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Tworzyć

centrum miasta

W centrum Gdyni zawisła wiecha nad ważną dla Śródmieścia inwestycją.
ADAM MAŁACZEK,
prezes zarządu
Moderna Investment:

Chodzi o budowę kompleksu BALTIQ PLAZA. Ta prestiżowa inwestycja w centrum Gdyni do użytku oddana zostanie na początku 2016 roku. Jeden z apartamentów kupiła tutaj Katarzyna Figura, aktorka.
Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Świętojańskiej
i składa się z dwubryłowego budynku połączonego
dwiema podziemnymi kondygnacjami. Na najniższym poziomie powstanie wielostanowiskowa hala
garażowa, na kolejnym zaplanowano również miejsca postojowe oraz lokale usługowe. Na pozostałych kondygnacjach znajdą się mieszkania, luksusowe apartamenty oraz powierzchnie zaprojektowane
z myślą o usługach i biznesie. Plac pomiędzy północną i południową częścią budynku tworzy patio,
które dzięki usytuowaniu w zagłębieniu oddzielone
jest od ulicy. Zaplanowano tu kawiarnie, restauracje
i lokale usługowe. Zadbano również o wyeksponowanie znajdującego się tu Pomnika Harcerzy

Gdyńskich.
Realizacja projektu od początku była wyzwaniem
w zakresie wpływania na rozwój centrum miasta
i jakość życia jego mieszkańców.
- Dzisiaj, wieszając na najwyższej kondygnacji budynku wiechę, możemy być również dumni z tego,
że tempem budowy nawiązujemy do słynnego
przedwojennego tempa, w jakim powstawało nasze
miasto. Ten historyczny rozmach urbanistyczny znalazł niedawno swoje odzwierciedlenie w nadanym
gdyńskiemu Śródmieściu tytule Pomnika Historii
– mówi Adam Małaczek, prezes zarządu Moderna
Investment.
Co ciekawe, na terenie kompleksu znajdzie się m.
in. sklep Lidl, jednak w całkowicie nowej odsłonie
i o znacznie podwyższonym standardzie w porównaniu do innych sklepów tej sieci w Polsce. Będzie
też salon z zegarkami najlepszych szwajcarskich
marek. Dorota Korbut

- To wyjątkowa inwestycja,
w samym sercu miasta, w
miejscu niezwykle ważnym
dla mieszkańców – również
ze względu na pamięć historyczną. Jednocześnie wyznacza nowe standardy
kształtowania miejskich przestrzeni publicznych
i otwiera ulicę Świętojańską w stronę najważniejszych miejskich inwestycji: Szkoły Filmowej,
nowego Placu Grunwaldzkiego, Forum Kultury
oraz kolejki szynowej na Kamienną Górę. Jestem przekonany, że przestrzeń, którą tworzymy
dzięki BALTIQ PLAZA, będzie miała pozytywny
wpływ na jakość życia mieszkańców Gdyni, a
patio z kawiarniami i restauracjami, które powstaje między północną i południową częścią
budynku, oddzielone dzięki zagłębieniu od
ruchliwej ulicy, będzie ulubionym miejsce spotkań gdynian i ich gości. Na pewno będzie też
temu sprzyjać starannie zaprojektowana mała
architektura: ławki, klomby, schody przykryte
częściowo kaskadą zieleni.

INWESTYCJA W LICZBACH:
• liczba kondygnacji: 6 nadziemnych
i 2 podziemne
• wysokość budynku: 21 metrów
• liczba lokali mieszkalnych: 84
• liczba lokali usługowych: 14
• powierzchnia mieszkań: od 34 do 260 m kw.
• liczba miejsc parkingowych w hali
garażowej: 141

Odbierz dopłatę
DO SWOJEGO MIESZKANIA!
Program MDM cieszy się bardzo dużą popularnością. Umożliwia
uzyskanie dopłaty do własnych czterech kątów, co znacznie ułatwia zakup nowego mieszkania młodym ludziom.
Dofinansowanie w ramach programu może wynieść
10-15% wartości mieszkania, w zależności od tego
czy kupujący posiadają dzieci, czy też nie.
Przygotowywana jest nowelizacja Ustawy, która spowoduje wzrost możliwego do uzyskania wsparcia do
1/3 wartości mieszkania.
Obecnie w powiecie wejherowskim, dopłatą objęte są mieszkania, których cena 1m2 nie przekracza
4522,65zł.
Mieszkańcy Wejherowa i okolic mogą skorzystać
z dopłaty kupując mieszkanie na Osiedlu Słonecznym
w Bolszewie przy ulicy Słonecznej. Orlex Invest wskazuje tę inwestycję jako doskonały przykład mieszkań
zakwalifikowanych do dopłaty. Funkcjonalne dwupoziomowe mieszkania w zabudowie szeregowej,
z własnymi ogródkami i miejscami postojowymi,
osiedle zamknięte z placem zabaw to gwarancja
bezpieczeństwa.
Deweloper zadbał o komfort przyszłych mieszkańR

E

ców, lokalizując osiedle blisko szkoły, przedszkola,
przystanku autobusowego oraz terenów rekreacyjnych. Ceny 1m2 w tej inwestycji kształtują się na
poziomie od 3338zł, tak aby umożliwić skorzystanie
z dopłaty.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów chcących skorzystać z opłaty w ramach MDM, Orlex Invest
realizuje również inwestycję Osiedle Centrum w Redzie przy ulicy Łąkowej.
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Mieszkania w tej inwestycji są idealne dla osób planujących skorzystać z dopłaty, co potwierdza fakt że ok
95% sprzedanych tam dotychczas mieszkań odbyło się
w ramach programu MDM.
Cieszą się one dużym zainteresowaniem, ze względu
na atrakcyjne ceny a 2-3 pokojowe mieszkania to optymalna opcja dla młodych ludzi. Kameralny budynek
gwarantuje bezpieczeństwo, dzięki ogrodzeniu całego
terenu i bramie wjazdowej sterowanej pilotem. Orlex
Invest kierując się oczekiwaniami klientów, zlokalizował inwestycję w ścisłym centrum miasta, dzięki czemu
codzienne życie staje się bardzo wygodne. Szkoły,
przedszkola i komunikacja miejska są na wyciągnięcie
ręki. Limity cen w Gdańsku i okolicach są znacznie wyższe niż w powiecie wejherowskim. Alternatywą może
być osiedle Malinowy Zakątek w Rumi. Orlex Invest
buduje tam nowoczesne osiedle na którym mieścić
się będą trzypokojowe mieszkania z ogródkiem, oraz
mieszkania na piętrze z dużym balkonem i poddaszem
gratis. Cena 1m2 mieszkania w tej inwestycji pozwala
na uzyskanie dopłaty w ramach MDM. Cała inwestycja
jak zwykle w przypadku tego dewelopera jest osiedlem zamkniętym, aby dać przyszłym mieszkańcom
poczucie komfortu.
Program MDM spowodował, że młodym ludziom
znacznie łatwiej zdecydować się na zakup własnego
mieszkania, gdyż dzięki niemu nie muszą dysponować
10% wkładem własnym wymaganym przez banki.
Program MDM umożliwia wykorzystanie dopłaty na
pokrycie wkładu własnego. Więcej szczegółów dotyczących mieszkań objętych dopłatą w ramach MDM
znajduje się na www.orlexinvest.pl
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Wielkimi krokami zbliżają się Gdynia Design Days. To jedna z najważniejszych imprez w letnim
kalendarzu wszystkich miłośników designu.
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przy muzyce czy filmie.
- W tym roku punktem wyjścia przy projektowaniu
Terminalu Designu było stworzenie budynku, który
swoją formą otworzyłby się na plac Kaszubski –
mówi Łukasz Piankowski, jeden z odpowiedzialnych
za projekt. – Rola budynków jest istotnym elementem budowania placów i przestrzeni miejskich,
a funkcje znajdujące się na poziomie parteru są
istotnym generatorem zdarzeń – najbardziej dostępnym miejscem spotkań. Mają za zadanie przyciągnąć
mieszkańców do korzystania z walorów przestrzeni
miejskiej, jaką w naszym przypadku stał się plac
Kaszubski. Dlatego tegoroczny Terminal Designu
staje się tłem dla placu, jego zapleczem funkcjonalnym, pozostawiając plac otwartym na wydarzenia
i na ludzi. Jego forma wpisuje się w tkankę miejską
i w strukturę urbanistyczną. Podobną funkcję spełni
Terminal Designu usytuowany w PPNT. DK

fot. www.gdyniadesigndays.eu

Tym razem odbędzie się w dniach 3-12 lipca i będzie podzielona na różne sekcje. Wystawa główna
„Sieci” będzie miała na celu stworzenie rozwiązań
dotyczących poprawy, wzmocnienia, a niekiedy
odbudowania sieci relacji i współdziałania mieszkańców. Interpretacją tegorocznego hasła „Sieci”
mają być projekty dotyczące miejskich aktywności,
nakierowane na relacje społeczne. Na ekspozycji będzie można zobaczyć koncepcje przygotowane dla
różnych odbiorców z terenu miasta, m. in. kupców,
dzieci, mieszkańców osiedli, turystów, czy instytucji
miejskich. Niektóre z prezentowanych obiektów
będą mogły stać się za jakiś czas częścią miejskiego
wyposażenia.
Organizatorem wystawy jest Centrum Designu Gdynia, a z okazji imprezy w mieście pojawi się Terminal
Designu - na placu Kaszubskim oraz w formie satelity
przed Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicz-

nym Gdynia (który stanie się na ten czas drugim
centrum festiwalowym). Będzie to miejsce spotkań
przyjazne wszystkim amatorom designu. W ciągu
dnia można tu będzie oglądać wystawy i brać udział
w otwartych warsztatach, a wieczorem wypoczywać
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ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
Decyzja o zakupie mieszkania na kredyt niesie za sobą konsekwencje ﬁnansowe na wiele lat. Aby te konsekwencje nie były negatywne, do zaciągnięcia kredytu hipotecznego trzeba się dobrze przygotować.
Ok. 80 proc. kupujących mieszkanie wspiera się
kredytem bankowym. I choć dziś kredyty są najniżej oprocentowane w historii, to wciąż wymagają
posiadania zdolności kredytowej, w tym zebrania, co
najmniej dziesięcioprocentowego wkładu własnego. Myli się więc ten, kto sądzi, że w całym procesie
zakupu mieszkania najtrudniej jest znaleźć odpowiednie lokum.
Grunt to przygotowanie
Aktualna sytuacja na rynku mieszkaniowym jest
wręcz komfortowa dla kupujących: wiele gotowych
lokali, atrakcyjne ceny i ciekawe promocje to rynkowy trend. Dlatego dziś większym wyzwaniem dla kupujących może być znalezienie atrakcyjnego kredytu
hipotecznego niż mieszkania, mimo że zaciąganiu
kredytów sprzyjają najniższe w historii stopy procentowe.
Wiele osób uważa, że procedura kredytowa zajmuje
dużo czasu, ponieważ wymaga zebrania wielu dokumentów, a wynik nie zawsze jest dla nas korzystny.
Tak rzeczywiście jest, jeśli kupujący nie są dobrze
przygotowani do całego procesu. Dlatego możliwość współpracy z doradcą kredytowym rekomendowanym przez dewelopera jest idealnym rozwiązaniem dla osób oczekujących profesjonalnej opieki,
rzeczywistego doradztwa, pełnej i jawnej informacji
o procesie.
- My akurat współpracujemy z najbardziej doświadczonymi doradcami kredytowymi, którzy specyfikę
banków znają tak dobrze jak nasze produkty, dzięki
czemu znaczna większość klientów otrzymuje kredyty
– mówi Tomasz Sznajder, wiceprezes zarządu Polnord
SA. - Współpraca z doradcą daje naszym klientom dodatkowe bezpieczeństwo, np. w sytuacji odmownej
decyzji kredytowej możliwość bezkosztowej rezygnacji z umowy rezerwacyjnej.
Zdolność kredytowa
Krokiem najistotniejszym powinno być oszacowanie
zdolność kredytowej. I to najlepiej z dwóch perspektyw. Po pierwsze, należałoby określić wysokość raty,
jaką jesteśmy w stanie płacić. Każdy indywidualnie
musi odpowiedzieć sobie na pytanie: jakie zobowiązanie jest w stanie płacić co miesiąc, przez najbliższe
dwie - trzy dekady, biorąc przy tym pod uwagę inne

wydatki, a nawet spadek wynagrodzenia w przyszłości. Kalkulując ratę kredytu trzeba mieć także świadomość, że w przyszłości oprocentowanie może wzrosnąć i raty nie będą już tak niskie jak dziś.
Własną kalkulację zdolności kredytowej należy porównać z kalkulacją bankową. Często bowiem banki
w nieco inny sposób wyliczają dochód netto przyjmowany do analizy, niż mogłoby nam się wydawać.
Zatem może się okazać, że do wyliczenia zdolności,
bank przyjmie znacznie mniejszy poziom dochodów,
niż w rzeczywistości mamy patrząc choćby na źródła
dochodów. Na takie różnice muszą głównie zwrócić
uwagę osoby pracujące lub zatrudnione na umowach
zlecenie lub umowach o dzieło, a także prowadzące
działalność gospodarczą. Dopiero zestawienie tych
dwóch wersji zdolności kredytowej daje podstawę do
decyzji o wysokości kredytu.
Kto pyta, nie błądzi
Nie bójmy się pytać o szczegóły przed podpisaniem
umowy kredytowej. Kierujmy się zasadą, „im więcej

wiem, tym więcej zyskuję”. Prośmy o wyjaśnienie
wszystkich wątpliwości, niejasności. Szukając dobrej
oferty kredytowej, zwracajmy uwagę na wszystkie
warunki kredytu (również te drobnym drukiem), a nie
tylko wybiórcze elementy.
Często okazuje się, że kredyt z bardzo niskim oprocentowaniem będzie miał wysoką prowizję, albo
obowiązkowe ubezpieczenie, co w konsekwencji
okaże się drogim rozwiązaniem. Nie wolno zatem
lekceważyć żadnych kosztów czy wymogów banku,
gdyż każdy element oferty ma duże znaczenie w końcowych kosztach kredytu.
- Warto także zwracać uwagę na wymóg skorzystania z dodatkowych produktów takich jak np. karta
kredytowa, albo obowiązek wpływu wynagrodzenia
na konto – tłumaczy Michał Krajkowski, główny analityk Notus Doradcy Finansowi. - I koniecznie należy
zapytać o konsekwencje nie wypełniania tych wymogów. Może przecież okazać się, że w jednym miesiącu
wynagrodzenie nie wpłynie na konto np. z powodu
zmiany pracy, wówczas bank będzie miał prawo podwyższyć oprocentowanie kredytu.
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Warto negocjować
Znając odpowiedzi na nurtujące pytania, można
zacząć negocjacje z bankiem. Najczęściej negocjowanymi kosztami kredytu są prowizja oraz marża, która
jest składnikiem oprocentowania.
- Jeśli planujemy spłacać kredyt przez co najmniej
kilkanaście lat, warto zaciągać zobowiązanie z jak
najniższym oprocentowaniem i opłatami miesięcznymi – wyjaśnia Michał Krajowski. - Jeśli jednak

Polskie
wzornictwo
w cyberprzestrzeni

Powstaje cyfrowa kolekcja polskiego designu
z ubiegłego stulecia.

już w chwili zaciągania kredytu wiemy, że kredyt
zostanie relatywnie szybko spłacony, czyli po około
4-6 latach, to wówczas korzystniej będzie zaciągnąć
kredyt z jak najniższą prowizją, nawet kosztem wyższego oprocentowania. Minimalne opłaty ponoszone w chwili zaciągania kredytu, czy nawet ich brak
pozwolą na solidne obniżenie całkowitych kosztów
liczonych w skali całego okresu spłaty Pozostałe koszty związane z kredytem mieszkaniowym są trudne
do negocjowania.
Od początku kwietnia tego roku mamy za to pełną
swobodę wyboru ubezpieczenia. Bank może wymagać od nas dostarczenia polisy (np. na życie), ale nie
może już narzucać wyboru konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Zatem, chcąc ograniczyć
koszty kredytu, warto także poszukać samodzielnie
taniego ubezpieczenia, które będzie spełniało także
wymogi banku.
Negocjować najlepiej po wydaniu decyzji kredytowej
przez bank, ale jeszcze przed podpisaniem umowy
kredytowej. Argumentem, który można przedstawić
może być pozytywna decyzja z innego banku. Jeśli
mamy już ofertę konkurencji ją także warto wykorzystać to w negocjacjach.
Oprac. DK

czytaj więcej na:

www.metropolia.info

Lata 60. i 70. XX wieku to był doskonały czas dla
polskich projektantów. Obecnie powstaje Projekt
Wystawka, który wpisuje się w trend odkrywania
na nowo perełek dawnego designu. Pomysłodawcy
zapraszają do dzielenia się przykładami polskiego
wzornictwa. Do projektu może włączyć się każdy,
kto prześle zdjęcia swoich eksponatów - mebli,
wydawnictw, bibelotów.

- Wystawka powstała po to, aby pokazać niezwykłość codziennych i niecodziennych przedmiotów,
które znajdują się w naszych domach – mówi Emilia
Obrzut. - To niesamowite, że mają tak piękną formę,
mimo wielu obostrzeń, którym musiały kiedyś sprostać (małe gabaryty, wielofunkcyjność czy koszty
produkcji). Czasami doceniane, czasami ukryte,
zasługują na pokazywanie szerokiej publiczności.

Inicjatorką projektu jest Emilia Obrzut, a sama
strona nawiązuje do zyskującego na popularności
wzornictwa sprzed lat, które nadal, choć coraz rzadziej, można kupić za grosze lub dostać za darmo.
Ma stanowić kopalnię wiedzy o polskim designie
i go promować.

W budowaniu cyfrowej kolekcji może uczestniczyć
każdy. „Eksponatem” może być ulubiona bajka
z dzieciństwa, komoda z politurą, meblościanka
cioci lub upolowana na pchlim targu filiżanka? Z nadesłanych zdjęć być może kiedyś powstanie zbiór,
który nie zmieściłby w żadnym muzeum. Oprac. DK
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Rozmowa z Emilią Obrzut, inicjatorką przedsięwzięcia.
- Od kiedy interesujesz
się polskim wzornictwem? Pamiętasz jakiś
szczególny moment?

przestają być traktowane jako „zwyczajne” - być
może dopiero nasze pokolenie jest w stanie spojrzeć na nie przez pryzmat estetyki, a nie historii.
Świetnym przykładem są słynne meble Kowalskich,
zaprojektowane na własny użytek przez młode małżeństwo, gnieżdżące się w ciasnej kawalerce. Zaskakujący jest fakt, że do dziś design tamtych lat bywa
„niezauważany” i jego przykłady są traktowane jak
zwyczajne przedmioty codziennego użytku - ogromną satysfakcję daje mi uświadamianie właścicielom
ich wartości. Niedawno pod artykułem, w którym
pochwaliłam się znalezionymi na internetowej aukcji
elementami słynnego serwisu „Dorota” Lubomira
Tomaszewskiego, pojawił się komentarz właścicielki
Dorotki, zaskoczonej, że używany na co dzień przez
jej mamę serwis do kawy to w rzeczywistości warta
kilka tysięcy złotych perełka polskiego wzornictwa.

- Moje zainteresowanie
polskim wzornictwem
zdecydowanie nasiliło się
dzięki pasji wyszukiwania
przedmiotów vintage. Gdy
kilka lat temu odkrywałam
„design po przejściach”,
rodzime projekty były najpowszechniejsze i stosunkowo tanie, a także - co już
dziś wydaje się zaskakujące - mało popularne wśród
kupujących. Swoją pierwszą biblioteczkę z Trzcianki kupiłam w komisie za 20 zł, podobnie kultowy
zegar-kulę Predom-Metron Z 312-1 - dziś zdobycie
ich w takich cenach graniczy z cudem. Początkowo
wiedzę o polskim wzornictwie czerpałam z... Allegro.
Bezkrytyczne ufanie opisom sprzedawców, którzy
chętnie reklamują wystawiane przez siebie przedmioty jako „Bauhaus lat 70.” czy „PRL industrial”, jest
jednak dość ryzykowne, dlatego systematycznie
pogłębiam swoją wiedzę.

- Co chciałabyś zaprojektować najbardziej w swoim życiu?
- Od niedawna pracuję dla samych wymarzonych
klientów - może zabrzmi to nieprawdopodobnie, ale
dzwonią, zanim zdążę o nich zamarzyć. Mam wrażenie, że w dużej mierze to efekt wypracowania takiej
etyki pracy, która przyciąga ludzi i pozwala zbudować trwałe relacje, które generują kolejne - przyznaję, że zajęło mi to chwilę, ale to kwestia dobrej
woli i wypracowania kilku nawyków. Przydatna jest
również pewność siebie, która wzmaga się z wiekiem i doświadczeniem. Na pewno pomaga mi też
fakt, że uwielbiam swoją pracę, a projekty staram się
traktować jak wyzwania, a nie konieczność.

- Czy polski design sprzed lat to coś wyjątkowego? Może to były po prostu zwykłe przedmioty
dnia codziennego?
- Jestem dumna z tego, że obecnie przedmioty te
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Nowe inwestycje
- tu się buduje!
Na Pomorzu chce się mieszkać – do takiej konkluzji można dojść, patrząc na nowe inwestycje
deweloperskie, które jedna po drugiej wyrastają jak grzyby po deszczu.
Pokusiliśmy się o sprawdzenie, gdzie w Trójmieście
i okolicach powstały lub powstają nowe mieszkania.
Deweloper Semeko buduje osiedle Horyzonty
Gdyni, kompleks AquaSfera w Redzie, kolejny etap
osiedla Reda Park, inwestycję ul. Gdańska i najnowszy projekt Willowa w Redzie.
Na terenie Rumi Tambud do końca przyszłego roku
zamierza oddać mieszkania w Kamienicy Katowickiej. Kamienica Gdyńska jest w budowie i ma być
gotowa jeszcze w tym roku. W tym samym mieście
Osiedle Królewskie wybudował JHM Development.
Sprzedaż mieszkań trwa.
- Budujemy osiedle Przy Alejach w Gdańsku –
mówi z kolei Mirosław Kujawski, członek zarządu
LC Corp. - Kupujących przyciąga atrakcyjna cena
mieszkań i ich kompaktowy metraż. Nie bez znaczenia jest też zaufanie klientów do naszej firmy.
We wszystkich inwestycjach oferujemy rachunki

powiernicze.
Popularny południowy Gdańsk
Nowe osiedla w Gdańsku i Gdyni buduje m. in.
Polnord.
- Klienci poszukujący mieszkań w wyjątkowych
projektach, za które są gotowi zapłacić nieco wyższą cenę ze względu na dobrą lokalizację i jakość,
znajdą duży wybór lokali w naszej ofercie – podkreśla Tomasz Sznajder, wiceprezes zarządu firmy
Polnord. - Przykładem może być tu drugi etap
inwestycji Brama Sopocka. Są w nim dostępne
apartamenty trzy i czteropokojowe o metrażu od
68 do 89 m kw. Mamy także takie projekty, jak: Dwa
Tarasy i Dwa Potoki w południowych dzielnicach
Gdańska. Klienci doceniają wysoką jakość i zwracają uwagę na użycie wysokiej klasy materiałów,
starannie zaprojektowaną zieleń, place zabaw,

ławki do odpoczynku, bezpieczny i zadbany teren
wokół osiedli, czy ogólnodostępne pomieszczenia
na rowery i wózkownie. Dużym udogodnieniem są
też elastyczne formy płatności.
Z wyższej i średniej półki
Na Pustkach Cisowskich w Gdyni Targo buduje
osiedle Chabrowa. Kolejne etapy przewidziane
są do końca przyszłego roku. W centrum miasta
emocje budzi Baltiq Plaza, kompleks realizowany
przez Moderna Investment. W planach firma ma m.
in. projekt Nautikka (Gdynia Działki Leśne) i Victoria
Residence (Sopot). Już gotowa jest inna inwestycja – Lighthouse. To prestiżowy, kameralny projekt
o nietypowej architekturze nawiązującej do latarni
morskiej. Stoi na nadmorskim wzgórzu Gdyni,
zaledwie 500 metrów od Bulwaru Nadmorskiego.
Oferuje 14 luksusowych apartamentów – po jed-
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nym na każde piętro.
Natomiast Wolne Miasto w Gdańsku to inwestycja
ze średniego segmentu. Jednak mieszkania sprzedają się tu znakomicie.
- Od kilku miesięcy zauważamy znaczne ożywienie
sprzedaży – potwierdza Zuzanna Kordzi, dyrektor
ds. handlowych w Grupie Eco-Classic. - Wprowadziliśmy tu szereg rozwiązań, dzięki którym powstały
zielone, przyjazne mieszkańcom enklawy. Zachowaliśmy np. istniejące drzewa owocowe.

Nowe Orłowo, wybudowane przez Invest Komfort
stało się znakiem rozpoznawczym dzielnicy. Firma
ma nowe inwestycje: na styku Gdańska i Sopotu do
końca 2017 r. powstanie projekt Bursztynowa, trwa
budowa osiedla Nadmorze w Gdańsku Brzeźnie.
Inpro stawia na Kwartał Uniwersytecki - osiedle położone w Gdańsku Przymorzu przy ul. Szczecińskiej.
Składać się będzie z dwóch budynków trzy-, pięcioi ośmiokondygnacyjnych. Osiedle zlokalizowane jest
w odległości 900 m od Uniwersytetu Gdańskiego,
1,2 km od Olivia Business Centre oraz Alchemii.
Natomiast w pobliżu powstaje również Albatross
Towers firmy Robyg. To zespół pięciu wież zlokalizowanych w sąsiedztwie Uniwersytetu Gdańskiego
i Centrum Biznesowego Oliwa.
Górą Przymorze!
Przymorze w ogóle staje się popularną lokalizacją.
R

E

fot. mat. pras.

Blisko uniwersytetu

- Naszą kolejną inwestycję o nazwie Idea zapowiedzieliśmy już podczas ostatnich targów mieszkaniowych w Gdańsku – powiedział Andrzej Przybek,
dyrektor sprzedaży w Grupy Kapitałowej Euro Styl. Osiedle powstanie na pograniczu Oliwy i Przymorza,
pomiędzy ulicami Beniowskiego i Droszyńskiego,
na terenie po Międzynarodowych Targach Gdańskich. Poza dobrą lokalizacją i rozwiniętą infrastrukK

L

A

turą, projekt wyróżniać będzie atrakcyjne zagospodarowanie 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 budynki,
w których znajdą się mieszkania o powierzchni od
M

A
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40 do 100 m kw. Planujemy wprowadzenie w Idei
inteligentnego systemu sterowania urządzeniami
i instalacjami w mieszkaniu, który będzie dostępny
dla klientów w standardzie.
Na przedmieściach i w Pruszczu
Natomiast na razie największą popularnością
w ofercie Euro Stylu cieszą się dwa sąsiadujące ze
sobą osiedla: Osiedle Cytrusowe i Nowy Horyzont,
zlokalizowane na obrzeżach gdańskich Łostowic
i Borkowa. Klientów przyciąga atrakcyjna cena przy
zachowaniu wysokiego standardu mieszkań, ale
i wyjątkowa atmosfera tych osiedli.
- Nowy Horyzont dzięki bardzo bogatemu zapleczu usługowo-handlowemu jest swego rodzaju
„małym miasteczkiem” - mówi Andrzej Przybek. Na terenie osiedla znajdują się sklepy, przedszkole
i różnego rodzaju placówki i punkty usługowe. Na
styku osiedli funkcjonuje dobrze wyposażony klub
fitness z gabinetem masażu i fizjoterapii, sale do
gry w squasha, zadaszone korty tenisowe, a w tym
roku powstanie także wielofunkcyjne boisko. Inwestycje tętnią życiem.
Dużym zainteresowaniem cieszy się także nasza
pierwsza inwestycja poza Trójmiastem. Osiedle
Młody Pruszcz położone w Pruszczu Gdańskim,
oddalonym ok. 12 km od Gdańska, tworzą trzy
dwupiętrowe budynki z windami i halami garażowymi.
Nowe projekty
- Klienci doceniają kameralny charakter osiedla,
dobrą jakość zastosowanych materiałów oraz przemyślane układy mieszkań – konkluduje A. Przybek.
- Jeszcze w tym roku w Pruszczu Gdańskim rozpoczniemy również budowę inwestycji Brama Żuław oraz nowego projektu usytuowanego w Gdyni
na pograniczu dwóch dzielnic: Karwin i Dąbrowy.
Dorota Korbut
K
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Najwygodniej... w M-3

Zgodnie z ostatnio przeprowadzonymi badaniami, najlepiej sprzedają się niewielkie mieszkania
trzypokojowe. Analitycy z portalu nieruchomości Dompress.pl prześledzili ofertę ﬁrm deweloperskich w poszukiwaniu takich lokali. Jakie metraże mają najmniejsze budowane „trójki”? Na
terenie jakich osiedli są dostępne? I – co najważniejsze - ile kosztują?
Mirosław Kujawski,

jekcie Dwa Tarasy, mieszkania z trzema pokojami
o metrażu 56 mkw. są dostępne w kwocie od 284,2
tys. zł.

członek zarządu LC Corp
Na 19 projektów, które mamy w sprzedaży w pięciu
miastach Polski, jeden znajduje się w Gdańsku. To
osiedle Przy Alejach. W każdym z naszych projektów
można znaleźć kompaktowe mieszkanie trzypokojowe. Ich powierzchnia waha się od 50 do 60 mkw. Ceny
różnią się w zależności od lokalizacji, zaczynają się od
3900 zł/mkw.

Tomasz Sznajder,

wiceprezes zarządu
Polnord
Mieszkania trzypokojowe
o niewielkich metrażach
mamy w każdej z naszych
inwestycji w Trójmieście.
W osiedlu Dwa Potoki
w południowym Gdańsku, lokale trzypokojowe
mają powierzchnię od 48 mkw. i kosztują poniżej 200
tys. zł. Z kolei w gdańskiej dzielnicy Ujeścisko, w pro-

Andrzej Przybek,

dyrektor sprzedaży
w Grupy Kapitałowej
Euro Styl
Małe mieszkania trzypokojowe o metrażu do 55
mkw. oferujemy w Osiedlu Morskim, które mieści się na granicy gdyńskiej dzielnicy Pogórze i gminy Kosakowo, w pobliżu
ulicy Pułkownika Dąbka. Inwestycję charakteryzuje
nowoczesne budownictwo oraz wysokiej jakości wykonanie. Ceny małych trójek mieszczą się w przedziale
od 260 591 do 292 179 zł, a ceny metra kw. kształtują
się od 4975 do 5655 zł.
Bogatą ofertę niewielkich mieszkań trzypokojowych
mamy również w osiedlu Nowy Horyzont i Osiedlu
Cytrusowym, które sąsiadują ze sobą na obrzeżach

gdańskich Łostowic, Kowal i Borkowa.
W inwestycji Nowy Horyzont lokal trzypokojowy
można nabyć już od 219 079 zł, tj. za 4150 zł/mkw.
Większa trójka, o metrażu ok. 55 mkw., kosztuje 4350
zł za mkw.
W Osiedlu Cytrusowym mieszkanie trzypokojowe
o powierzchni 52 - 54 mkw. oferujemy w cenie od 220
880 do 232 175 zł.

Zuzanna Kordzi,

dyrektor ds. handlowych w ECO-Classic
Popyt na tzw. mieszkania kompaktowe zaczął wzrastać 5-6 lat temu. Obecna, dobra sytuacja gospodarcza i niskie stopy procentowe sprawiają, że część osób
poszukujących mieszkań trzypokojowych może pozwolić sobie na wygodniejsze lokale o pow. 70 mkw.
zamiast np. 55 metrowych. Widać to po rosnącym
zainteresowaniu trójkami o metrażu 70-80 mkw.
W tej chwili mieszkania trzypokojowe poniżej 60 mkw.
mamy w inwestycji Wolne Miasto w Gdańsku. Stanowią one jednak tylko ok. 12 proc. oferty. Najmniejszy
lokal z trzema pokojami w II etapie projektu Wolne
Miasto ma 52 mkw. i kosztuje 262 tys. zł.

Nieruchomości
& wnętrza

Zieleń

7 DLA OGRODU

12

w publicznej przestrzeni
O tym, jak ważna jest rola zieleni w przestrzeni publicznej, nikogo nie trzeba przekonywać. To od niej
zależy ostateczny wygląd miejsc przeznaczonych do plenerowych spotkań, wypoczynku i rekreacji.
Przykładów aranżacji w różnych stylach jest wiele.
Przyjrzeliśmy się kilku takim przestrzeniom, zlokalizowanym na Pomorzu - zarówno w aglomeracji trójmiejskiej, jak i poza nią. Jedną z nich jest Szotland - skwer
nad Zatoką Pucką we Władysławowie.
- Głównym celem koncepcji zagospodarowania było
stworzenie tutaj miejsca ogólnodostępnego dla
mieszkańców i turystów, powiązanego z tożsamością
kulturową Władysławowa – mówi Mateusz Dobbek
z firmy 7 DLA OGRODU, która zajęła się realizacją
projektu.
Ze względu na bardzo malownicze położenie działki
skwer ma spełniać równocześnie funkcję reprezentacyjną, edukacyjną, rekreacyjną oraz wypoczynkową.
W tym celu teren zieleńca podzielono na kilka stref
funkcjonalno–przestrzennych. Kompozycja opiera
się na dwóch okręgach podzielonych liniami prostymi, z ich przedłużenia powstaje pomiędzy okręgami
przestrzeń o ostrych krawędziach i dynamicznym
kształcie.
Kaszubski styl
- Główny plac podzieliliśmy na dwie części, które mają
odzwierciedlać przynależność do społeczności Kaszubów i rybaków – dodaje M. Dobbek. - Część kaszubska została zaakcentowana w nawierzchni poprzez
wprowadzenie w rysunek kostki tradycyjnego haftu
kaszubskiego. W drugiej części placu nawierzchnia
z płyt betonowych, poprzez zastosowanie grubej,

kontrastującej fugi z grysem ma odtworzyć rysunek
sieci rybackiej. Zastosowanie dużej powierzchni placu
centralnego daje możliwość organizowania w tym
miejscu różnego typu festiwali (np. kultury kaszubskiej) i nawiązywać w ten sposób do dawnych obrzędów, przywracając im minioną świetność.
W zagospodarowaniu nie zabrakło również elementów rekreacyjnych takich, jak: plac zabaw dla
najmłodszych, siłownia zewnętrzna oraz boisko do
siatkówki plażowej i stoły do ping – ponga.
W sercu aglomeracji
W zupełnie innym stylu został zaprojektowany nowoczesny skwer z fioletową linią w centralnej części
gdańskiej dzielnicy Żabianka. Stanowi on bardzo
ważny element układu komunikacyjnego tej części
Gdańska, ponieważ leży przy głównej arterii łączącej
Trójmiasto, na linii Akademia Wychowania Fizycznego
i Sportu – Szybka Kolej Miejska.
- Otoczenie stanowią szare bloki mieszkalne, dlatego
chcieliśmy ożywić tę przestrzeń wprowadzając intensywny kolor i dynamiczną linię na zasadzie kontrastu
– uzasadniają projektanci z 7 DLA OGRODU. - Akcent
kolorystyczny stanowi główny ciąg komunikacyjny,
który został zaprojektowany z betonu architektonicznego barwionego na fioletowy kolor. Dobór gatunkowy wykonywaliśmy oszczędnie, tak aby stanowiły
mocną formę wpisującą się w geometryczny układ
ścieżek i przestrzeni wypoczynkowych. Elementem

łagodzącym twarde linie są pozostawione istniejące
drzewa do których dostosowaliśmy kompozycję. Interesujący akcent w nawierzchni stanowią wgłębniki
przykryte kratą, w nich zaplanowaliśmy słoneczniki,
które będą tworzyły kwiatowy dywan.
Park w Redzie
Ten teren jest pozostałością po zespole dworsko–parkowym, jego historia sięga XVI wieku, kiedy zlokalizowany był tutaj folwark. Z tego powodu pomiędzy
dość ścisłą zabudową jednorodzinną zachował się
duży powierzchniowo zieleniec z imponującym drzewostanem, nazywanym zwyczajowo przez mieszkańców parkiem.
- Ze względu na duże zacienienie terenu, postanowiliśmy projekt poprowadzić w nurcie naturalistycznym –
uzasadnia Mateusz Dobbek. - Z powodu tego, że trawniki potrzebują dużej ilości słońca, w zacienionych
częściach zastąpiliśmy go dużymi powierzchniami
nasadzeń bylinowych dostosowanych do warunków
cienistych. Nasłonecznione części wykorzystaliśmy
jako przestrzenie wypoczynkowe, ale zarazem reprezentacyjne stosując tu nasadzenia róż i innych roślin
ozdobnych. Wykorzystując ukształtowanie terenu,
stworzyliśmy niepowtarzalny plac zabaw z wyznaczoną na zimę górką saneczkową, w niedalekim sąsiedztwie znajduje się siłownia zewnętrzna, aby rodzice
mogli poćwiczyć obserwując bawiące się dzieci.
Dorota Korbut

TRAWNIK
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jak marzenie

fot. sxc.hu

Trawniki z rolki świetnie się prezentują od razu po rozłożeniu, są gotowe do
użytkowania już po kilku dniach, kiedy darń się ukorzeni, a pierwsze koszenie
jest konieczne nawet po dziesięciu dniach od położenia trawnika.
Założenie trawnika z rolki wymaga odpowiedniego przygotowania podłoża.
Musi być równe, pozbawione kamieni, korzeni i innych nieczystości, o twardości
umożliwiającej układanie rolek bez ryzyka zniekształcenia powierzchni. Ważne
jest również nawożenie gleby i odpowiednia kwasowość ok. 5,5 do 6,5 pH.
Po rozłożeniu trawnika bardzo ważne jest obwite nawadnianie. Ze względu na
dość płytki system korzenny świeżo rozłożonej trawy należy często ją podlewać
i chronić przed przesuszeniem.
Trawniki z rolki można zakładać w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni.
- Nasza trawa z rolki jest odporna na wysuszenie podczas
transportu i dostosowana do
panujących w naszym kraju
trudnych warunków pogodowych - zapewniają eksperci
z firmy Fantastyczne Ogrody. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży ogrodniczej,
zapewniamy kompleksowe
usługi związane z zakładaniem
trawników z trawy z rolki: od
przygotowania podłoża, po
odpowiednie rozłożenie trawnika, po pielęgnację. W zależności
od terenu, nasłonecznienia
czy typu gleby należy stosować dostosowane do różnych
warunków środki nawożące,
chwastobójcze czy przeciw
szkodnikom. Służymy radą przy

fot. sxc.hu

Trawa z rolki jest doskonałym rozwiązaniem dla osób ceniących sobie wygodę i natychmiastowy efekt.

doborze gatunku trawnika, miejsca w którym chcemy go położyć i odpowiedzą
na wszelkie pytania dotyczące pielęgnacji i utrzymania trawnika w znakomitej
formie.
Należy pamiętać, że trawa, jak każda inna roślina, aby móc się prawidłowo
rozwiać potrzebuje przynajmniej 3-4 godzin dziennie nasłonecznienia. Ponadto różne rodzaje i gatunki trawników z rolki, przeznaczone są do różnych
celów. Trawniki przeznaczane na boiska sportowe muszą cechować się większą
wytrzymałością, silnym systemem korzeniowym i odpornością na zewnętrzne
czynniki. Trawniki przeznaczone do przydomowego ogrodu, które nie są narażone na intensywną eksploatację, nie muszą spełniać tak restrykcyjnych wymogów. Oprac. DK

W biurze jak w ogrodzie
Zieleń towarzyszy człowiekowi od zawsze. Nic dziwnego, bowiem
otaczanie się roślinami wiąże się z potrzebą bycia blisko natury.
W ostatnich latach coraz częściej wprowadza się zieleń do pomieszczeń biurowych. Wywiera to nie tylko
korzystny wpływ na zdrowie, ale również uatrakcyjnia wystrój wnętrz.
W pomieszczeniach biurowych często panuje nieodpowiedni dla człowieka klimat, poprzez działanie
takich urządzeń jak klimatyzacja, wszelkie sprzęty
elektryczne czy ogrzewanie. Powietrze jest zanieczyszczone oraz przesuszone, co jest przyczyną m. in.

uczucia suchości w gardle, częstych przeziębień czy
po prostu zmęczenia. Tym negatywnym objawom
zapobiec mogą właśnie rośliny.
- Stają się one niezwykle istotnym elementem
każdego zamkniętego pomieszczenia - mówi Adam
Kwaśniewski z firmy Fantastyczne Ogrody. - Przede
wszystkim oczyszczają powietrze, filtrując je z zanieczyszczeń chemicznych oraz drobnoustrojów. Regulują jego wilgotność oraz temperaturę. Dzięki tym

właściwościom rośliny poprawiają ogólne samopoczucie pracowników, którzy przebywając blisko zieleni
czują się mniej zestresowani, a bardziej optymistycznie
nastawieni do pracy. Ponadto badania naukowców
dowiodły, iż otoczenie roślinami sprzyja większej koncentracji, a także kreatywności ludzi.
Oprócz pozytywnego wpływu na zdrowie człowieka,
zieleń w biurach spełnia niemałą rolę dekoracyjną.
Odpowiednio dobrana, podkreśli indywidualny charakter pomieszczenia lub nawet całej firmy. Sprawi, że
poszczególne wnętrza budynku będą albo przytulne
i bardziej przyjazne, bądź też podkreślą ich nowoczesność.
- Z przyjemnością dobierzemy dla Państwa gatunki
mało wymagające i łatwe do utrzymania, które wprowadzą do biur harmonię oraz pozytywną energię –
dodaje Adam Kwaśniewski.
Oprac. DK
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W azjatyckim

stylu

Przy aranżacji przydomowej przestrzeni przydatne mogą być orientalne inspiracje. Dobra propozycja to ogród japoński, który charakteryzuje się dużą dbałością o szczegóły, starannością i elegancją.
Tutaj wszystko, nawet najmniejszy detal, nawiązuje
do tradycji i symboliki buddyjskiej. Pomimo, że taki
ogród to pracochłonna inwestycja i w naszym klimacie trudna do zrealizowania, to dla efektu warto
zadać sobie ten trud. Nie trzeba od razu odtwarzać
całej koncepcji, wystarczy zainspirować się stylem
japońskim i wykorzystać twórczo jego elementy.
Woda i kamień
Ogród japoński z założenia ma naśladować naturę.
Powinien on wyglądać tak, jakby istniał już wiele lat
i nie był zaprojektowany przez człowieka. Charakterystyczne dla tego stylu jest stworzenie wrażenia dużej przestrzeni za pomocą miniatury. Ogród japoński
powinien być elegancki i jednocześnie spontaniczny
oraz naturalny. Cechuje go prostota, asymetria i harmonia. Jak czytamy na portalu e-ogrodek.pl, najważniejszym elementem w ogrodzie japońskim jest
woda. Symbolizuje ona życie i przemijanie. Wprowa-

dza do ogrodu element ruchu. Powinna przelewać
się z jednego oczka wodnego do drugiego, najlepiej
przez mały wodospad. Jeśli nie mamy możliwości
wprowadzenia do naszego ogrodu wody, możemy
zastąpić ja nieregularną plamą jasnego żwiru, która
nada mu orientalny charakter.
Kolejnym elementem ważnym dla stylu japońskiego jest kamień naturalny. Symbolizuje on stałość
i niezmienność natury. Powinien być jasny i o regularnych kształtach. Można wyłożyć nim ścieżki, które
powinny łagodnie wić się miedzy roślinami, ale nie
krzyżować się ze sobą.
Dominujące kolory
W ogrodzie japońskim króluje zieleń, a kwiaty powinny jedynie ją podkreślać. Rośliny kwitnące wprowadzane do ogrodu japońskiego są delikatne i mają
jasne barwy w odcieniach bieli, jasnego różu i fioletu. Są to np. lilie, chryzantemy, astry, lotosy, narcyzy,

storczyki, zawilce czy peonie. Krzewy kwitnące często
spotykane w ogrodach japońskich to m.in. magnolie,
wiśnie, jaśminowce i azalie japońskie. Oprócz ozdoby,
rośliny kwitnące w ogrodzie japońskim mają także
inną funkcję. Przypisuje się im bowiem znaczenie
symboliczne - uosabiają pory roku. Wiosnę symbolizują azalie i kamelie, lato trzykrotki i kosaćce, natomiast
jesień przebarwiające się klony palmowe.
Ważne są także rośliny zimozielone symbolizujące
długowieczność, takie jak: bukszpany, ostrokrzewy,
ligustry pospolite, sosny drobnokwiatowe, japońskie
oraz sosny czarne.
Istnieje kilka rodzajów ogrodów japońskich, jednak
dwa są najbardziej charakterystyczne. TSUKIYAMA to
ogród, w którym najważniejszą rolę odgrywa woda.
Małe stawy symbolizują morza i jeziora, zaś strumyki
to rzeki. Miniaturowe pagórki i kamienie to odpowiedniki gór. Zakładane są głównie przy buddyjskich
świątyniach i wyróżniają się niezwykłą dbałością
o szczegóły.
Suche morze
Z kolei KARESANSUI to suchy ogród, na którego styl
wpływ miały idee zen. Tutaj grabiony żwir reprezentuje morze, kamienie wyspy, a piasek uderzające o nie
fale. Zazwyczaj jest to ogród na terenie płaskim, zakładany często przy firmach czy ambasadach.
Założenie tradycyjnego ogrodu japońskiego - czytamy na portalu e-ogrodek.pl - wymaga wiedzy i dużego nakładu pracy. Jeśli jesteśmy pasjonatami sztuki
orientalnej, powinniśmy zaopatrzyć się w książki - poradniki, a pomoc fachowca w początkowych etapach
może okazać się niezbędna. Jeśli jednak nie mamy
tyle samozaparcia, możemy zdecydować się tylko na
wykorzystanie niektórych elementów stylu japońskiego, dzięki którym nasz ogród zyska niepowtarzalny
orientalny wygląd i charakter. Oprac. DK
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Jak (nie)dobrze mieć sąsiada...
Słowa popularnej piosenki mówią:„Jak dobrze mieć sąsiada...”. Jednak to powiedzenie nie zawsze się sprawdza. Jakiego sąsiedztwa
sobie nie życzymy?
Istnieją setki rzeczy, które mogą irytować w okolicy
mieszkania. W zależności od nastawienia danej osoby,
jej trybu życia, potrzeb i oczekiwań będzie to np. supermarket, boisko, sąsiad lub droga szybkiego ruchu.
Czasami frustracja kończy się nawet przeprowadzką.

by... usunąć plac zabaw, który wg części mieszkańców
jest uciążliwy. Chodzi oczywiście o hałas, który robią
bawiące się dzieci. Przeszkadza to często osobom,
które pracują z domu i chcą mieć ciszę, by móc się
skoncentrować.

Orlik pod oknami

Dzikie zwierzęta lub samochody

Wiele osób narzeka na sąsiedztwo obiektów sportowych. Oprócz takich oczywistości jak wielki stadion,
który sąsiadom utrudnia życie w czasie koncertów,
meczów i innych dużych imprez, okazuje się, że pro-

Sąsiedztwo lasu to bez wątpienia miłe towarzystwo.
Możemy liczyć na kojącą ciszę, ładny widok z okna
i sąsiedztwo natury. Ma to jednak także swoje wady.
Mowa o dzikach, których w Polsce jest coraz więcej

sąsiedztwem poważny problem. Kłopotliwy jest tu nie
tylko hałas, ale i zapachy, które dochodzą z takiego
obiektu. W przypadku wątpliwości co do przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu można zwrócić się
do Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym z prośbą o przeprowadzenie kontroli.
Samoloty i imprezowicze
Podejmując decyzję o zakupie mieszkania wiele osób
przymyka oko na pewne minusy. Wydaje nam się, że
podchodzące do lądowania samoloty nie są aż tak
uciążliwe, że ekran dźwiękoszczelny to dostateczna
ochrona przez drogą szybkiego ruchu. Ale potem
poziom irytacji hałasem rośnie z każdym dniem.
Szczególnie dokuczliwe jest to podczas spokojnego
wieczoru, gdy nie ma innych źródeł hałasu i nagle nad
blokiem pojawia się zbliżający się do lotniska odrzutowiec.
Wcale nie jest lepiej, gdy w okolicy pojawia się imprezownia. Spokojna restauracja zaszkodzić może jedynie
zapachami z kuchni, ale młodzieżowa imprezownia
bywa trudniejszym sąsiadem. Za dnia cisza i spokój, ale im później, tym głośniej, z apogeum hałasu
w weekend. Do tego tłumy ludzi wychodzące na
papieroska i od czasu do czasu awantury pomiędzy
podpitymi gośćmi.
Market – byle nie za blisko

blemem może być nawet niewielki orlik. W ciągu kilku
lat wybudowano w Polsce ponad 1,5 tys. takich obiektów, do tego dochodzą boiska przyszkolne. Okazuje
się, że problemem dla mieszkańców, których działki
bezpośrednio przylegają do boiska, są m. in. wpadająca do ogródka piłka, reflektory świecące w okna
lub na taras oraz sam hałas związany z uprawianiem
sportu.
Nie lepiej jest, gdy w grę wchodzi plac zabaw lub
przedszkole. Coraz częściej zdarza się, że na osiedlach
w dużych miastach pojawiają się petycje z propozycją,

(już ok. 300 tys.) i coraz częściej można je spotkać nie
tylko w lasach, ale i w pobliżu siedzib ludzkich. Niszczą
one nie tylko pola uprawne, ale i przydomowe ogródki. Między bajki natomiast można włożyć kwestię
zagrożenia atakiem ze strony dzików – to zdarza się
bardzo rzadko.
Problemem zupełnie innego rodzaju może być lakiernia lub warsztat samochodowy. Osoby, które cały
dzień spędzają poza domem (np. w pracy) nie znają
takiego problemu, ale np. młodzi rodzice z dziećmi
lub ci, którzy pracują z domu, mają z tego rodzaju

W trosce o zapach tytoniu w mieszkaniu sąsiad wychodzi na każdego papierosa na balkon. I wszystko
jest w porządku, jeśli tylko wiatr nie układa się tak, że
cały dym wpada nam do salonu. Mimo woli stajemy
się więc biernymi palaczami. Można oczywiście zamknąć okno, ale latem może to być nie mniej uciążliwe niż papieros sąsiada.
Jak twierdza analitycy Home Brokera, dobrze zaopatrzony sklep tuż za bramą osiedla to wygoda jakich
mało. Można zrobić zakupy praktycznie każdego
dnia i o każdej porze. Problem pojawia się jednak,
gdy okna naszej sypialni wychodzą na plac dostaw.
Ciężarówki ze świeżymi warzywami i pokrzykujący
pracownicy sklepu o 5 rano to nie jest wymarzone
sąsiedztwo... oprac. DK

