie dni nie spowodują, że będziemy marznąć 
w swoim domu.

Nie marznij  na wiosnę!
Pogoda bywa nieprzewidywalna. Co zrobić, by nie zmarznąć wiosną w swoim domu?

R E K L A M A
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Centrum Wejherowa – doskonała lokalizacja 

Wejherowo – dynamicznie rozwijające się miasto ofe-
ruje kilka ciekawych nowych inwestycji mieszkanio-
wych. Najbardziej interesującą jest oryginalna kamie-
nica ArtEco. Jej unikalność wynika z wielu aspektów. 
Z jednej strony jest nią doskonała lokalizacja – cen-
trum Wejherowa. W takim miejscu każdy amator życia 
w centrum miasta poczuje się doskonale. Bliskość 
lokali, miejsc atrakcyjnych z punktu widzenia towarzy-
skiego, społecznego czy kulturalnego przyciąga uwa-
gę wszystkich spragnionych intensywnych wrażeń.
Jednakże kamienica ArtEco to także świetne miejsce 
dla rodzin z dziećmi. W najbliższej okolicy znaleźć 
można wiele obiektów użyteczności publicznej nie-
zbędnych z punktu widzenia życia rodzinnego – czyli 
szkół różnych szczebli, przedszkoli czy ośrodków zdro-
wia. Dzięki takiej lokalizacji organizacja życia rodzin-
nego nie będzie stanowiła wielkiego wyzwania. 
Centrum miasta to także gwarancja szybkiego i bez-
problemowego dostępu do sklepów oraz obiektów 
usługowych. W tym miejscu nie trzeba się również 
martwić o dostępność komunikacyjną, którą zapew-
nia publiczny transport autobusowy.
Osoby o zacięciu sportowym także znajdą w kamie-
nicy ArtEco odpowiednie miejsce do zamieszkania. 
Obiekt zlokalizowany jest w miejscu, które od najbliż-
szego lasu dzieli odległość 5 minut, a do Parku Maj-
kowskiego 6 minut drogi, co stwarza doskonałe wręcz 
warunki do uprawiania wszelkiego rodzaju sportów. 

Kamienica ArtEco  - prestiż i  funkcjonalność

Kamienica ArtEco to także prestiż kojarzący się 
z doskonałą jakością, oryginalnością i funkcjonalno-
ścią. Wszystkie lokale mieszkalne charakteryzują się 
najwyższym standardem wykończenia oraz dbałością 
o detale. 
Kamienica ArtEco to jednocześnie unikalny projekt 

łączący w sobie elementy nowoczesnej architektury 
oraz trendu stawiającego na naturalne i ekologiczne 
rozwiązania. Obiekt podzielony został na 2 odmien-
ne w swym charakterze części. Dwoistość stylu 
widać w wyraźnym wydzieleniu różnych klatek. Te 
wykonane w stylu Art wykorzystują neutralne, ele-
ganckie kolory i nawiązują do klimatów panujących 
w sztuce, malarstwie czy starej fotogra� i. Klatka Eco 
charakteryzuje się z kolei wykorzystaniem elemen-
tów odnoszących się do natury, wykorzystujących 
ciepłe odcienie drewna, zieleń oraz kamień. 
Przy budowie kamienicy postawiono także na funk-
cjonalność. Wszystkie lokale zostały zaprojektowane 
w taki sposób, aby pomieszczenia w nich zawarte 
były ustawne i przejrzyste. Wyraźny podział na strefę 
nocną i dzienną, przeznaczone miejsca na szafy, 
duże balkony lub tarasy to niebagatelne zalety tej 
lokalizacji. Dodatkowym i zarazem bardzo istotnym 
elementem tego obiektu jest jego doskonale nasło-
necznienie. 
Elementem podnoszącym komfort mieszkania jest 

niewielka ilość lokali przewidzianych w budynku i na 
poszczególnych piętrach. Pamiętano także o ogro-
dzeniu osiedla oraz wybudowaniu indywidualnych 
garaży.

ArtEco – oferta promocyjna

Kamienica ArtEco to popularny adres, którym inte-
resuje się wiele osób. Doskonała lokalizacja, komfort 
oraz estetyka wykonania przyciąga zainteresowa-
nie zarówno mieszkańców Wejherowa, jak i osób 
pragnących zainwestować w nieruchomość nad 
morzem. Większość mieszkań znalazła już swoich 
nowych właścicieli. Z rynku zniknęły już wszystkie 
lokale 2-pokojowe. Pozostała jeszcze garstka 3 i 4 
pokojowych mieszkań. 
 Deweloper, wychodząc na przeciw zainteresowaniu, 
przygotował ciekawą ofertę promocyjną. W jej ra-
mach wszyscy, którzy dokonają zakupu nieruchomo-
ści w terminie do dnia 31 maja 2015 roku otrzymają 
szafę wnękowa gratis. 

Atrakcyjne mieszkania w Wejherowie 

Centrum Wejherowa to atrakcyjna lokalizacja niezależnie od tego, czy zawodo-
wo jesteś wiązany z miejscem zamieszkania czy z Trójmiastem. Dlatego też, war-
to w tym rejonie rozejrzeć się za nowymi mieszkaniami. Doskonałą propozycją 
w tym względzie jest kamienica ArtEco. 

- komfort 
   i funkcjonalność
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Występ Cleo i Donatana na Eurowizji 2014 czy 
Polski Pawilon w Szanghaju na EXPO 2010 inspi-
rowany tradycją ludowych wycinanek pokazują, 
że coraz mniej się ludowości wstydzimy, a coraz 
bardziej ją doceniamy. Ale to nie jedyne miejsca, 
gdzie gości folk – również w wystroju wnętrz 
zaczyna być on coraz bardziej zauważalny. 
Gama produktów jest naprawdę szeroka, od 
mebli czy kafelków po artykuły papiernicze 
– każdy może znaleźć coś dla siebie. Wielkim 
atutem takich produktów jest fakt, że są one 
zazwyczaj ręcznie robione oraz powstają 
z naturalnych materiałów. Trend ten jest wyko-
rzystywany przez młodych designerów, którzy 

łączą minimalistyczne formy i tradycyjne wzory, 
które ożywiają projekt. Powinniśmy się trzymać 
takiego połączenia nieco minimalistycznych 
wnętrz i ludowych elementów, aby uniknąć ki-
czu i przerysowania (chyba, że właśnie taki efekt 
chcemy uzyskać). Wnętrze utrzymane w sto-
nowanych kolorach sprawi, że folkowe ozdoby 
będą przykuwały uwagę. 
Dzięki takim ludowym elementom nasz dom 
zyska niepowtarzany klimat i charakter. Folkowe 
ozdoby sprawią, że w dzisiejszych czasach ma-
sowej kultury nasze wnętrza będą wyróżniały 
się niepowtarzalną atmosferą. 
Dominika Konkol

FOLK 
Był taki czas, że pochodzenie ze wsi, a nawet 
wszystko, co z nią związane, było uznawane 
za wstydliwe. Na szczęście te czasy minęły, a my 
znowu doceniamy naszą kulturę i zwyczaje. 

W TWOIM 
MIESZKANIU

zyska niepowtarzany klimat i charakter. Folkowe 

MIESZKANIU

KUBKI : www.kokofolk.pl 
Poranna kawa albo herbata 
na pewno będzie smakować 
jeszcze lepiej w kolorowym, 
kaszubskim kubku.

PODUSZKA: 
www.kokofolk.pl 
Poduszka w niety-
powym, ciemnym 
kolorze z pewnością 
będzie ciekawą ozdo-
bą twojego salonu. 

DESKA DO KROJENIA: 
www.kokofolk.pl 
Taka deska do krojenia może 
służyć również jako oryginalna 
ozdoba twojej kuchni. 
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Staje się on coraz popularniejszy na świecie i w Pol-
sce. Jego główne elementy to jasne kolory, naturalne 
materiały oraz proste dodatki. Dominujące barwy 
to: biel, beże, szarości i odcienie błękitu. Bardzo 
ważne jest oświetlenie, okna są przysłonięte cienką 
� ranką, dzięki czemu wpada jak najwięcej natural-
nego słońca. Fundamentalną cechą tego stylu jest 
wszechobecne drewno. Kolejnymi często używanymi 
materiałami są: metal i tworzywa sztuczne. Kształty 

mebli są bardzo proste, geometryczne. Wykonywa-
ne z jasnego drewna albo pomalowane na biały lub 
szary kolor, a ich liczba ograniczona do niezbędnego 
minimum. W kwestii dodatków - postaw na świeże 
kwiaty i minimalistyczne obrazy lub plakaty w cien-
kich ramkach. Aby ocieplić wnętrze, dodaj poduszki 
oraz pleciony dywan z naturalnych materiałów. To 
akcesoria dodają odrobiny koloru i ożywiają ten styl. 
Dominika Konkol

W północnych 
             klimatach

Nasi północni sąsiedzi dają nam nie tylko dobre kryminały, łososia czy klocki lego. Dzięki nim poznaliśmy 
również styl wystroju wnętrz, powszechnie znany jako skandynawski.

DYWAN 
z naturalnych włókien 
sprawdzi się w każdym 
pokoju i ociepli wnętrze.
www.freshhome.pl

To KRZESŁO łączy w sobie 
drewno, metal i tworzywo 
sztuczne. Będzie świetnie 
wyglądało zarówno w jadal-
ni, jak i w domowym biurze.
www.halmar.pl

PLAKAT 
Ciekawa gra� ka w stono-
wanych kolorach nada 
charakter wnętrzu.
1. www.freshhome.pl
2. www.norddeco.pl

2.
1.

PUSZKI 
Twoje kuchenne akcesoria 
też mogą oddawać atmos-
ferę stylu skandynawskiego.
www.norddeco.pl

SOFA Prosta i utrzyma-
na w stonowanych kolo-
rach sofa to obowiązko-
wy element salonu
www.starkmeble.pl



Nieruchomości 
         & wnętrza 9

KREDYTY 
HIPOTECZNE

W naszym najnow-
szym zestawieniu 
kredytów hipotecz-
nych z wysokim 
(25%) wkładem 
własnym pojawiła 
się oferta z marżą 
wynoszącą zaled-
wie 0,85%. To duże 
zaskoczenie, gdyż 
w ostatnim czasie 
marże raczej rosły 
niż spadały. Takiego 
jej poziomu nie wi-
dzieliśmy od ponad 

trzech lat. Niestety, aby ją otrzymać, za uzyskanie 
kredytu trzeba zapłacić aż 5% prowizji. 
Taką ofertę przygotował Bank BPH. Jest ona do-
stępna jedynie dla klientów, którzy zostaną wysoko 
ocenieni przez bank pod względem ryzyka kredyto-
wego. Warto dodać, że aby marża pozostała na po-
ziomie 0,85% należy przez cały okres kredytowania 

posiadać rachunek, na który co miesiąc musi wpły-
wać zadeklarowana kwota. Konieczne jest również 
korzystanie z karty kredytowej i dokonywanie nią 
co miesiąc transakcji na kwotę 500 zł. Niespełnienie 
tych warunków będzie skutkowało wzrostem marży 
do poziomu 1,25%. 
Oprócz BPH, marżę dla kredytów z wysokim wkła-
dem obniżył mBank. Podwyżkę wprowadził nato-
miast BNP Paribas. W sumie średni marża spadła do 
1,75% (z 1,78% w poprzednim miesiącu). Zupełnie 
inaczej wygląda natomiast sytuacja w kontekście 
kredytów z niskim (10%) wkładem własnym oraz 
tych udzielnych w ramach programu „Mieszkanie 
dla Młodych”. Tam marże niestety wzrosły. W pierw-
szym przypadku średnia wynosi 1,97% (było 
1,96%), a dla kredytów preferencyjnych 2,04% (było 
1,99%).
Ważną informacją dla kredytobiorców jest obniżka 
oprocentowania „hipotek” do najniższego poziomu 
w historii. Banki zaktualizowały już bowiem stawkę 
WIBOR, która istotnie spadła po marcowej obniżce 
stóp procentowych. Dzięki temu średnie oprocen-
towanie kredytów z wysokim wkładem wynosi tyl-
ko 3,46%, a tych z minimalnym tylko 3,65%. Niższe 
już najprawdopodobniej nie będzie, chyba że banki 

niespodziewanie zaczną redukować marże. Spa-
dek oprocentowania pozytywnie wpłynął na koszt 
kredytów. W przypadku tych z wysokim wkładem 
średnia cena w okresie pierwszych 5 lat spłaty 
spadła po raz pierwszy w historii poniżej 60 000 zł. 
Wyniosła 57 260 zł.
Dzięki temu, że kredyty stały się tańsze, polepszyła 
się ich dostępność. Trzyosobowej rodzinie, której 
łączny dochód wynosi 5000 zł netto, banki poży-
czą średnio 465 tys. zł. To niemal 25% więcej niż w 
styczniu 2013 r. Rodzina czteroosobowa z docho-
dem 8000 zł netto otrzyma natomiast aż 803 tys. 
zł, czyli o 23% więcej. Oczywiście są banki, które 
pożyczą znacznie więcej niż wyniesione kwoty. 
Nie należy jednak przesadzać z sumą zadłużenia. 
Obecnie kredyty są tanie ze względu na rekordo-
wo niskie stopy procentowe. Już w przyszłym roku 
mogą one zacząć rosnąć. Wtedy raty również staną 
się wyższe. Zadłużając się obecnie trzeba więc 
uwzględnić zmieniające się warunki � nansowe, 
które spowodują, że w przyszłości będziemy płacili 
więcej niż dziś.

Co słychać w fi nansach?

Jarosław Sadowski
Główny Analityk, 

Expander Advisors

źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera

R E K L A M A
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CENY OFERTOWE

W ostatnim miesiącu średnia 
zmiana kwoty ofertowej wynio-
sła -0,5%. W marcu, podobnie 
jak w lutym, ruchy cenowe były 
nieznaczne, a jednocześnie 
dosyć zróżnicowane. W Gdań-
sku, Toruniu i Warszawie ceny 
pozostają na poziomie z zeszłe-
go miesiąca, natomiast w ośmiu 
miastach zanotowano spadki: 
Krakowie 
-0,3%, Wrocławiu -0,5%, Sopocie 
-0,8%, Lublinie 
-1%, Poznaniu -1,2%, Olsztynie 
-1,4%, Katowicach 
-1,6% i Szczecinie -1,9%. Tylko 
w trzech spośród analizowanych 

lokalizacji odnotowujemy wzrosty cen ofertowych: Opolu 0,5%, Gdyni 0,8 
i Łodzi 1,1%. 
W większości miast kwoty nieruchomości wystawionych na sprzedaż są niższe 
niż w 2014 r. Dla 15 analizowanych lokalizacji obniżka w skali roku wynosi 
średnio -0,9%. Największy, siedmioprocentowy spadek odnotowujemy w Olsz-
tynie, o -4,4% w ciągu roku obniżyły się ceny w Szczecinie, -3,2% w Poznaniu, 
-2,4% w Krakowie. W Warszawie i Gdyni w omawianym okresie spadły nato-
miast o -1,5%. W pozostałych miastach różnice są niewielkie, jednynie w przy-
padku Sopotu aktualna oferta jest o 7% wyższa niż przed rokiem. Wynika 
to jednak ze zmiany struktury i zwiększonego udziału dużych luksusowych 
mieszkań w podaży w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, a nie ze zmiany rynko-
wego trendu.

CENY TRANSAKCYJNE

Porównując transakcje z pierwszego kwar-
tału 2015 r. do analogicznego okresu ze-
szłego roku, jedynie we Wrocławiu i Gdyni 
widoczny jest wyraźny spadek cen naby-
wanych mieszkań. Przeczy to powszechnej 
na rynku teorii, że ograniczenia w dostępie 
do kredytów oraz spadek akcji kredytowej, 
połączone z konkurencją ze strony dewe-
loperów przełożą się na tańsze mieszkania. 
Na razie wygląda na to, że ceny mocno trzy-
mają się utrwalonego poziomu, lecz klienci 
decydują się na zakup coraz większych 
lokali. Sprzyjają temu możliwości negocjo-
wania cen ofertowych, które pojawiają się 
niezależnie od miasta i są tym większe, im 
większe mieszkanie planujemy nabyć. 
Przedmiotem obserwacji są mieszkania 
sprzedane w okresie pierwszego kwarta-

łu obecnego roku. W porównaniu do poprzedniego notowania wyraźnie wyższe 
ceny sprzedawanych mieszkań pojawiały się zwłaszcza w Trójmieście. W Gdańsku 
mieszkania kupowane są w średniej cenie 4932 zł za mkw., w Gdyni średnia jest 
niższa zaledwie o 11 zł. Wydawało się, że trójmiejskie kwoty transakcyjne na dłu-
żej utrzymają się w widełkach 4600-4700 zł za mkw., jednak wiosenne transakcje 
podbiły nieco te wartości. Nieznacznie większe nieruchomości sprzedawane są 
w Gdyni (56,1 mkw.), tam też średnia cena sprzedaży dochodzi do 270 tys. zł i jest 
o kilka tysięcy wyższa niż w sąsiednim Gdańsku. Warto zaznaczyć, że w Gdyni kwoty 
są niższe o 5,2% niż przed rokiem, natomiast w Gdańsku obserwujemy praktycznie 
taki sam poziom cenowy. Niewiele wyższe transakcje odnotowano we Wrocławiu. 
W stolicy Dolnego Śląska za mkw. lokalu z rynku wtórnego trzeba zapłacić przecięt-
nie 5122 zł, czyli 1,8% więcej niż w ostatnim notowaniu. Poziom poniżej 5000 zł nie 
utrzymał się długo i ceny ponownie powróciły do wartości, jakie obserwowaliśmy 
w II połowie ubiegłego roku. W porównaniu do 2014 r. osoby kupujące mieszkanie 
we Wrocławiu płacą średnio o 5,6% mniej.

Marta Kosińska
Ekspert Szybko.pl

Marcin Jańczuk
Ekspert Metrohouse

www.metropolia.info
więcej na temat analizy 
 rynku fi nansowego czytaj na
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Nowe mieszkania 
- hossa, czy zastój?
Jak deweloperzy oceniają sprzedaż mieszkań w pierwszych miesiącach tego roku? 
Czy zainteresowanie zakupem spadło po podwyższeniu obowiązkowego wkładu 
własnego do kredytu? Analitycy portalu nieruchomości Dompress.pl zajrzeli do biur 
sprzedaży nowych mieszkań, żeby to sprawdzić.    
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Tomasz Sznajder, 
wiceprezes zarządu 
Polnord

Odnotowujemy duże 
zainteresowanie zaku-
pem naszych mieszkań, 
zarówno tych w seg-
mencie popularnym, jak 
i nieco droższych. W ciągu 

pierwszych miesięcy tego roku sprzedaliśmy więcej 
mieszkań niż rok wcześniej. Transakcjom na rynku 
nieruchomości sprzyjają niskie stopy procentowe.  
Daje się zauważyć, że zakup lokalu jest traktowany, 
nie tylko jako realizacja własnych potrzeb mieszka-
niowych klientów, ale także jako lokata kapitału.
Mieszkania w naszych inwestycjach w Warszawie, 
Trójmieście, Szczecinie, Łodzi i Olsztynie są chętnie 
wybierane przez klientów kupujących inwestycyjnie 
ze względu na dobry stosunek jakości do ceny. 

Mirosław Bednarek, 
prezes zarządu 
Matexi Polska

Mamy za sobą bardzo 
udany cały rok 2014, 
który podsumowaliśmy 
ze sprzedażą  na pozio-
mie nico ponad dwustu 
lokali. W nowym roku, 

mimo podwyższenia  wymaganego wkładu wła-
snego do kredytów, nadal odczuwamy bardzo do-
brą dynamikę sprzedaży i wzrost zainteresowania 
klientów naszymi inwestycjami. Niewątpliwie jest 
to związane z szybkim postępem prac na niedawno 
rozpoczętych budowach w naszych warszawskich 
projektach  Sta� a 9, Kolska od nowa i Księżycowa 60 
oraz z zakończeniem budowy dwóch inwestycji -Na 
Romera i Słodowiec Park. Można z całą pewnością 
powiedzieć, że podwyższenie wymaganego wkładu 
własnego do kredytów nie przełożyło się na spadek 
sprzedaży mieszkań.

Jakub Zagórski, 
dyrektor sprzedaży 
i marketingu 
w Skanska Residential 
Development Poland

Wyniki sprzedaży w tym 
roku są porównywalne do 
ubiegłorocznych. Naj-
większym zainteresowa-
niem cieszą się kawalerki, 

ale coraz więcej osób wybiera także kilkupokojowe, 
przestronne mieszkania, które kupowane są z prze-
znaczeniem na wynajem. W pierwszym kwartale br. 
sprzedawaliśmy mieszkania gotowe w ramach od-
danego do użytku II etapu Parku Ostrobramska na 
warszawskiej Pradze-Południe. W marcu rozpoczęli-
śmy nową inwestycję przy ul. Rudzkiej w Warszawie. 
Osiedle Mickiewicza będzie pierwszym w Polsce, 
które otrzyma certy� kat BREEAM. To światowe ozna-

czenie wysokiej jakości budynków, które spełniają 
precyzyjnie określone kryteria zdrowotne, środo-
wiskowe oraz wysokie standardy bezpieczeństwa, 
co przekłada się na realne oszczędności w budżecie 
domowym. To zupełnie nowy rozdział w budownic-
twie mieszkaniowym w Polsce. 

Janusz Miller, 
dyrektor ds. sprzedaży i marketingu
Home Invest

Jak wynika z naszych obserwacji w pierwszych 
trzech miesiącach tego roku, zainteresowanie 
mieszkaniami oscyluje na bardzo podobnym 
poziomie jak w roku poprzednim, a nawet jest 
nieco wyższe. Obecnie realizujemy dwie inwesty-
cje w Warszawie – Krasińskiego 58 na Żoliborzu 
i Na Sokratesa na Bielanach. Oba projekty cieszą się 
dużym zainteresowaniem. Klienci są świadomi tego, 
że zakup mieszkania przed zakończeniem budowy 
wiąże się z korzystniejszą ofertą cenową. Ostatnie 
gotowe mieszkania mamy w inwestycji Wola Presti-
ge na warszawskiej Woli. 

Małgorzata 
Ostrowska, 
dyrektor pionu marke-
tingu i sprzedaży 
w J.W. Construction 
Holding

W porównaniu z rokiem 
ubiegłym zaintereso-
wanie mieszkaniami 
jest wyższe. Obecnie 

przygotowaliśmy dla klientów kilka atrakcyjnych 
propozycji. W naszej sztandarowej inwestycji Bliska 
Wola przy ulicy Kasprzaka w Warszawie oferujemy 
wybrane mieszkania z  5 proc. rabatem oraz obniży-
liśmy znacząco, nawet o blisko 400 zł, ceny za mkw. 
m. in. w naszych warszawskich projektach: Villa 
Campina znajdującym się blisko Bemowa, Zielona 
Dolina położonym na Białołęce oraz w eleganckiej, 
nowoczesnej inwestycji Oaza Piątkowo w Poznaniu, 
a także w osiedlu Centrum II zlokalizowanym w jed-
nej z najbardziej prestiżowych dzielnic w Łodzi.

Mirosław Kujawski, 
członek zarządu LC Corp

Pod względem sprzedaży pierwsze miesiące bieżą-
cego roku były bardzo podobne do ostatnich miesię-
cy 2014 roku. Obserwujemy wzmożone zaintereso-
wanie klientów, którzy mają możliwość skorzystania 
z bogatej oferty mieszkań. Co prawda trudno będzie 
powtórzyć wynik sprzedażowy, jaki osiągnięty został 
w bardzo dobrym I kwartale 2014 roku, ale progno-
zujemy, że obecna dobra i stabilna sytuacja na rynku 
mieszkaniowym utrzyma się w kolejnych miesiącach. 
Za takim scenariuszem przemawia wiele czynników, 
w tym przede wszystkim wprowadzenie kolejnej 
obniżki stóp procentowych, planowana nowelizacja 
programu Mieszkanie dla Młodych oraz utrzymująca 
się dobra kondycja gospodarcza kraju. 

Wojciech Stisz 
z Barc Warszawa

Podobnie jak w 2014 
roku, w pierwszych 
miesiącach tego roku 
chętnych na mieszkania 
nie brakuje. Klientów nie 
trzeba zachęcać do zaku-
pu, szczególnie w naszej 
warszawskiej inwestycji 

Tarasy Dionizosa, w której wszystkie mieszkania 
kwali� kują sie do dopłat, a ceny mieszkań należą do 
jednych z najniższych w mieście.  

Katarzyna Żarska 
z � rmy Marvipol Development

Początek 2015 roku jest dla Marvipol Development 
bardzo udany. Wyniki sprzedaży  mieszkań są zgod-
ne z planem na ten rok. Biorąc pod uwagę strukturę 
oferty mieszkaniowej, koncentrujemy się na zwięk-
szeniu rentowności sprzedaży gotowych lokali oraz 
utrzymaniu wysokiego tempa sprzedaży mieszkań 
w projekcie Central Park Ursynów. Zarówno gotowe, 
jak i mieszkania w trakcie budowy cieszą się podob-
nym zainteresowaniem, jak w roku ubiegłym. 

Anna Sitnik, 
dyrektor sprzedaży w � rmie Dolcan

Sprzedaż mieszkań utrzymuje się na podobnym 
poziomie, jak w roku minionym. Jednak w skali mie-
siąc do miesiąca możemy mówić o lekkiej tendencji 
wzrostowej, jeśli chodzi o ilość  sprzedanych lokali. 
Targi oraz promocje przyciągają klientów. Z badań 
Dolcan wynika, że dzięki targom mieszkaniowym 
z roku na rok średnio o 7 proc. wzrasta świadomość 
oferty � rmy, która adresowana jest do różnych grup 
klientów. Rozszerzamy projekty bezczynszowe, 
inwestycje lokujemy w atrakcyjnych dzielnicach, jak 
np. Ogrody Ochota w warszawskiej Ochocie, a tak-
że proponujemy mini apartamenty w stołecznym 
Miasteczko Rubikon.  

Zuzanna Kordzi 
dyrektor ds. handlowych w Grupie ECO-Classic

Koniec pierwszego kwartału tego roku przyniósł 
znaczne ożywienie sprzedaży w porównaniu z po-
czątkiem kwartału. Nie sprawdziły się zapowiedzi 
obniżenia popytu związane z wyższym wkładem 
własnym, niezbędnym do uzyskania kredytu. 
Eco-Classic ma w swojej ofercie mieszkania z róż-
nych segmentów: od apartamentów, takich jak 
TRIO, poprzez średniej klasy mieszkania w inwesty-
cji Hubertus, jak również mieszkania z segmentu 
popularnego w inwestycji Wolne Miasto. Ożywienie 
jest widoczne w przypadku sprzedaży wszystkich 
mieszkań, co oznacza że program MDM nie jest 
czynnikiem, który go warunkuje. Porównując dwa 
ostatnie kwartały 2014 roku do pierwszego 2015 
roku, poziom zainteresowania mieszkaniami jest 
podobny.
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Jarosław Jankowski, 
prezes zarządu Grupy 
Waryński

Początek 2015 roku był dla 
nas bardzo udany. Realizo-
wane przez nas projekty 
mieszkaniowe przy ul. Jana 
Kazimierza na warszawskiej 

Woli cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem klien-
tów. W pierwszych etapach projektów Miasto Wola 
i Stacja Kazimierz, współtworzonych z partnerami, 
sprzedaliśmy już 261 mieszkań, co stanowi odpowied-
nio ponad 80 i 70 proc. całej oferty. Popularność na-
szych inwestycji wynika m.in. z dobrze dopasowanej 
do sytuacji na rynku oferty mieszkaniowej. Utrzymu-

jąca się od wielu miesięcy bardzo dobra koniunktura 
umożliwiła nam, szybsze niż pierwotnie zakładaliśmy, 
uruchomienie sprzedaży mieszkań II etapu inwestycji 
Miasto Wola. W ciągu pierwszego miesiąca od rozpo-
częcia sprzedaży (koniec lutego br.) swoich nabyw-
ców znalazło ponad 25 proc. mieszkań. W pierwszy 
weekend po wprowadzeniu oferty sprzedaliśmy aż 9 
mieszkań.

Urszula Hofman, 
reprezentująca Grupę Inwest

Z uwagi na rosnącą popularność programu MdM, 
zainteresowanie zakupem mieszkań jest większe niż 
w roku ubiegłym. W przypadku naszej oferty, wzrost 
zainteresowania jest związany również z wprowadze-

niem do sprzedaży nowej inwestycji na warszawskiej 
Pradze Północ, przy ul. Siedleckiej, w której posiadamy 
najbardziej poszukiwane, nieduże mieszkania dwupo-
kojowe i kawalerki. Dzielnica stała się interesująca dla 
klientów z uwagi na uruchomioną, nową linię metra.   

Grzegorz Zagrabski, 
wiceprezes zarządu Wawel Service
 
W Krakowie największą popularnością cieszą się 
w tym roku inwestycje energooszczędne. W odda-
nej do użytkowania na początku kwietnia tego roku 
inwestycji Wężyka 10 zostało nam już tylko siedem 
mieszkań, a w kompleksie Borkowska B1 i B2  - 70 
proc. mieszkań zostało sprzedanych przed oddaniem 
inwestycji do użytku.

Na 2015 rok na wsparcie młodych ludzi, kupują-
cych swoje pierwsze mieszkania, rząd przeznaczył 
715 mln zł. Dompress.pl podaje, że - jak informuje 
Bank Gospodarstwa Krajowego - po pierwszym 
kwartale br. na dopłaty zarezerwowanych zostało 
już 220 mln zł z tych środków. To więcej, niż zosta-
ło wydane na obsługę programu w ciągu całego 
2014 roku. Od stycznia do końca marca br. do 14 
banków, które uczestniczą w programie, wpłynę-
ło prawie trzykrotnie więcej wniosków o kredyt 
z dopłatą niż w analogicznym okresie ubiegłego 
roku. 
W połowie roku chętnych może jeszcze przybyć. 
Wtedy zmienić się mają przepisy dotyczące przy-
znawania dopłat. Osobom z dwójką dzieci zamiast 
15 proc. państwo dopłacać ma 20 proc., a rodziny 
posiadające co najmniej troje dzieci dostaną aż 30 
proc. do� nansowania do kredytu.      

Dopłata zamiast wkładu?

Tymczasem z początkiem kwietnia zmieniły się 
limity cen za metr, decydujące o tym czy miesz-
kanie kwali� kuje się do dopłaty. W większości 
głównych miast zmiany były kosmetyczne. 
W tym roku program dopłat cieszy się większym 
powodzeniem prawdopodobnie także ze względu 
na minimalny, wymagany wkład własny do kredy-
tu, jaki wprowadziły banki. Dopłata może zastąpić 
obowiązkowy, co najmniej 10 procentowy udział 
własny w zaciąganym zobowiązaniu. Osobom, 
które nie posiadają zgromadzonych środków pro-
gram otwiera szansę zakupu własnego M.    
- Osoby planujące pożyczyć na mieszkanie mają 

obecnie do tego bardzo dobre warunki - mówi 
Wojciech Stisz z Barc Warszawa S.A. - Oprocento-
wanie kredytów mieszkaniowych jest w tej chwili 
najniższe w całej historii rynku � nansowego. Zain-
teresowanie mieszkaniami od dawna jest duże. Na 
początku roku można było się jednak zastanawiać 
się, czy wprowadzenie konieczności wniesienia 10 
proc. wkładu własnego do kredytu nie spowoduje, 
że część osób będzie musiała odłożyć zakup do 
czasu zebrania funduszy.

Ponad 600 tys. zł kredytu 

- Okazało się jednak, że nie miało to większego 
wpływu na rynek i chętnych na mieszkania nie 
ubyło. Wszystkie mieszkania można więc kupić, 
korzystając z rządowej subwencji, a przy okazji 
wkład własny do kredytu pokryć dopłatą. Więk-
szość naszych klientów wykorzystuje te możliwość 
- informuje Wojciech Stisz.     
Kredyty mieszkaniowe nie dość, że są teraz rekor-
dowo tanie, to także bardziej dostępne. Kredyto-
biorcy płacą niższe raty miesięczne niż kilka lat 
temu i mogą uzyskać wyższe kwoty kredytu. Osoba 
osiągająca średnie krajowe wynagrodzenie w wy-
sokości 2814 zł na rękę może dostać na mieszkanie 
288 tys. zł, informuje Invigo.
Jak podają analitycy, rodzina z dwójką dzieci z mie-
sięcznym wynagrodzeniem na poziomie 5628 zł 
może liczyć na kredyt mieszkaniowy w wysokości 
607 tys. zł. To kwota, która wystarczy na ponad 80 
metrowe mieszkanie w Warszawie, w której trans-
akcje przeprowadzane są przy średniej cenie ok. 
7,2 tys. zł/mkw.

Dopłaty do kredytów dla młodych
W pierwszym kwartale tego roku na dopłaty do kredytów mieszkaniowych w programie 
Mieszkanie dla młodych poszło więcej pieniędzy niż w ciągu całego ubiegłego roku.



Docieramy do źródeł, prezentujemy fakty, fachowe opinie.
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Z czego w głównej mierze składa się Pana co-
dzienna praca?

- Pracuję nad podniesieniem jakości, szeroko 
rozumianej, estetyki przestrzeni publicznej na-
szego miasta. Polega ona na współpracy z Biurem 
Planowania Przestrzennego w zakresie tworzenia 
zasad ładu przestrzennego w miejscowym prawie, 
współpracy z Wydziałem Architektoniczno-Bu-
dowlanym w zakresie wydawania decyzji o wa-
runkach zabudowy, tworzenia opinii i koncepcji 
plastycznych na rzecz miasta, ale w dużej mierze 
skupiam się na przeprowadzaniu interwencji 
w sprawie nielegalnych i szpecących reklam. To 
jest chyba jeden z poważniejszych problemów.

Czy jest jakaś reguła dotycząca miejsc, gdzie 
ten chaos bywa najbardziej dokuczliwy? 

- Problem zaburzeń estetycznych dotyka wszyst-
kich dzielnic w różnym stopniu. Ma na to wpływ 
wiele elementów: zła kondycja budynków słaba 
architektura tymczasowa, bylejakość kolorystyk 
elewacji budynków mieszkalnych, brak czystości 

i systematycznej dbałości o tereny zielone, ale 
przede wszystkim chaos informacji wizualnej ko-
mercyjnej, czyli reklamy. Dlatego moje interwen-
cje mają miejsce w różnych dzielnicach jednocze-
śnie. Grabówek, Chylonia, Śródmieście, Orłowo, 
Dąbrowa czy Wielki Kack.

Liczy się chęć współpracy?

- Oczywiście, że tak. Musimy mieć świadomość, 
że dzięki współpracy można uniknąć poważnych 
problemów. Duży procent reklam jest nielegalny. 
W oparciu o brak odpowiednich zgłoszeń, pozwo-
leń czy decyzji występuję do właścicieli nierucho-
mości i przedsiębiorców z prośbą o ich usunięcie. 
Nie wszędzie można wszystko, ale często jestem 
w stanie zaproponować inne przyzwoite rozwiąza-
nia. Angażuję się w przestrzenie szczególnie zde-
gradowane, a ważne z punktu widzenia wizerunku 
naszego miasta. Współpraca się opłaca, bo można 
uniknąć nieprzyjemności związanych z mandata-
mi i karami. Zaznaczam, że nie walczę z reklamami 
czy przedsiębiorcami. Walczę z chaosem i bałaga-
nem. Jestem zwolennikiem rozwiązań, które mają 

DIALOG W MIEJSKIEJ 
PRZESTRZENI
Z Jackiem Piątkiem, plastykiem miejskim Gdyni, rozmawia Dorota Korbut.

uzasadniony kontekst przestrzenny, a zastosowane 
formy bronią się jakością i estetyką.

Reklamy to chyba jednak nie jest jedyny pro-
blem w kwestii estetyki miasta? 

- Tak. Niestety, często dostrzegam po prostu brak 
dbałości o swoją posesję. Nie wspomnę już o sto-
sunku do tego, co za płotem. Brak dbałości o kon-
dycję ogrodzeń, obojętny stosunek do zielska na 
trawniku czy działce. Niechlujna ekspozycja reklam 
czy towarów. Zbyt agresywne kolorystyki budyn-
ków. To wszystko świadczy o kulturze zachowań 
w przestrzeni miejskiej. Na szczęście ten proces 
zmian ruszył.

- A czy plastyk miejski dysponuje odpowiednimi 
instrumentami, by skutecznie interweniować w ta-
kich przypadkach – posprzątać, usunąć, zasłonić? 

- Oczywiście. Oprócz argumentów czysto plastycz-
nych, estetycznych, etycznych mam silne wsparcie 
w służbach porządkowych. Od początku pełnienia 
mojej funkcji wspiera mnie Straż Miejska. Sporo 
dużych i trudnych tematów przekazuję do Powia-
towego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który 
chętnie podejmuje wyzwania. Na początku jednak 
zawsze proponuję dialog.
Zapraszam wszystkich przedsiębiorców, właścicieli 
nieruchomości, każdego kto potrzebuje doradztwa, 
wsparcia czy po prostu pomocy. Jestem po to, by 
służyć pomocą, rozwiązywać problemy. Chętnie 
podzielę się wieloletnim doświadczeniem z zakresu 
informacji wizualnej, doboru kolorystyki elewa-
cji czy formy architektury tymczasowej. Dziękuję 
wszystkim, którzy wykazują otwartość, współodpo-
wiedzialność i chęć współpracy w zakresie układa-
nia naszej wspólnej przestrzeni publicznej. 
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W zależności od tego, z jakiej strony świata jest 
usytuowana, może być przyjemnie chłodna (pół-
noc), słoneczna rano (wschód) lub popołudniami 
(zachód) albo zalana słońcem przez cały dzień (połu-

dnie). Kształt i formę oranżerii można dopasować do 
projektu domu, żeby całość wyglądała harmonijnie. 
Przed budową ogrodu zimowego trzeba przemyśleć 
kwestię takie jak jej konstrukcja, dobór materiałów, 

Zamiast ogródka 
- oranżeria
Oranżeria może pełnić funkcję salonu, jadalni, pracowni, atelier. To ide-
alne miejsce do przechowywania roślin balkonowych. 

ogrzewanie, wentylacja, cieniowanie i oświetlenie, 
a także wybór roślin czy małej architektury. Wskazówki 
znajdziemy na www.leroymerlin.pl.
W ogrzewanej oranżerii, gdzie temperatura wynosi 
około 18-20 stopni, będzie się dobrze czuła większość 
roślin. Gatunki tropikalne mają nieco większe wymaga-
nia – temperatura powinna wynosić około 25 stopni, 
musimy im także zapewnić dużą wilgotność powie-
trza. Rośliny najlepiej posadzić w dopasowanych do 
ich wielkości donicach i pojemnikach. Rodzaj podłoża 
dostosowujemy do wymagań konkretnych gatunków 
(jedne rośliny preferują podłoże kwaśne, inne o odczy-
nie zasadowym, niektóre gatunki najlepiej rosną w gle-
bie piaszczystej – np. kaktusy – inne wymagają bardzo 
żyznego podłoża itp. itd.). Podobnie z wilgotnością 
powietrza – są rośliny, które trzeba regularnie zraszać 
(nawet 2 razy dziennie), inne lepiej się czują w klimacie 
suchym. Warto tylko pamiętać, aby nie zraszać silnie 
nagrzanych przez słońce liści, ponieważ mogłoby to 
spowodować poparzenia. W oranżerii – szczególnie 
latem – konieczna jest wentylacja (w najgorętsze dni 
w szklanym pomieszczeniu temperatura może przekra-
czać 50 stopni i więcej). 
Z kolei w nieogrzewanym ogrodzie zimowym możemy 
przechowywać rośliny, które są nieodporne na mróz 
(np. pelargonie, oleandry, bieluń, bugenwilla, sandawil-
la). Temperatura w takiej oranżerii nie powinna spadać 
poniżej zera, ani przekraczać 10 stopni (umożliwia to 
roślinom przejście w stan spoczynku). Uważajmy, aby 
w czasie wietrzenia rośliny nie były narażone na mroź-
ne powietrze. W czasie bardzo słonecznych zimowych 
dni rośliny wymagają cieniowania, aby ich liście nie ule-
gły poparzeniu. Podlewajmy je umiarkowanie, dopiero 
kiedy ziemia w doniczce wyraźnie przeschnie. Całkowi-
cie zaprzestajemy nawożenia roślin. Należy regularnie 
sprawdzać i oglądać rośliny w celu jak najwcześniejsze-
go wykrycia pierwszych objawów chorób albo żerowa-
nia szkodników. Porażone pędy i liście trzeba usuwać, 
a rośliny należy opryskać odpowiednim preparatem. 
Usuwać trzeba także pędy połamane czy uschnięte, 
aby zminimalizować ryzyko pojawienia się i rozprze-
strzeniania groźnych chorób i szkodników.

Czasami po zimie na naszym trawniku pojawiają się 
niewielkie żółknące miejsca, które dość szybko się 
powiększają. 

Gdy jest wilgotno, możemy zaobserwować białą sub-
stancję zlepiającą źdźbła. Jest to pleśń śniegowa, czyli 
groźna i niestety popularna, choroba. Walka z nią może 
okazać się bardzo trudna. Jak podaje www.leroymerlin.
pl, gdy tylko zaobserwujemy pierwsze objawy, po-
winniśmy zacząć przeciwdziałać. Jeśli mamy szczęście, 
niekiedy wystarczy przyciąć trawę bardzo nisko w miej-
scu, gdzie znajdują się pierwsze ślady pleśni śniegowej. 
Możemy również opryskać je preparatem grzybobój-
czym. Jednak gdy problem dotyczy znacznych części 
naszego trawnika i pleśń mocno się rozprzestrzeniła, 
może się okazać, że niestety będziemy musieli założyć 
go na nowo.
Często podczas zimy na trawniku powstają obniżenia, 
w których gromadzi się woda. Oznacza to, że podłoże 

w tych miejscach jest zbyt zwięzłe. Sposobem na to 
jest rozluźnienie i wymieszanie z piaskiem. Możemy to 
zrobić, nacinając w darni trzy boki prostokąta. Następ-
nie odwijamy utworzony w ten sposób płat. Wzrusza-
my podłoże i mieszamy je z piaskiem - w stosunku pół 
na pół. Nadmiar podłoża usuwamy i ponownie kładzie-
my darń, dobrze ją dociskając. Jeżeli zagłębienie jest 
zbyt duże, aby wykonać taki zabieg, niestety musimy 
zdjąć odpowiednio duży płat murawy i po wymiesza-
niu podłoża z piaskiem, wysiać na nowo mieszankę 
traw.
 
Zdarza się czasem, że na powierzchni trawnika pojawią 
się miejsca z przerzedzoną trawą. Jeśli są one niewiel-
kie to najlepiej jest je wyciąć i uzupełnić innymi frag-
mentami darni, które pobierzemy z mało widocznych 
miejsc, np. z obrzeży trawnika lub spod krzewów. Jeśli 
są to większe ubytki, to powinniśmy w tych miejscach 
dosiać trawę. Najpierw spulchniamy grunt widłami. 

Piękny trawnik na wiosnę

Wyrównujemy powierzchnię (jeśli zajdzie potrzeba, to 
do gleby dosypujemy piasku), a następnie wysiewamy 
odpowiednio dobraną mieszankę traw.


