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Drodzy Czytelnicy!

Z nieukrywanym zadowoleniem przekazuję w Państwa ręce czwarty już numer 
naszego czasopisma poNIERUCHOMOŚCI podsumowującego pierwsze 100 dni 
działalności poznańskiego Salonu Mieszkaniowego GREMEDIA. 
W naszym biurze zebraliśmy dla Państwa ofertę deweloperów aglomeracji 
poznańskiej oraz budujących obiekty w atrakcyjnych kurortach wakacyjnych. 
Na 40 stronicach informujemy przede wszystkim o bogatej ofercie apartamen- 
tów wakacyjnych dostępnych w poznańskim Salonie Mieszkaniowym oraz 
o podpisanej przez nasze wydawnictwo umowie partnerskiej z Bankiem  
Handlowym w Warszawie, co umożliwia nam przedstawienie oferty 
na konwencji banku citi handlowego, planowanej już na jesieni tego roku. 
Przygotowaliśmy dla zainteresowanych ofertę ponad dwóch tysięcy poznańskich 
nieruchomości rynku pierwotnego oraz bardzo specjalne warunki obrotu. 
Mam nadzieję, że w magazynie znajdziecie Państwo zarówno ciekawe informacje 
na temat odpowiadających Państwa kryteriom nieruchomości, jak i samych wakacji. 
W tym miejscu bardzo serdecznie polecam Państwu poznanie sylwetek 
Andaluzyjczyka Antonio Cabrery i poznaniaka Konrada Lewartowskiego - wytrawnych 
znawców rynku nieruchomości i turystyki wakacyjnej. Piszemy również o rozbudowie 
poznańskiego lotniska Ławica i podróżach kulturalnych po Poznaniu... 
W szczególności zachęcam do wzięcia udziału w wakacyjnej loterii ufundowanej przez 
sponsora WEZYR Holidays zorganizowanej wspólnie z Cititravel.pl i Poznańskim 
Stowarzyszeniem Taksówkarzy Radio-Taxi. Loteria uświetnia powstanie w czerwcu 
tego roku pierwszego biura podróży WEZYR  w Poznaniu. 
Życząc Państwu słonecznych wakacji i udanych inwestycji pozdrawiam bardzo gorąco!

Rafał Gorączniak
Prezes Zarządu

O Wydawnictwie GREMEDIA

Powstanie spółki w 2009 roku zainicjowała 
oferta sprzedaży portalu budowlanego 
Poznańskie Nieruchomości. Celem spółki 
jest zbudowanie platformy informacyj-
nej POZman oraz portali komercyjnych 
w wybranych branżach. Od 2009 roku  
powstały kolejno poznański serwis prawny 
poPRAWNY.pl, poznański serwis kultural- 
ny poKULTURE.pl, poznański serwis 
projektowy poDEKORUJ.pl, biuro ofert 
deweloperskich SALON-MIESZKANIOWY.pl, 
salon kredytowy REBANK. Spółka wyda-
je kwartalnik poNIERUCHOMOŚCI i jest 
inicjatorem DNIO (mieszkaniowych dni 
otwartych). GREMEDIA niebawem 
uruchomią poznański serwis gastronomicz- 
ny poSMAKI.pl, ogólnopolski portal 
informacji o nieruchomościach deweloper-
skich oraz pracują nad projektem REBank 
Cafe. Spółka posiada udziały w portalu 
CITITRAVEL.pl oraz w innych projektach.

Partner strategiczny:

Partnerzy:
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Aktualności i nieruchomości: Barbara Kwiecińska-Kielczyk, Beata 
Błaszczyk, Joanna Rzelechowska, Rafał Gorączniak, 
Współpraca: Agata Ziarkowska, Michał Urbański, Agnieszka Tyma, 
Natalia Malina-Kaczmarek, Jerzy Mikołajski, Bartłomiej Kędziora, 
Joanna Paraniak, Ewelina Szymańska, Katarzyna Labudda
Prawo: Kazimierz Bzezicki, Olga Bystrzycka
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Korekta: Ewolan Częstochowa
Skład i oprawa graficzna: Dominik Radziejewski
Foto: Bogusława Piazza-Składanowska, Marcin Klaczkowski, 
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Nakład: 7000 egzemplarzy
Dystrybucja: wielkopolskie placówki Citibank, Port Lotniczy Poznań-
Ławica, wielkopolskie placówki handlowe spółek VOX, siedziba 
sponsora loterii Wezyr Holidays, siedziba Voyager Club, siedziby 
partnerów oraz deweloperów. Bezpłatne czasopismo reklamowe. 
Reklama: Karolina Frąckowiak, k.frackowiak@gremedia.pl
Prenumerata: grupa@gremedia.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych i opublikowanych materiałów. Redakcja 
nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo do nie publikowania części lub całości 
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Obecnie na rynku nieruchomości wiele banków kusi klientów 
promocyjnymi ofertami kredytów mieszkaniowych. 
Niektóre z nich obniżają marżę kredytu w zamian za zakup 
drogich ubezpieczeń, inne obniżają prowizje za udzielenie 
kredytu. Co tak naprawdę należy wiedzieć, żeby nie zginąć 
w gąszczu ofert bankowych?

Oprocentowanie kredytu to nie jedyny koszt kredytu i nie tylko 
nim powinniśmy się kierować przy wyborze kredytu – liczy się 
finalny koszt całości kredytu. Zdarza się, że ostateczny koszt 
w ofercie, która gwarantuje najniższe oprocentowanie jest 
znacznie wyższy niż koszt kredytu standardowej oferty.

Co składa się na bankowe koszty związane z kredytem?
- oprocentowanie kredytu,
- prowizja za udzielenie kredytu,
- ubezpieczenie pomostowe,
- inne dodatkowe ubezpieczenia wymagane przez bank.

Oprocentowanie kredytu
Oprocentowanie kredytu to koszt, jaki musimy ponieść za 
zaciągnięcie kredytu. Oprocentowanie naliczane jest w okresie 
miesięcznym od naszego zadłużenia i obliczane jest w sposób 
następujący:

Rynkowa stopa bazowa (najcześciej WIBOR dla PLN, LIBOR 
dla CHF oraz EURIBOR dla EUR) 3M/6M:  3 miesięczna lub 6 
miesięczna + marża banku

O ile marża banku jest w tym przypadku składnikiem stałym 
i niezmiennym podczas całego okresu kredytowania, 
o tyle wysokość wskaźnika rynkowego zmienia się zgodnie 
z częstotliwością określoną przy wskaźniku. I tak 
oprocentowanie oparte na WIBORZE 3M będzie się 
zmieniało co 3 miesiące, podczas gdy oprocentowanie 
oparte na LIBORZE 6M zmieni się co 6 miesięcy.

Prowizja za udzielenie kredytu
Prowizja za udzielenie kredytu jest procentową opłatą 
wnoszoną przy uruchomieniu środków z kredytu i zazwyczaj 
waha się od 0 do 2%.

Ubezpieczenie pomostowe
Do momentu ustanowienia głównego zabezpieczenia kredy-
tu w postaci hipoteki nasz kredyt będzie objęty ubezpiecz-
eniem pomostowym (przejściowym), którego koszt waha się 
w bankach w zależności od bankowej oferty od 1 do paru 
procent rocznie.

Inne dodatkowe ubezpieczenia
W zamian za obniżkę marży kredytu (głównej składowej 
oprocentowania) często wymaga się od klienta przystąpienia 
do dodatkowych ubezpieczeń np. ubezpieczenia na życie 
czy ubezpieczenia od utraty pracy. Warto wtedy przeliczyć 
czy globalny koszt takiego ubezpieczenia nie przewyższy 

obniżki, którą zyskaliśmy na marży. Koszt takich ubezpieczeń 
to zwykle kilka procent rocznie. Banki wymagają bowiem 
korzystania z ubezpieczenia przez minimalny z góry określony 
czas, a w przypadku rezygnacji podnoszą marżę kredytu 
do wcześniejszego poziomu sprzed promocji.

Całkowity koszt kredytu określa wskaźnik RRSO (roczna 
rzeczywista stopa oprocentowania) zgodnie z którym możemy 
poznać nasz rzeczywity roczny koszt kredytu. Wybierając 
kredyt warto porównać ten wskaźnik. Na jego właśnie wysokość 
wpływają wszystkie wymienione powyżej koszty kredytu.

Jak dobrze przygotować się do rozmowy z bankiem?
1. Przygotuj informacje dotyczące Twojej sytuacji 

finansowej – będzie to potrzebne do obliczenia Twojej 
zdolności kredytowej, czyli maksymalnej kwoty kredytu, 
którą może udzielić Ci bank.

Przygotuj informacje dotyczące:
•	 miesięcznego dochodu (wysokość stałego dochodu 

oraz premii i innych składników wynagrodzenia);
•	 miesięcznych zobowiązań obejmujących kwoty wszyst-

kich rat spłacanych kredytów, limitów w kartach oraz 
kontach, stałych obciążeń miesięcznych związanych 
z użytkowaniem mieszkania, telefonu, samochodu itp.;

•	 posiadanego majątku (nieruchomości, lokaty, samochód, 
fundusze itp.);

•	 wysokości miesięcznej spłaty raty kredytu, którą będziesz 
w stanie obsługiwać.

2. Zastanów się czy jesteś zainteresowany zakupem 
mieszkania na rynku pierwotnym czy wtórnym?

Mieszkanie, które nabędziesz na rynku pierwotnym 
(w budowie) będzie nowe, ale wymagać będzie od Ciebie 
cierpliwości, bo na odbiór takiego mieszkania zwykle trzeba 
jeszcze poczekać. Potem, konieczne będą dodatkowe nakłady 
na wykończenie własnego M. 

Transakcja na rynku wtórnym (tzw. mieszkanie „z drugiej ręki”) 
na pewno pozwoli Ci nieco szybciej cieszyć się swoimi „cztere-
ma kątami”, ale również i tu remont może okazać się niezbędny.

3. Określ szacunkową cenę, jaką chcesz zapłacić za kredyt. 
Wylicz też środki, które posiadasz na transakcję. Weź 
pod uwagę cenę nieruchomości oraz konieczne opłaty, 
które będziesz musiał ponieść u notariusza. Szacunkowo 
koszty okołozakupowe związane z zakupem mieszkania 
wynoszą 5% ceny mieszkania.

4. Określ sobie okres, w którym realnie chciałbyś spłacić 
kredyt.  To informacja niezbędna doradcy do najodpowied- 
niejszego wyboru waluty kredytu oraz okresu 
kredytowania.

Aneta Łagód - kierownik ds. produktów hipotecznych w Citi Handlowy

Droga do własnego DOMU - wybierz najlepszą ofertę kredytu
Decyzja o zakupie domu czy mieszkania jest często najważniejszą decyzją w naszym życiu. Podejmując ją oczekujemy, 
że zobowiązanie, które zaciągniemy nie będzie dla nas obciążeniem i nie spędzi nam snu z powiek. Oczekujemy, że nasz kredyt 
będzie tani i bezpieczny, ale co to tak naprawdę znaczy i jak znaleźć bank, który udzieli nam takiego kredytu, który spełni 
nasze oczekiwania?
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URBANO Anbarra
Mielno, ul. Chrobrego

URBANO zaprasza do zapoznania się z ofertą inwestycji lokalizowanej w jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie 
regionów Polski, ulubienicy Wielkopolan - gminie Mielno. Obok długiej linii brzegowej z szerokimi, piaszczystymi plażami Mielno 
oferuje sąsiedztwo pięknego jeziora Jamno i znajdującego się nieopodal jeziora Bukowo. Czystość wody w jeziorach umożliwia 
uprawianie żeglarstwa, kajakarstwa, windsurfingu. Inwestycja URBANO ANBARRA planowana jest jako rozbudowa istniejącego 
pensjonatu „Jantar” oraz budowa nowego zespołu budynków. W ofercie inwestycji poza 77 apartamentami wakacyjnymi 
są restauracje i kawiarnie o łącznej powierzchni ponad 4 tys. m kw. Teren inwestycji znajduje się około 300 m od morza przy głównej 
ulicy Mielna. www.urbano.pl

URBANO Sp. z o.o.

ul. Wawrzyniaka 19
60-506 Poznań
tel. +48 61 221 25 21
fax +48 61 624 27 99
biuro@urbano.pl
www.urbano.pl



KATALOG WAKACJE NIERUCHOMOŚCI 2011

ApArTAMeNTy I NIerUCHoMoŚCI

8

Atrium Apartamenty
Sarbinowo, ul. Nadmorska

Atrium Apartamenty to luksusowy kompleks mieszkalno-wypoczynkowy położony niespełna 80 metrów od morza, 
w malowniczej zachodniopomorskiej miejscowości Sarbinowo, która zauroczy Państwa szerokimi piaszczystymi plażami 
i wyjątkowo korzystnym mikroklimatem. Inwestycja składa się z 75 przestronnych, jasnych i funkcjonalnie zaprojektowanych 
apartamentów o zróżnicowanym metrażu od 35 do 97 m kw., z których większość posiada atrakcyjny taras lub balkon. 
Wyjątkowa lokalizacja obiektu na niewielkim wzniesieniu w bliskiej odległości od morza umożliwia podziwianie Bałtyku 
z górnych kondygnacji. Ponadto na dachu znajduje się taras widokowy, z którego rozpościera się piękny widok na morze. 
Elegancka bryła Atrium Apartamenty nawiązuje to współczesnych rozwiązań architektonicznych. Apartamenty dostępne 
są w standardzie deweloperskim lub w standardzie wykończenia „pod klucz”. Wyjątkową atrakcją kompleksu jest dziedziniec 
wewnętrzny dostępny tylko dla mieszkańców apartamentowca. Dla dzieci przewidziano wewnątrz bezpieczny plac zabaw. 
Możliwość aktywnego wypoczynku wewnątrz kompleksu Atrium Apartamenty w części rekreacyjnej zapewniają siłownia, sauna 
oraz jacuzzi.

Atrium Apartamenty

ul. Drzymały 23
75-074 Koszalin
tel. +48 604 520 000
biuro@atrium-apartamenty.pl
www.atrium-apartamenty.pl
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Rogowo Rezydencja Nadmorska
Rogowo, ul. Rezydencyjna 2

Kompleks mieszkalno-wypoczynkowy składający się z  całorocznych domów w zabudowie szeregowej oraz apartamentów, 
położonych pomiędzy piaszczystą plażą, a jeziorem Resko. W odległości zaledwie 15 km znajduje się jeden z największych 
bałtyckich kurortów – Kołobrzeg, a w bezpośrednim sąsiedztwie dwie nadmorskie miejscowości Mrzeżyno i Dźwirzyno. 
Rogowo Rezydencja Nadmorska to idealne miejsce dla wszystkich, którzy cenią komfort i spokój. Do dyspozycji oddajemy 
ogrodzony, chroniony i monitorowany obiekt, w obrębie którego znajduje się m.in. basen z podgrzewaną wodą, plac zabaw, 
tereny zielone. Położony w bezpośrednim sąsiedztwie kort tenisowy z boiskiem. „Rogowo Club” ze swoim nowoczesnym  zapleczem  
restauracyjno–barowym oraz salką fitness i siłownią zapewnią ciekawy wypoczynek i  umilą czas spędzany w Rogowie, 
miejscu gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Zakończenie realizacji projektu - II kwartał 2012 roku.

BURCO Development Polska Sp. z o.o.

ul. Rezydencyjna 2
72-330 Mrzeżyno
tel. +48 513 005 655
biuro@burco.pl
www.burco.pl
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Wydawnictwo GREMEDIA, które mam przyjemność 
reprezentować, przygotowało dla Państwa bogatą ofertę 
nieruchomości wakacyjnych. Plany rozwoju Salonu 
Mieszkaniowego, którego spółka GREMEDIA jest organizato- 
rem, zakładają zbudowanie możliwie najszerszej oferty 
rekomendowanych przez nasz salon nieruchomości wakacyj-
nych. Oferta daje możliwość wyboru nieruchomości inwestycyj- 
nych właśnie w jednym miejscu - w salonie mieszkaniowym.

Doradcy naszego salonu każdorazowo odwiedzają 
miejsca, które promujemy oraz których ofertę przedstawiamy 
w salonie. Wiedza zdobyta na miejscu inwestycji jest bezcen-
na dla klientów odwiedzających nasz salon. Doradcy potrafią 
przedstawić i opowiedzieć o inwestycji, omówić aspekty 
związane z urządzeniem lokali i wyposażeniem budynku. 

Niebagatelny wpływ na podjęcie decyzji o zaku-
pie nieruchomości wakacyjnej ma charakter gminy czy 
miejscowości, w której inwestycja została ulokowana. Jedni 
z nas preferują zgiełk i wrzask w klimacie promenad czy bulwa-
rów z kawiarenkami i restauracjami zatopionymi w malowni- 
czym krajobrazie kiosków z przekąskami i upominkami. 
Inni zdecydowanie chętniej wypoczywają w enklawach 
zieleni, ciszy i spokoju w resortach zaprojektowanych w sposób 
unikatowy, gdzie widok z apartamentu rozciąga się zimą 
na wzburzone morze, latem na przepływające po zatokach 
jednostki pływające, na monstrualne szczyty gór lub też 
na dziesiątki hektarów zielonych pól golfowych. 

Dla każdego  z nas wypoczynek znaczy coś innego. 
Uciekamy od codzienności nie zapominając o teraźniejszości. 
Myślimy wakacyjnie i widzimy korzyść w zakupie nieruchomości 
spełniającej nasze oczekiwania. Wakacje mogą potrwać 
dłużej! Kupując nieruchomość wakacyjną możemy 
ją udostępnić  przyjaciołom czy rodzinie. Wzbogacamy się 
o aktywa, których wartość z uwagi na ciągle rosnący rynek 
nieruchomości w tym segmencie ma tendencję zwyżkową. 

I to ostatnie, to co przemawia do naszego rozsądku. 
Jesteśmy niezależni w naszych planach wakacyjnych, 
a nieruchomość pracuje na nas w okresie, 
z której z niej nie korzystamy. Co się z tym wiąże? 
Nie ponosimy opłat związanych z utrzyma- 
niem nieruchomości. Nieruchomość pozostaje w zarządzie 
dewelopera, a my pobieramy pożytki w postaci miesięcznego 
czynszu tytułem najmu nieruchomości, do której posiadamy 
tytuł prawny. Najemca -deweloper zarządza nieruchomością 
oraz dba o jej stan techniczny. Promuje nieruchomość, 
co zwykle wpływa na wartość naszych aktywów.  

Jak wybrać odpowiednią dla siebie nieruchomość 
wakacyjną? Wystarczy skontaktować się z doradcą 
poznańskiego Salonu Mieszkaniowego i porozmawiać. Salon 
z założenia jest dla Państwa i nie pobiera opłat za doradztwo. 
Pomagamy w wyborze nieruchomości oraz obsłudze transak-
cyjnej. Zapewniamy profesjonalną i bezpłatną obsługę związaną 
z finansowaniem nieruchomości, przygotowaniem projekcji 
inwestycyjnej oraz obsługą prawną. Nieruchomość wakacyjna 
może dla nas pracować. Pomyśl wakacyjnie i zadzwoń do salonu 
nieruchomości deweloperskich!

Olga Bystrzycka – radca prawny. Ukończyła prawo oraz 
gospodarkę przestrzenną. Jest udziałowcem wydawnictwa 
GREMEDIA oraz spółek Cititravel i URBANO. Radca Prawny 
salonu mieszkaniowego. Działa jako członek zarządu URBANO 
- biura dokumentacji projektów deweloperskich.

Pomyślmy wakacyjnie!
 
Wakacje są okresem, w którym wielu z nas nie tylko wypoczywa, ale również planuje własny wypoczynek w dłuższej perspek-
tywie. Wakacje sprzyjają szerszemu zapoznaniu się z ofertą apartamentów i willi wakacyjnych. Korzystajmy w pełni z tego 
czasu. Pomyślmy wakacyjnie!
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Casa Marina
Świnoujście, ul. Cieszkowskiego 3 i 4

Casa Marina - położona zaledwie 150 m od najszerszej i najładniejszej plaży w Polsce oraz 50 m od Promenady Nadmorskiej 
- to kompleks dwóch kameralnych apartamentowców wyposażonych pod klucz. Każdy z budynków zlokalizowanych w dzielnicy 
nadmorskiej w Świnoujściu posiada salę SPA i fitness do wyłącznego użytku mieszkańców. Apartamenty zostały wyposażone 
w meble kuchenne, pełnowymiarowe AGD, kompletną armaturę oraz ceramikę w łazienkach, jak również drewniane podłogi. Projekt 
Casa Marina skupiający 51 apartamentów o powierzchni od 45 do 99 m kw. to atrakcyjna forma inwestycji połączona z możliwością 
korzystania z uroków Świnoujścia i wypoczynku przez cały rok. Bliskość niemieckiej granicy, Wolińskiego Parku Narodowego, 
jak również promy regularnie kursujące do Kopenhagi, to tylko kilka zalet kurortu w Świnoujściu. Szczegółowe informacje dostępne 
na www.genferhomes.com. Zapraszamy!

Genfer Homes Sp. z o.o.

Aleje Ujazdowskie 39/5
00-540 Warszawa
tel. +48 22 382 18 21
gsm. + 48 664 952 553
fax +48 22 382 18 20
pwi@genfergroup.com
www.genferhomes.com
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Baltic Cliff Apartments Spa & Wellness
Niechorze, róg ulicy Klifowej/Polnej

Kolejną planowaną przez nas inwestycją jest kompleks luksusowych apartamentów Baltic Cliff Apartments Spa & Wellness 
w Niechorzu. Budynki oddalone będą 80 metrów od morza, w sąsiedztwie najpopularniejszej atrakcji tego regionu – 45-metrowej 
latarni morskiej. Kompleks będzie składał się z czterech budynków, w których mieścić się będzie 90 apartamentów o powier-
zchni użytkowej od 24 m kw. do 54 m kw., patio oraz centrum Spa & Wellness, gdzie będą Państwo mogli korzystać z gabinetów 
masażu, basenu (z masażami wodnymi oraz przeciwprądem), sauny fińskiej i tureckiej, komory lodowej oraz słonecznej łąki. 
W apartamentowcach znajdziecie Państwo także restaurację z modernistyczną fontanną, kawiarnię oraz sale konferencyjne. 
Kompleks ten umożliwi Państwu całoroczny wypoczynek i relaks tuż przy samym morzu. Zachęcamy Państwa do zapoznania się 
z naszą pełną ofertą handlową na stronie www.DomyNadMorzem.pl. 

Domy Nad Morzem Sp. z o.o.
 
ul. Lotników 51
73-102 Stargard Szczeciński
tel. +48 725 777 888
fax. +48 91 577 71 22
sprzedaz@domynadmorzem.pl
www.domynadmorzem.pl
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W zasięgu świat przez 24 godziny na dobę
 
Rozmowa z Konradem Lewartowskim, prezesem zarządu Cititravel.pl o sprzedaży ofert turystycznych przez internet oraz 
skłonnościach Polaków do podróżowania

Czym jest Cititravel.pl? Biurem podróży, portalem 
internetowym?

- Wszystko w jednym, pod jednym adresem wszyscy 
touroperatorzy zarówno w biurach stacjonarnych jak 
i w portalu internetowym Cititravel.pl

Celem naszym jest sprzedaż w 100 procentach 
za pośrednictwem internetu, do tego oczywiście dążymy. 
Mam nadzieję, że w perspektywie kilku lat osiągniemy cel.

Obecnie większość klientów naszych jak i wszystkich 
biur podróży w Polsce chętniej dokonuje rezerwacji wyciecz- 
ki w tradycyjny sposób, czyli w stacjonarnym biurze podróży. 
Większym zaufaniem obdarzają jeszcze przysłowiową panią 
Basię. Mimo, iż sprzedaż w większości ma finał w biurze stac-
jonarnych, zdecydowana większość z tych osób przygodę po-
szukiwania upragnionej wycieczki zaczyna w sieci. Dzięki in-
ternetowi oraz portalom turystycznym dzisiejszy klient może 
w pełni zapoznać się z daną ofertą, sprawdzić opinie internau-
tów o określonym obiekcie, miejscu itp.

Reasumując – statystyczny podróżnik zbiera informacje 
w sieci, a kupuje w biurze stacjonarnym. Lecz trend, który idzie 
z zachodu Europy oraz zza oceanu, zmienia ten schemat. Coraz 
więcej osób decyduje się na samodzielny zakup wycieczki pop-
rzez portale turystyczne w systemie on-line. Dla przykładu 
w USA ten wskaźnik wynosi ponad 60 procent, w Skandynawii 
aż 90 procent, w Europie Zachodniej około 40 procent, 
w Polsce jest to jeszcze mniej niż 1 procent.

Czyli z Państwa usługi można skorzystać zarówno za 
pośrednictwem internetu, jak i przychodząc do biura...

- Tak. Mamy trzy biura stacjonarne oraz portal turystycz-
ny Cititravel.pl, który jest ogólnodostępny przez 24 godziny 
na dobę. 

Jakie biura podróży znajdują się w portfelu Cititravel?
- Wszystkie dostępne na rynku polskim. Liderami są: Itaka, 

Tui, Neckermann, Rainbow Tour, Ecco Holliday, Triada. 90 pro-
cent całego naszego obrotu w sprzedaży wycieczek turystycz-
nych stanowi 10 touroperatorów. Pozostałe 10 procent to 
kilkadziesiąt małych touroperatorów.

Do kogo adresowana jest oferta Cititravel? Czy są to typowe 
wyjazdy wypoczynkowo-turystyczne, czy można znaleźć 
w ofercie coś szczególnego, nietypowego?

-  Oferta jest bardzo szeroka, głównie staramy się zaoferować 
tę najbardziej popularną formę spędzania wolnego czasu, czyli 
typowy wypoczynek na plaży. Tego typu oferta stanowi 97 pro-
cent wycieczek. Z wycieczek autokarowych zrezygnowaliśmy 
z powodu braku popytu. Niedużą część stanowią wycieczki 
objazdowe, choć pod względem wolumenu stanowią one 
istotną część, gdyż klienci wybierają coraz dalsze i droższe 
imprezy objazdowe. Przyszłością będą rejsy wycieczkowe, 
trwające od kilku do kilkunastu dni. Ten produkt w przeszłości 
zarezerwowany dla nielicznych ze względu na wysoką cenę 
staje się coraz bardziej dostępny i powszechny. 

Jakie kierunki można znaleźć w ofercie? Dokąd turyści  chcą 
jeździć?

- W ofercie jest cały świat od Czech po Koreę Północną. 
Głównie skupiamy się na wylotach czarterowych z polskich 
miast. Najchętniej wybierny jest basen Morza Śródziemnego 
wraz z Afryką Północną. Najbardziej popularnymi kierunkami są: 
Egipt, Wyspy Greckie, Turcja, Bułgaria, Tunezja oraz Hiszpania.

A czy są jakieś nietypowe kierunki, w które nie jeżdżą tłumy, 
lecz osoby z wysublimowanymi zainteresowaniami?

- W Europie zapewne te droższe kierunki takie jak: Korsyka, 
Sardynia, Sycylia,  Portugalia, południowa Hiszpania.

A dalsze strony świata?..
- Im dalej, tym drożej. Malediwy, Mauritius, Seszele, 

Zanzibar, Hawaje. Z dalszych najbardziej popularne są: 
Dominikana, Kuba, Meksyk, Kenia, Tajlandia, Sri Lanka. 

A czy za Państwa pośrednictwem można kupić wyjazd w miej-
sce, do którego jeżdżą tylko wyindywidualizowani turyści?

- Z roku na rok powiększa się grupa klientów, którym przy-
gotowujemy ofertę na zamówienie. Są to raczej bardzo drogie 
oferty, kierunki spoza katalogów.

Przykładem może być ostatnio przygotowana oferta na 
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wyspy Tonga na Pacyfiku, jedno z ostatnich cesarstw na świecie. 
Takie indywidualne życzenia też spełniamy

Skąd pochodzą klienci? Mieszkańcy jakich regionów 
najchętniej korzystają z wyjazdów?

- Przede wszystkim z dużych aglomeracji miejskich 
takich jak Warszawa, która stanowi około 30 procent sprzedaży. 
Następnie z Górnego Śląska, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania, 
Szczecina. 

Jakie plany rozwojowe ma Cititravel.pl? Wiem, że na przykład 
firma podpisała umowę na wynajęcie biura w poznańskim 
Okrąglaku po jego modernizacji. To prestiżowa lokalizacja.

- Tak, w planach mamy otwarcie biura w nowym Okrąglaku 
oraz otwarcie biura w Warszawie i na Śląsku.

W samym portalu natomiast przygotowujemy się do kilku 
zmian. Między innymi wdrażamy system rezerwacji wycieczek 
w pełni on-line, w niedługim czasie odsłonimy nasz nowy layout 
strony. Strona będzie bardziej funkcjonalna i komunikatywna.

Planujemy także większą aktywność na Facebooku. 
Z końcem czerwca zostaną rozpoczęte działania komercyjne, 
którymi przyciągniemy wielu użytkowników. 

Dlaczego zajął się Pan branżą turystyczną?
- To pasja. Trzeba robić to, co się lubi. Na pewno nie był to 

przypadek. Kocham miejsca mniej komercyjne, jeszcze 
niezadeptane przez rzesze turystów.

Jakie są ulubione?
- Nie ma ulubionych. Wszędzie warto pojechać. Tylko trzeba 

mieć czas i chęci.

I trochę pieniędzy...
- Wbrew pozorom wyjazdy tanieją. Są relatywnie 

coraz tańsze i coraz bardziej dostępne pod względem 
finansowym. Przykładem mogą być nasi sąsiedzi: 
Czesi, Słowacy, Litwini, gdzie poziom życia jest podobny 
do naszego. Okazuje się, że znacznie większa ilość osób  
wyjeżdża (około 8-12 procent społeczeństwa). W Polsce 
natomiast tylko 2 procent.

Mamy inne priorytety. Nie dbamy o sposób spędzania 
wolnego czasu. To jest mentalność wynikająca z przeszłości. 
Nie jesteśmy społeczeństwem mieszczańskim, jak nasi 
sąsiedzi. Wolimy spędzać czas w domu. Preferujemy też znane 
nam miejsca. Trudno przyjmują się w Polsce nowe 
kierunki turystyczne.

Oczywiście wszystko zmienia się na korzyść, coraz więcej 
osób zainteresowana jest spędzeniem wakacji poza granicami 
naszego kraju. Chcemy poznawać inne miejsca, kulturę ich 
mieszkańców, a także ich kuchnie.
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G R E M E D I A
wspólnik

cititravel.pl

rozmawiała Barbara Kwiecińska-Kielczyk
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J&P
Polanica Zdrój, al. Zwycięzców 3

Komfortowe apartamenty o powierzchni od 42 m kw.–103 m kw. Apartamentowiec skierowany jest na piękne wzgórza Polanicy, 
a duże przeszklenia i ustawienie względem stron świata zapewni apartamentom dużo słońca. Każdy z lokali posiada przynajmniej 
jeden balkon, a na ostatniej kondygnacji zaplanowano duże tarasy widokowe. Na parterze do apartamentów przypisane są ogród-
ki dostępne z balkonów. Wokół budynku znajdują się zamknięte tereny zielone oraz plac zabaw. Każdy z apartamentów posiada 
okablowanie pod inteligentne mieszkanie, a ogrzewanie ciepłej wody wspomagają solary umieszczone na dachu. 
Apartamentowiec znajduje się 5 minut pieszo od centrum Polanicy. www.apartamenty-polanica.pl

J&P Sp. z o.o.

Ul. Chopina 5
57-320 Polanica Zdrój
tel. + 48 74 646 79 07
mob. +48 605 571 805
www.apartament-polanica.pl
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Mazury Residence

Mazury Residence to kompleks rezydencji położonych w samym sercu Mazur, tuż nad brzegiem jeziora Niegocin, 6 km od mia-
sta Giżycko. Jest to pierwsze w Polsce osiedle typu Airpark&Marina. Integralną częścią Mazury Residence jest niepowtarzalna 
infrastruktura: lotnisko dla samolotów turystycznych, dwie przystanie jachtowe, hotel, restauracja, plaża, korty tenisowe. 
Osiedle jest chronione i zapewnia całoroczną administrację.  Oferujemy domy o pow. od 206 m kw., działki od 5100 m kw. 
Inwestycja jest w trakcie realizacji.  www.mazuryresidence.pl 

ARNA Sp. z o.o.

ul. Kosiarzy 14
02-953 Warszawa
tel. +48 22 885 42 40
mob. +48 784 501 211
fax. +48 22 885 42 42
info@arna.pl
www.mazuryresidence.pl
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Plany rozbudowy lotniska na poznańskiej Ławicy są już 
realizowane. 

Dziś terminal poznańskiego lotniska może obsłużyć 
do 1,5 mln pasażerów, czyli 900 osób na godzinę. W 2010 r. 
obsłużono prawie milion 420 tys. podróżnych, co  oznacza, 
że możliwości terminalu wyczerpują się. Obecnie pod tym 
względem poznańskie lotnisko zajmuje 6 miejsce w kraju. 
W 2022 r. zarząd portu chciałby obsłużyć ponad 3 mln 
pasażerów. 

Lotnisko posiada jedną drogę startową o długości 
2500 m, na której w ciągu godziny można wykonywać 
10 operacji. Płyta postojowa dla samolotów dysponuje 14 
stanowiskami postojowymi, w tym 6 dla dużych samolotów.

Nie tylko na Euro

Plany rozwojowe portu związane są więc nie tylko 
z organizacją w Poznaniu Mistrzostw Euro 2012, ale sięgają 
znacznie dalej. Wymagają zatem rozbudowy samego 
terminalu, jak i infrastruktury lotniskowej. Euro  wyznacza 
natomiast pierwszy etap inwestycji.

Plany określają modernizację istniejącego terminalu 
o powierzchni 5700 m kw. oraz budowę po jego zachodniej 
stronie nowej hali o powierzchni 14 tys. m kw. Nowy gmach 
zaprojektowała ta sama pracownia, co istniejący terminal, 
czyli Studio ADS firmowane przez Piotra Barełkowskiego 
i Przemysława Borkowicza.

Rozbudowę terminalu podzielono na etapy. Pierwszy 
zakończyć się musi w I kwartale 2012 r. czyli przed Euro, 
bowiem w okresie natężonych lotów czarterowych związanych 
z okresem urlopowym prace nie mogą być prowadzone. 
Obejmuje on budowę budynku hali przylotów, budowę łącznika 
(hala check-in) oraz uruchomienie nowej sortowni bagażu 
na przylotach. 

Drugi etap rozpocznie się w III/IV kwartale 2012 r. 
po zakończeniu sezonu czarterowego. W jego ramach 
planowana jest przebudowa i zmiana przeznaczenia 
powierzchni po przeniesieniu hali przylotów, hali 
bezpieczeństwa i salonu VIP. Przeniesione zostaną też 
dotychczasowe urządzenia sortowni bagażu. W efekcie prac 
ostatniego etapu istniejący budynek zostanie przekształcony 
w terminal odlotowy wraz z częścią komercyjną. Rozbudowa 
terminalu kosztować ma 117 mln zł (70 proc. kosztów pochłonie 
nowa inwestycja, 20 proc. - modernizacja, a pozostałą 
część - urządzenia).  Dzięki temu przepustowość godzinowa 
zwiększy się do 3 tys. pasażerów na godzinę (1100 w odlotach 
 i 1900 w przylotach).

Druga część inwestycji dotyczy rozbudowy płaszczyzn 
lotniskowych. Powstanie równoległa droga kołowania 
o powierzchni 113.408 m kw. i szerokości 38 m z dwoma 
szybkimi zejściami. Będzie też nowa płyta postojowa 
o powierzchni 46 tys. m kw. z 6 nowymi stanowiskami 
postojowymi. Oddanie do użytkowania powiększonej płyty 
umożliwi jednoczesną obsługę 10 samolotów. 

Zaprojektowany system dróg kołowania oceniany jest 
na 30 operacji na godzinę. Po 2012 r. zaplanowano  
też modernizację drogi startowej o powierzchni ponad 
150 tys. m kw. – wymiana wierzchniej warstwy ścieralnej.

Koszt wszystkich planowanych zadań szacowany 
jest na ponad 311 mln zł. Na ich sfinansowanie złożą się środki 
unijne w wysokości ponad 145 mln zł, środki samorządu 
miasta Poznania oraz województwa - 54,5 mln zł (po połowie), 
środki własne Portu Lotniczego – 27,8 mln zł oraz kredyt – 83,7 
mln zł. 

Pod koniec kwietnia firma Hochtief przejęła plac 
budowy pod nowy terminal. Rozpoczęto też prace związane 
z przebudową dróg dojazdowych i parkingów.

W połowie czerwca zarząd lotniska otrzymał od wojewody 
pozwolenie na rozbudowę płaszczyzn lotniskowych. Parę dni 
później firma Skanska – wybrana w drodze przetargu – przejęła 
plac budowy. 

- Prace budowlane rozpoczną się zgodnie z harmonogra- 
mem programu inwestycyjnego do końca czerwca, 
a ich całkowite zakończenie zaplanowano na I kwartał 2012 
roku  – informuje Hanna Surma, rzecznik prasowy portu.

Pierwszy etap prac na Ławicy ma zakończyć się w kwietniu 
2012 r.

Nie można zostać w tyle

- Wydatki na rozbudowę Ławicy są jednymi z najniższych 
w kraju, porównywalne do kosztu budowy lotniska w Rzeszo-
wie – podkreśla Mariusz Wiatrowski, prezes zarządu portu. 

Dla porównania nakłady inwestycyjne w innych portach 
lotniczych w kraju wynieść mają: w Gdańsku – 776 mln zł, 
w Katowicach – 849 mln zł, w Krakowie – 1148 mln zł, 

Ławica rozwija skrzydła
 
Ponad 311 mln zł kosztować będzie rozbudowa Portu Lotniczego Poznań-Ławica.  Jest ona niezbędna, ponieważ liczba 
pasażerów korzystających z lotniska rośnie z roku na rok.
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w Rzeszowie – 335 mln zł, w Szczecinie – 121 mln zł, w Warszawie 
– 1075 mln zł, a we Wrocławiu – 358 mln zł.

- Brak inwestycji oznacza utratę rynku, przejęcie lotów 
przez inne inwestujące porty i marginalizację Poznania 
– uzasadnia prezes Wiatrowski.

Rozbudowa lotniska w Poznaniu to wymierne korzyści 
dla regionu. Według wyliczeń zarządu portu w okresie 2007-
2034 Poznań-Ławica obsłuży 70 milionów pasażerów kreując 
ponad 84 mld zł dochodu, który pozostanie głównie w regionie. 
Przyrost miejsc pracy w tym okresie wyniesie 5000.

Czy planom rozbudowy Ławicy coś zagraża i czy mogą 
zostać udaremnione? Okazuje się, że budzą one duży niepokój 
wśród mieszkańców okolicznych osiedli.

- Poprawiając przepustowość w szczycie dziennym 
zostanie zredukowany hałas nocny, zaś dzienny stopniowo 
do 2034 roku wzrośnie o 3 decybele. Te inwestycje służą 
uporządkowaniu sytuacji hałasowej na lotnisku – wyjaśnia 
Mariusz Wiatrowski.

Dziś brak drugiej drogi kołowania powoduje na przykład, 
że przy natężonym ruchu część samolotów musi oczekiwać 
w powietrzu na miejsce do lądowania wykonując tzw. drugi krąg.

Nowe połączenia i źródła informacji

Port Lotniczy Ławica tymczasem systematycznie rozszerza 
swe usługi. Obecnie lotnisko ma 24 regularne połączenia oraz 
26 połączeń czarterowych. W maju dołączyło do nich nowe, 
stale połączenie z Madrytem.

Rozwijane są też usługi przydatne dla osób lądujących 
w poznańskim porcie. Również w maju wspólnie z Wielkopolską 
Organizacją Turystyczną na Ławicy otwarto pierwszy 
infokiosk. Infokiosk to urządzenie niezwykle przydatne dla 
wszystkich turystów odwiedzających nasz region. Dzięki 
dotykowemu ekranowi umieszczonemu w efektownej 
i bardzo trwałej obudowie każdy chętny może dowiedzieć się 
co ciekawego warto robić lub zobaczyć w tym wielkopolskim 
mieście, w jakim się właśnie znajdują. 

- Obsługa infokiosków jest łatwa i intuicyjna - zapewnia 
Tomasz Wiktor, prezes Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. 

- Nikt nie powinien mieć problemu ze znalezieniem 
odpowiednich informacji. 

Wystarczy dotknąć i już otwiera się strona główna, z której 
łatwo można przejść do dowolnego działu: atrakcji turystycz-
nych Poznania, informacji, jak działa miejska komunikacja 
czy rozkład jazdy PKP. 

- Turysta zyskuje dostęp do bazy okolicznych obiektów 
turystycznych, punktów informacji turystycznej, restauracji 
i miejsc noclegowych, ale również do bazy obiektów z całej 
Wielkopolski - informuje Dobiesława Dembecka, kierownik 
projektu. Informacje są dostępne w trzech wersjach językowych: 
polskiej, angielskiej i niemieckiej. 

Urządzenia posiadają również udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych: wszystkie są wyposażone w syntezator 
mowy oraz klawiaturę z alfabetem Braille’a. Dodatkową zaletą 
infokiosku jest to, że w promieniu 10 metrów od niego można 
korzystać z bezprzewodowej sieci Wi-Fi.

W całej Wielkopolsce jest 46 infokiosków, 
z czego 31 zewnętrznych i 15 wewnętrznych. W Poznaniu 
stoi 8 urządzeń i można je znaleźć na MTP od strony 
mostu Dworcowego, przy CK Zamek, Starym Browarze, 
Arkadii, nad Maltą, Ostrowie Tumskim, przy hotelu Mercure 
oraz ten uroczyście otwarty ostatnio na Ławicy. 
Razem stanowią zintegrowaną sieć połączoną poprzez System 
Informacji Turystycznej zarządzany przez WOT. 

Jednak infokioski to dopiero początek projektu. 
Następnym etapem będzie przeprowadzenie profesjonalnych 
i kompleksowych badań marketingowych i wizerunkowych 
dla Wielkopolski - pierwszych, jakie będą zrobione. 
Dane uzyskane dzięki infokioskom będą w nich grały bardzo 
ważną rolę - pozwolą dowiedzieć się, czego szukają turyści 
i czy takie stanowiska informacyjne przełożyły się 
na zwiększone zainteresowanie atrakcjami, które promują.

Barbara Kwiecińska-Kielczyk – redaktor naczelna 
portalu poznanskie-nieruchomosci.pl. Dziennikarka z ponad 
30-letnim doświadczeniem. Od lat specjalizuje się w tematyce 
nieruchomościowej i inwestycyjnej.
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Partnerski Program Zysków Citi Handlowy
W Citi Handlowy, każde działanie determinowane jest dbałością o stworzenie i utrzymanie partnerskich relacji 
z Klientem i Parterem, z którymi łączy nas wspólny cel. Jednym z elementów budujących jakość tych relacji 
jest przygotowany przez nas Partnerski Program Zysków, w którym poprzez atrakcyjne nagrody premiujemy 
Partnerów aktywnie budujących nasz wspólny sukces.

Program adresowany jest do niezależnych sprzedawców kredytów hipotecznych – właścicieli agencji nieruchomości, 
małych firm deweloperskich, pośredników finansowych, geodetów, księgowych, architektów, doradców podatkowych 
i ubezpieczeniowych czy biur remontowo-budowlanych. W ramach Programu sprzedawcy za skuteczne polecenie 
produktów hipotecznych Citi Handlowy mogą zdobywać punkty w specjalnym programie lojalnościowym. 
Zebrane punkty Partnerzy mogą wymieniać na atrakacyjne nagrody. 

Już pierwszy polecony uruchomiony kredyt będzie premiowany nagrodą w postaci aparatu cyfrowego Nikon!

Do współpracy w ramach Programu zaprosiliśmy trzy starannie wyselekcjonowane firmy, dzięki którym 
z przyjemnością możemy zaoferować naszym Partnerom szeroką gamę atrakcyjnych nagród. Od narzędzi pomocnych 
w organizacji pracy firmy i biura, poprzez sprzęt high-tech oraz szeroko pojętą rozrywkę i wypoczynek, w tym:
ekstremalne przeżycia, relaksujące zabiegi, niezwykłe doznania kulinarne czy odprężenie w jednym z tysięcy 
hoteli w Polsce i za granicą.

Szczegóły i regulamin znajdą Państwo u Doradcy w oddziale Citi Handlowy.

Każdy uczestnik programu otrzymuje:

• 0 PLN za prowadzenie CitiKonto (miesięczny wpływ na rachunek min. 1.500 zł)

• 0 PLN za Pakiet Medyczny Lux Med przez 6 miesięcy (dot. Pakietu IA)

• 0 PLN za wydanie Karty Kredytowej Citibank MasterCard® World oraz 0 PLN za użytkowanie na zawsze
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Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 
złotych, kapitał został w pełni opłacony. Citi Handlowy jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do podmiotów z grupy Citigroup Inc. Niniejszy materiał reklamowy został wydany jedynie 
w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 06
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•  0% prowizji za udzielenie kredytu
•  marża od 1% – atrakcyjna rata kredytu
•  wypłata kredytu w 14 dni od otrzymania kompletu dokumentów
•  profesjonalna pomoc Doradcy w formalnościach – pomagamy w złożeniu wniosku, skompletowaniu 

dokumentów dotyczących inwestycji oraz uzyskaniu wpisu hipoteki do księgi wieczystej
•  brak wymogu ubezpieczenia wkładu własnego oraz innych dodatkowych ubezpieczeń – na życie 

oraz od utraty pracy
•  bezpieczna waluta kredytu (brak ryzyka kursowego) – PLN.

RRSO wynosi 6,05% dla marży 1,3% i prowizji 0%, kwota kredytu 300 tys. PLN na 30 lat, udział 
własny 25%, posiadanie ROR z wpływem wynagrodzenia oraz karty kredytowej (stan na dzień 
06.06.2011 r.).

Przeznaczenie kredytu:

• zakup oddanego do użytku domu lub mieszkania
• budowa mieszkania przez dewelopera pod warunkiem zakończenie inwestycji w ciągu 12 miesięcy
• remont lub wykończenie nieruchomości
•  refinansowanie innych kredytów przeznaczonych na cele mieszkaniowe – dla Klientów 

posiadających konto osobiste w Citi Handlowy z wpływem wynagrodzenia oraz dodatkowy 
produkt kredytowy lub oszczędnościowy 0 zł za wycenę nieruchomości i wpis hipoteki do 
księgi wieczystej.

Okres kredytowania: do 35 lat 
Maksymalna wielkość kredytu: do 90% wartości nieruchomości
Zasady spłaty: spłata w równych ratach kapitałowo-odsetkowych
Rozpatrzenie wniosku jest bezpłatne.

Jeśli jesteś pracownikiem instytucji bankowej, ubezpieczeniowej lub funduszy inwestycyjnych, 
mamy dla Ciebie ofertę specjalną! O szczegóły zapytaj Doradcę.

Aby sprawdzić ofertę, skontaktuj się z:

Krzysztof Juskowiak
Zastępca Dyrektora Oddziału
ul. Rynek Łazarski 1
60-731 Poznań
tel.kom.: +48 697 870 890

Oferta Kredytu Hipotecznego:

Pracujemy na Twoje konto
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Rezydencja Flotylla
Międzyzdroje, ul. Gryfa Pomorskiego 59

Rezydencja Flotylla to najlepsze miejsce do mieszkania w malowniczej części Miasta Gwiazd - Międzyzdrojów, w sąsiedztwie 
piaszczystej plaży. To także pomysł na połączenie wakacyjnego wypoczynku i dochodowej inwestycji. Rezydencja jest usy-
tuowana w pierwszej linii brzegowej, w odległości zaledwie 150 m od szerokiej, czystej plaży. Na plażę prowadzi bezpośrednie 
przejście, usytuowane w pobliżu osiedla. Do centrum miasta z jego licznymi atrakcjami jest niespełna 15 minut drogi spacerem. Ze 
względu na usytuowanie działki w otoczeniu leśnym, wchodzącym w skład Wolińskiego Parku Narodowego objętego programem 
NATURA 2000, projekt przewiduje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni. Apartamenty, których architektura nawiązuje 
do nadmorskiego charakteru otoczenia cechują się wysokim standardem wykończenia (ekologiczne i energooszczędne materiały), 
jak również zróżnicowaną powierzchnią od 42 do 103 m kw.

Qualia Development

ul. Bohaterów Warszawy 17
72-500 Międzyzdroje
infolinia: 800 801 102
tel. +48 602 816 616
flotylla@ql.pl
www.rezydencjaflotylla.pl
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Wechta
Międzyzdroje, Promenada Gwiazd 

Budynek apartamentowy w Międzyzdrojach zlokalizowany jest u zbiegu ulic Promenada Gwiazd i Turystycznej, 50 m od 
Morza Bałtyckiego. Dwanaście kondygnacji naziemnych apartamentowca daje możliwość wyboru wyjątkowo atrakcyjnych, 
klimatyzowanych lokali o powierzchniach od 35,3 m kw. do 146,4 m kw., w tym apartamentów dwukondygnacyjnych, W kondygnacji 
podziemnej budynku znajdują się miejsca parkingowe. Wysoki poziom komfortu oraz relaksu zapewni pełna klimatyzacja oraz 
wentylacja mechaniczna, a także otwarty basen na najwyższej kondygnacji.  www.wechta.pl 

WECHTA sp. z o.o. S.K.A.

ul. Rolna 43 (wejście od Saperskiej)
61-487 Poznań
tel. 61-866-30-14
gsm. 501-662-109
fax 61-866-30-12
mieszkania@wechta.pl
www.wechta.pl
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Marine Hotel*****
ul. Sułkowskiego 9

Kołobrzeski Marine Hotel*****, położony 20 m od morza, zachwyca nie tylko architekturą, przestronnymi apartamentami, ale 
także atrakcyjnymi usługami. Do dyspozycji Gości oddanych jest 231 designersko wyposażonych apartamentów o powierzchni 
od 24 m kw.  do ponad 70 m kw., z których rozpościera się wspaniały widok na Morze Bałtyckie. W hotelu funkcjonują restauracje  
PerMare oraz sezonowa Barbecue, a także ulokowana na ostatnich piętrach 2-poziomowa Marini Café z widokiem na kołobrzeskie 
wybrzeże, latarnie morską oraz wejście do portu. Szaleństwa do białego rana zapewni MarineGo! - klub nocny z kręgielnią. Bogata 
oferta centrum SPA & Wellness obejmuje m.in. masaże, zabiegi kosmetyczne i kuracyjne, rytuały ajurwedyjskie, czy też orientalne 
wykonywane przez rodowitą Tajkę. Wodna część SPA składa się z 2 basenów, kompleksu saun i łaźni, zewnętrznego jacuzzi i gro-
ty śnieżnej. Osoby, które preferują aktywny wypoczynek mogą skorzystać z MarineS. Znajdują się tam nie tylko sale fitness, czy 
też cardio fitness, ale również kort do Ricocheta. Organizowane są także zajęcia z jogi, body pump, pilates, czy też aqua aerobic. 
W Marine Hotel***** znajduje się także największe na wybrzeżu centrum konferencyjno-szkoleniowe. W 4 salach  wyposażonych 
w nowoczesny sprzęt konferencyjny, pomieści się ponad 850 osób.

Zdrojowa Invest

ul. Sułkowskiego 9
78-100 Kołobrzeg
tel. +48 94 352 31 14
fax +48 94 352 32 73
sprzedaz@zdrojowainvest.pl
www. zdrojowainvest.pl



KATALOG WAKACJE NIERUCHOMOŚCI 2011 25

Cristal Resort Szklarska Poręba
ul. Kołłataja

Cristal Resort Szklarska Poręba to unikatowa inwestycja położona niedaleko wyciągów narciarskich oraz szlaków turystycz-
nych. Projekt budynku można określić jako współczesną interpretację tradycyjnej karkonoskiej architektury. Będzie doskonale 
komponować się z górskim krajobrazem, nic nie tracąc ze swojej nowoczesnej sylwetki. Na elewacji wykorzystane zostaną tylko 
naturalne materiały najlepszej jakości. W budynku znajdzie się 60 apartamentów od 1-pokojowych o powierzchni 21,5 m kw. po 
4-pokojowe, rozplanowane na przestrzeni 94,5 m kw. Powierzchnia apartamentów położonych na ostatniej kondygnacji zostanie 
rozlokowana także na antresoli. Wszystkie zostaną wykończone „pod klucz”, a niektóre z nich wyposażone dodatkowo w kominki. 
Z większości apartamentów rozpościerał się będzie wspaniały widok na Szrenicę. W budynku nie zabraknie atrakcyjnej oferty 
usług dodatkowych. W strefie rekreacyjnej znajdzie się basen, sauna, łaźnia parowa oraz siłownia. Sala konferencyjna zaś, będzie 
doskonałym miejscem na kameralne spotkania biznesowe. W sezonie letnim, ulokowane na wewnętrznym dziedzińcu barbecue, 
dostarczy doskonałych potraw prosto z rusztu. W budynku funkcjonować będzie także narciarnia. 

Zdrojowa Invest

ul. Marszałkowska 72
00-545 Warszawa
tel. +48 22 713 89 00
fax +48 22 713 89 00
sprzedaz@zdrojowainvest.pl
www.zdrojowainvest.pl
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  - Możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez inter-
net to ułatwienie, które odczują i z którego korzystać będzie 
wiele tysięcy osób dziennie – mówił rok temu, 16 czerwca 2010 r. 
minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. – Zain-
teresowanie, z jakim spotkało się uruchomione przez nas 
rozwiązanie przeszło moje najśmielsze oczekiwania – mówi 
dzisiaj szef resortu sprawiedliwości. 

   Już w pierwszym dniu po uruchomieniu tego rozwiązania 
na stronę internetową resortu  weszło ponad 100 tysięcy osób. 
W kolejnych tygodniach i miesiącach liczba osób chcących 
przejrzeć księgę wieczystą przez internet nie malała. 

 - Do czasu uruchomienia tego rozwiązania księgę 
wieczystą można było przejrzeć w sądzie. Dla wielu stanowiło 
to sporą uciążliwość, choćby ze względu na konieczność udania 
się do sądu, poczekania w kolejce. Od roku możemy to zrobić 
bez wychodzenia z domu. Oczywiście za darmo. Zaintereso-
wanie, jakim cieszy się elektroniczna księga wieczysta jest 

dowodem na to jak bardzo oczekiwanym było uruchomienie 
tego rodzaju usługi – mówi minister Krzysztof Kwiatkowski. – 
To także dowód na rewolucję informatyczną, z jaką mamy do 
czynienia w wymiarze sprawiedliwości. Od ponad roku, również 
z sukcesem, działa e-sąd, wdrażamy nagrywanie na salach 
rozpraw. A to nie wszystko – dodaje minister sprawiedliwości. 
Przeglądanie przez internet ksiąg wieczystych, znajdujących 
się w Centralnej Bazie Danych, możliwe jest po podaniu numeru 
księgi wieczystej prowadzonej w postaci elektronicznej.

    Treść księgi wieczystej znajdującej się w Centralnej Bazie 
Danych można przeglądać wraz ze wzmiankami dokonanymi 
przez sąd. Swobodny dostęp do możliwości przeglądania 
ksiąg wieczystych istotnie zwiększył bezpieczeństwo obrotu 
nieruchomościami. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest 
np. sprawdzenie treści księgi wieczystej nieruchomości, nawet 
w chwili podpisywania umowy zakupu.

Elektroniczne księgi wieczyste
 
W czwartek 16 czerwca 2011 r. minął dokładnie rok od udostępnienia przez Ministerstwo Sprawiedliwości możliwości 
przeglądania ksiąg wieczystych przez internet. Liczba wglądów do elektronicznych ksiąg wieczystych, od dnia uruchomienia 
usługi przekroczyła 20 milionów! Każdego dnia na stronę ekw.ms.gov.pl jest średnio ponad 58 tysięcy wejść!

W związku z napływającymi do Biura RPO skargami, rzecz-
nik praw obywatelskich uznał za konieczne zwrócenie uwagi 
ministra Skarbu Państwa na regulację art. 7 ustawy z dnia 
6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru stra-
tegicznych zasobów naturalnych kraju. Przepis ten stanowi, 
iż rekompensata dla osób fizycznych, byłych właścicieli lub ich 
spadkobierców z tytułu utraty własności zasobów wymienio-
nych w art. 1 tejże ustawy ma być wypłacona ze środków budżetu 
państwa. Ustawa nie określa trybu procedowania w celu usta- 
lenia i wypłaty rekompensat. Mają być one wypłacane 
na podstawie odrębnych przepisów, których 

p o - mimo upływu niemal 10 lat 
od wejścia w życie ustawy, 

do tej pory nie uchwalono. 
W ocenie 
r z e c z n i k a 
wydanie prz-
episu blanki-
e t o w e g o , 

które nie 

pociągnęło za sobą uchwalenia przepisów odrębnych, jest za-
niechaniem legislacyjnym. Minister Skarbu Państwa reprezen-
tuje Skarb Państwa w sprawach dotyczących gospo-darowania 
mieniem Skarbu Państwa, a także jest dysponentem Fun-
duszu Reprywatyzacyjnego. Należy zatem uznać, że na mini-
strze Skarbu Państwa spoczywa obowiązek wystąpienia ze 
stosownym projektem mającym na celu doprowadzenie do 
wydania przepisów odrębnych. Niepodjęcie przez wskazany 
organ działań zmierzających do uchwalenia przepisów 
odrębnych uznać należy za naruszenie wyrażonej w art. 2 
Konstytucji RP zasady demokratycznego państwa prawa, które 
powinno gwarantować poszanowanie wolności i praw jednostki 
oraz urzeczywistniać zasady sprawiedliwości społecznej. 

Rzecznik praw obywatelskich zwraca się z prośbą 
o poinformowanie, czy w Ministerstwie Skarbu Państwa 
są prowadzone prace zmierzające do wprowadzenia 
postulowanych regulacji prawnych.

Kazimierz Brzezicki – redaktor naczelny poznańskiego portalu 
prawnego poprawny.pl. Prawnik i dziennikarz z ponad 30-letnim 
doświadczeniem. Od lat specjalizuje się w tematyce prawniczej.

Muszą być odszkodowania
 
Rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz wystąpiła do ministra Skarbu Państwa w sprawie braku regulacji prawnej 
ustalającej tryb dochodzenia roszczeń o rekompensatę z tytułu utraty własności zasobów wymienionych w ustawie 
o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. Pomimo upływu niemal 10 lat od wejścia 
w życie ustawy, do tej pory go nie uchwalono.
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Do najbardziej popularnych kierunków wakacyjnych od kilku 
lat należy: Egipt, wyspy greckie (Kreta, Rodos, Korfu, Kos), 
Turcja oraz Tunezja. Mimo chwiejnej sytuacji politycznej 
w Afryce Północnej Egipt bardzo szybko wrócił do pozio-
mu sprzedaży sprzed rewolucji i nadal jest numerem 1. 
Dla Egiptu, zwłaszcza w okresie jesień-zima-wiosna, 
nie ma alternatywy. Jest regionem, gdzie zimą 
temperatura waha się pomiędzy 25 a 30 st. C, 
temperatura wody w morzu powyżej 20 st. C i przez cały 
pobyt gwarantuje słoneczną pogodę. Opady deszczu 
w regionie Sharm el Sheikh czy Hurghady występują bardzo 
rzadko, zazwyczaj z częstotliwością raz na 3-4 lata!

Sytuacja w Afryce Północnej bardzo wzmocniła w tym roku 
takie kierunki jak Grecja, Turcja, Bułgaria i Wyspy 
Kanaryjskie. Kierunki, które odnotowały największy przyrost 
w sprzedaży to Bułgaria i Wyspy Kanaryjskie.

Touroperatorzy zdecydowanie polecają Wyspy Kanaryjskie 
przez okrągły rok. Temperatura przez cały rok waha się od 23 
do 28 st. C. Wspaniałe krajobrazy, wulkany, białe piaszczyste 
plaże oraz stosunkowo niskie ceny na miejscu 
przyciągają coraz więcej turystów z Polski.

Zdaniem przedstawicieli biur podróży głównym kryterium 
przy wyborze oferty wakacyjnej jest cena, wylot z Poznania 
oraz położenie hotelu. W większości klienci wybierają oferty 
w przedziale cenowym 2000-2500 zł/os., z reguły 
z wyżywieniem all inclusive, z wylotem z Poznania. Coraz 
większą uwagę klienci zwracają na kierunek i położenie 
hotelu. Raczej wybieramy kierunki znane nam ze słyszenia, 
polecone przez znajomych. Nowe kierunki jako tzw. nowości 
nie cieszą się dużym zainteresowaniem i długo się przyjmują. 
Coraz większą uwagę przywiązujemy do standardu hotelu, 
odeszły już czasy hoteli 2* i 3*. Najczęściej klienci wybierają 
hotele 4*, należące do znanych sieci hotelowych, położone 
blisko morza lub bezpośrednio przy plaży.

Podobnie jak w Europie Zachodniej klienci coraz wcześniej 
dokonują rezerwacji na letnie wakacje. Pierwsze oferty 
na następne lato dostępne są już we wrześniu. Szczytem 
sprzedaży ofert typu first minute jest grudzień i styczeń. 
W tym okresie wakacje są dostępne ze zniżką sięgającą 
nawet do 40 procent. Często touroperatorzy dokładają 
dodatkowo: gwarancje niezmienności ceny, dodatkowe 
ubezpieczenie od rezygnacji, wycieczkę fakultatywną itp.

Co będzie modne w tym sezonie letnim? Dokładnej 
analizy będzie można dokonać dopiero we wrześniu, 
ale wstępnie po rezerwacjach można śmiało wskazać 
na Grecję i Turcję.

Wyspy greckie takie jak: Kreta, Rodos, Korfu i Kos już 
od wielu lat cieszą się rosnącym zainteresowa- 
niem. W Turcji każdego roku przybywa nam jeden 
nowy region. Z Poznania samoloty latają już 
do 4 regionów w Turcji: Antalya, Bodrum, Marmaris 
i Izmir. Ten ostatni jako Turcja Zachodnia jest nowym kierunkiem. 
Głównym regionem turystycznym w tej części jest Kusadasi.

Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się kierunki droższe, 
do których należą: Sycylia, Sardynia, Portugalia, Południowa Hisz-
pania. Są to kierunki z wyższej półki cenowej, lecz poziom usług 
turystycznych jest tutaj najwyższy w Europie. Kierunki 
te dostępne są z reguły z wylotem z Warszawy. Mimo wyższej 
ceny każdego roku przybywa klientów wybierających 
się w te miejsca. 

Rynek turystyczny w Polsce jest jedną z najbardziej 
dynamicznie rozwijających się branż w naszej gopodarce. 
Mimo kryzysu gospodarczego w ostatnich latach nasza 
branża systematycznie odnotowuje wzrost sprzedaży. 
Pod względem ilosci osób korzystających 
z usług turystycznych jesteśmy niestety na poziomie 
Bułgari i Rumunii. Jedynie 2% naszego społeczeństwa 
decyduje się na wakacje za pośrednictwem linii lotniczych. 
W Europie Zachodniej wskaźnik ten wynosi ok. 40%, 
w Czechach, Słowacji, na Węgrzech i w państwach 
nadbałtyckich wskaźnik ten kształtuje się od 8 do 12%. 
Nie wynika to z zasobnosci portfela, a głównie z naszej 
mentalności. Wiekszość z nas woli spędzać wolny czas w domu, 
na działce niż polecieć gdzieś dalej. 

Każdego roku przybywa coraz więcej chętnych, aby poznać 
nowe kraje, ich kulturę, kuchnie. Najważniejsze jest, 
aby turysta złapał tzw. bakcyla, jezeli złapie to już zawsze 
bedzie chciał podróżować i będzie tą ideą zarażał następnych....  
Tego każdemu turyście serdecznie życzę.

Agnieszka Napierała – menadżer sprzedaży produktów 
turystyczny w Cititravel.pl. Posiada przygotowanie 
turystyczne i od kilku lat pracuje w branży.

Gdzie wypoczywają Wielkopolanie?
 
Klienci poznańskich biur podróży kierują się tymi samymi kryteriami przy wyborze wakacji co klienci z pozostałej części 
polskich miast. Wyznacznikiem odróżniającym ich od pozostałych klientów jest dostępność wylotów na poszczególne 
kierunki z poznańskiego lotniska Ławica. Decyzja o wylocie z innego miasta brana jest pod uwagę raczej bardzo rzadko.
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Wydawnictwo GREMEDIA gorąco zaprasza do wzięcia 
udziału w Loterii Wakacyjnej. Sponsorem nagrody -  wyjazdu 
do malowniczej Turcji -  jest firma WEZYR Holidays, należąca 
do holdingu OTI. W skład Grupy OTI Holding wchodzą 
touroperatorzy, biura agencyjne, firma ochrony i sieć 
hotelowa z 5 krajów: Polski, Turcji, Rosji, Ukrainy i Egiptu. 
W polskiej branży turystycznej  WEZYR działa z wielkim 
powodzeniem już od ponad 12 lat. Poprzez doskonałą 
znajomość rynku tureckiego,  zwyczajów i możliwości 
różnorodnego wypoczynku w tym kraju, firma stała się 
liderem w organizacji wyjazdów indywidualnych i grupo-
wych do Turcji. Szereg znamienitych nagród dla polskich 
touroperatorów, przyznanych właśnie firmie WEZYR 
Holidays, jest gwarantem udanego wypoczynku, wysokiej 
jakości świadczeń i bezpieczeństwa podczas całych wakacji.

Partnerami Loterii Wakacyjnej zostało internetowe 
biuro podróży Cititravel.pl oraz najstarsza w Poznaniu 
korporacja taksówkarska Poznańskie Stowarzyszenie 
Taksówkarzy Radio-Taxi.

Zamów kurs taksówką
 

Radio Taxi 1-96-28

Odbierz w taksówce kupon loteryjny
Odpowiedz na pytanie konkursowe

Wrzuć kupon do urny w jednym z biur podróży 
Cititravel.pl lub WEZYR Holidays.
Pojedź na wakacje swoich marzeń!

Regulamin i szczegóły konkursu 
dostępne na stronie: 

www.loteria-wakacyjna.pl

Wygraj wakacje swoich marzeń!
 
Stambuł, Ankara, Kapadocja, Ararat, Efez, Troja, Antalya, Pamukkale. Polowania, gorące źródła, jachty, rafting, wspinaczka 
górska, nurkowanie. Piękna i słoneczna Turcja zaprasza!
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OSIEDLE RÓŻANE WZGÓRZE

DOMY JEDNORODZINNE POZNAŃ - MORASKO
www.qubika.pl                          TEL. 601 980 640
WYPOSAŻENIE POD KLUCZ:
www.qubika-meble.pl

PESTO 227m2 BLIŹNIAK JULIA 127.90 m2

FORTE 342 m2





KATALOG WAKACJE NIERUCHOMOŚCI 2011

ApArTAMeNTy I NIerUCHoMoŚCI

34

Ale nie – Poznań nie chce na siłę zmienić się w miasto 
portowe, dobrze mu tam gdzie jest – leży w centrum Polski 
i z wychyleniem na zachód. Poznański Transatlantyk to 
po prostu nowy Międzynarodowy Festiwal Filmu i Muzyki, 
artystyczna platforma, która poprzez muzykę i film chce 
budować silniejsze związki między społeczeństwem, sztuką 
i środowiskiem. To także twórcy -  ci legendarni i ci młodzi, 
przedstawiciele wszelkich zawodów filmowych i muzycznych, 
setki pokazów, a także liczne kon-
certy. Najważniejsza jest tu wymiana 
idei, która używa filmowo-muzycz-
nej mieszanki jako narzędzia i łączy 
w sobie ludzi filmu, muzyki i sztuki. 

Formuła Transatlantyku oparta 
jest na pokazach filmowych zor-
ganizowanych w kilkunastu cyklach 
tematycznych, serii koncertów 
oraz akcjach i wydarzeniach eko-
logicznych, bo przecież ekologia 
jest istotnym punktem dyskusji 
o współczesnym świecie, a temu 
m. in. służy festiwal. Zatem będzie 
on Otwarty i Odważny, a także 
Glokalny, czyli lokalny w działaniu 
i tożsamości i globalny w rozumieniu 
konsekwencji i kontekstu swojego 
działania. Ponadto festiwal zawiera 
też specjalny program zamówień 
nowych dzieł muzycznych i filmo-
wych - Transatlantyk New Work 
Festiwal. Ta jego część rozpocznie 
się jednak dopiero w 2012 roku. 
Po raz pierwszy Transatlantyk 
odbywać się będzie w te wakacje - 
od 5 do 13 sierpnia 2011. Mecenasem Głównym Festiwalu jest 
Prezydent Poznania Ryszard Grobelny.

Pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym festiwalu 
jest kompozytor, koninianin uważający Poznań za swoje 
miasto, choć mieszkający obecnie na stałe w Los Angeles, 
Jan A. P. Kaczmarek. W roku 2005 zdobył on Oscara za muzykę 
do filmu ,,Marzyciel” (,,Finding Neverland”) Marca Forstera. 
Miasto Poznań, a właściwie jego władze poprosiły go 
w ubiegłym roku o stworzenie nowego festiwalu 
poznańskiego. Pan Jan myślał, myślał – a na pewno nie była to 
bułka z masłem - i w końcu wymyślił taki festiwal, który ma być 
twórczy, a nie odtwórczy i łączyć ze sobą różne gatunki sztuki. 
Tu dużo pomogła mu Fundacja Rozbitek, którą założył w roku 
2004. Została ona pomyślana jako miejsce roboczych spotkań 
artystów filmu, muzyki i teatru. Taki też jest Transatlantyk. 
Będzie, jak Rozbitek, propagować ideę zachowania wolności 
ekspresji w warunkach narzuconych przez współczesny 
skomercjalizowany rynek artystyczny.

Fundacja Jana A. P. Kaczmarka ma ambicję stać się 

ważnym forum działalności edukacyjnej. Będzie też miejscem 
produkcji artystycznej, przestrzenią powstawania i prezen-
towania projektów filmowych i muzycznych. Jej seminaria, 
warsztaty, konferencje i master classes prowadzone będą 
przez wybitnych praktyków światowego kina, kompozycji 
i sztuk performatywnych. Fundacja będzie całoroczną 
platformą idei, miejscem międzykulturowego dialogu, 
a Transatlantyk to jakby ukoronowanie jej działań.

Program
- Pokażemy szeroką panoramę 

filmów – powiedział Jan A.P. 
Kaczmarek. – Nie chcemy się ścigać 
z żadnym z festiwali, który istnieje. 
Ważniejsze dla nas od pokazywania 
filmów najnowszych jest prezen-
tacja filmów, które mają wagę 
i znaczenie. Zależy nam na tym, 
by naczelnym kryterium doboru 
filmów do naszego programu była 
myśl, idea.

Szczegółowy filmowo-muzycz-
no-wykładowy program Transatlan-
tyka zostanie ujawniony na krótko 
przed godziną „0”.  Jednak trochę 
już wiadomo, m. in. to, że będzie 
blisko 300 seansów filmowych, 
pokazów plenerowych, koncertów, 
warsztatów i paneli dyskusyjnych. 
O nich wszystkich będzie można 
przeczytać na stronie portalu 
poKULTURE.pl już od 1 sierpnia 2011 
w dziale Kultura inaczej.

Gala finałowa:
Transatlantyk zakończy się galą finałową, podczas której 

wręczone zostaną najważniejsze nagrody, a w tym m.in.: 

•	 Transatlantyk Glocal Hero Award dla artysty, którego praca 
ma istotne znaczenie lokalne i zarazem globalne; 

•	 Paderewski Award dla indywidualności, która przekracza 
ramy swego zawodu; 

•	 Chopin Award – dla Odkrycia Roku;
•	 Nagrody konkursowe: Transatlantyk Young Composer 

Awards i Transatlantyk Instant Composer 2011.

Natalia Mikołajska – redaktor naczelna portalu o kulturze 
w Poznaniu poKULTURE.pl. Dziennikarka specjalizująca się 
w tematyce kulturalnej i językoznawstwie.

TRANSATLANTYKIEM po Poznaniu
 
Podczas tegorocznych wakacji nie tylko warto zostać w Poznaniu, ale również przyjechać tu specjalnie. Zagości tu bowiem 
Transatlantyk, ale wbrew pozorom wcale nie chodzi o żaden statek pływający po oceanach. Chociaż taki duży liniowiec 
na poznańskim Starym Rynku mógłby też być niemałą atrakcją turystyczną. Kto wie jak by to było?



Villa sp. z o.o.
Biuro ul. Klasztorna 26

61-779 Poznań

kom. 508 106830
kom. 602 527269

tel. 61 8510167

info@villa.poznan.pl
www.villa.poznan.pl

Grunwald, ul. Lodowa 11
cena od 5.292 zł brutto / m2

Przekazanie lokali - IV kwartał 2011 roku.

Podolany, ul. Szczawnicka
cena od 595 - 645 tys. zł brutto
Zakończenie realizacji - II kwartał 2011 roku.
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Co robi Hiszpan w poznańskiej firmie deweloperskiej?
- Przede wszystkim bardzo dużo pracuje, bo to absorbujący 

biznes, wymagający angażowania sił fizycznych i psychicznych. 
Musimy kreować nowe pomysły, aby zaistnieć  na rynku, a nie 
powielać to, co robią inni.

Moje pytanie zmierzało trochę w innym kierunku. Proszę 
powiedzieć jaką drogą trafił Pan do Polski i jak znalazł się Pan 
w firmie Pajo?

- Moja droga jest dość długa, bo w Polsce mieszkam już 
prawie sześć lat, a w Grupie Pajo pracuję prawie dwa lata. 

Dlaczego znalazłem się w Polsce? Polska była nowym ryn-
kiem, który otwierał się dla mojej ówczesnej firmy – producenta 
wyrobów jubilerskich. Jako export manager otwierałem cały 
rynek europejski również w krajach, które jeszcze nie należały 
do Unii Europejskiej. Było to przed 2004 rokiem. Znalazłem 
w Polsce, tak jak w innych krajach, dobrych klientów, między 
innymi liderów na rynku jubilerskim. To trwało trzy lata.

De facto o moim pobycie w Polsce zadecydowała miłość 
mojego życia, jak w przypadku wielu innych Hiszpanów. Dzięki 
niej w Polsce jestem szczęśliwym ojcem i mężem i realizuję 
się na gruncie zawodowym.

W takim razie proszę powiedzieć trochę o swoich korze- 
niach – skąd Pan pochodzi, a także jakie jest Pana przygoto- 
wanie zawodowe.

- Urodziłem się w Kordobie, w Andaluzji na południu 
Hiszpanii. Andaluzja to kraina rozpoznawalna ze względu 
na takie aspekty jak flamenco, gazpacho i skrzyżowania 
kulturowe od tysięcy lat. Jako Andaluzyjczyk byłem trochę inny. 
Mieszkańcy tego regionu nie są zbyt skorzy do podróży, bo 
mają na miejscu wszystko, czego potrzeba do pełni szczęścia, 
między innymi  doskonałą pogodę. Ale ja zawsze chciałem 
podróżować. Gdy byłem dwudziestolatkiem poleciałem 
na wakacje do Anglii i tam zostałem sześć lat. Studiowałem 
japonistykę i biznes na uniwersytecie w Sheffield. 
Uniwersytet ten oferował wtedy najlepszy merytorycznie 
magisterski program japonistyki w Europie, który umożliwił mi 
rok nauki w Tokio.

Jakie były początki w Poznaniu? Jak się Pan tu odnajdywał 
zawodowo?

- Ponieważ nie znałem jeszcze dobrze języka polskiego 
trudno mi było znaleźć pracę w firmie polskiej. Wykorzystując 
doświadczenie i kontakty, szczególnie międzynarodowe, 
otworzyłem swoją działalność jako niezależny konsul- 
tant specjalizujący się w rynku nieruchomości. Przez prawie 
rok dorabiałem w charakterze nauczyciela w najlepszej 
szkole języka hiszpańskiego w Poznaniu. W tym czasie 
poznawałem ludzi, nawiązywałem kontakty i relacje biznesowe. 
Polskiego natomiast uczyłem się w praktyce. Znam kilka 
języków. Angielski – z racji studiów w Anglii – zarówno dobrze 
jak swój ojczysty język. Jestem tłumaczem języka japońskiego. 
Posługuję się także francuskim i włoskim. Polski nie był więc 

moim pierwszym językiem obcym i pewnie dlatego łatwiej 
mi było się go uczyć.

Następnie byłem zatrudniony w jednej ze znanych 
poznańskich firm, gdzie pracowałem jako specjalista sprzedaży 
nieruchomości.  Mimo tego, że współpraca trwała tylko 
5 miesięcy, był to mój dobry początek, który sporo mnie 
nauczył. Te doświadczenia pokazały mi jak się pracuje na 
rynku polskim, dla Polaków. Firma miała wiele nieruchomości 
komercyjnych, a moje kontakty międzynarodowe  
tworzyły doskonały biznesowy duet. Potem wróciłem 
do własnej działalności dalej rozwijając swoją specjalizację 
w nieruchomościach. Doświadczenia zdobywałem jeszcze 

w Hiszpanii, gdyż jako menadżer międzynarodowej sprzedaży 
nieruchomości przygotowywałem nowe projekty, poszukiwałem 
nowych miejsc do inwestowania.

Ekspansywnie reprezentowałem hiszpańskie firmy 
chcące wejść na rynek Polski. Pomagałem też inwestorom 
hiszpańskim w poszukiwaniu gruntów w Polsce, a także 
w transferze kapitałów w obu kierunkach. Kiedy jeszcze  
pracowałem na hiszpańskim rynku nieruchomości i miałem 
kontakty biznesowe z Polską poznałem Pawła Wnęka, 
prezesa Grupy Pajo, z którym utrzymywałem biznesowe relacje 
przez kilka lat. Pewnego dnia związaliśmy się zawodowo i tak 
z powodzeniem współpracujemy do dziś. 

Jakie obowiązki powierzył Panu prezes Wnęk?
- Wspólnie pracujemy nad nowymi pomysłami i projektami. 

Jako przykład mogę podać inwestycję Mosina Park,  Centrum 
Ogrodniczo-Budowlane, którego termin otwarcia jest bliski. 

Z Kordoby do Poznania
 
O polskim i hiszpańskim rynku nieruchomości oraz co robi Andaluzyjczyk w Poznaniu rozmawiamy z Antonio Cabrera – 
Hiszpanem pracującym w firmie deweloperskiej Pajo
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Z otwartością mogę powiedzieć, że tak  jak w innych projektach 
Grupy Pajo, także w tym jest wiele mojego wysiłku i włożonego 
serca. 

Pracuję na rynku nieruchomości już prawie 8 lat. To branża 
bardzo żywa, będąca stale w ruchu, zmieniająca się, rozwijająca 
lub cofająca – jak to ma miejsce ostatnio w Hiszpanii – która 
potrzebuje ludzi dynamicznych,  potrafiących określić następny 
ruch.

Jak cudzoziemcowi działa się na rynku nieruchomości 
w Polsce? Jak Pan postrzega ten rynek?

- Rynek nieruchomości w Polsce jest bardzo ciekawy 
w tym sensie, że nie dotarł do niego prawdziwy kryzys. Według 
mojej oceny to jedynie obawa, czy strach. Dla mnie kryzysem 
jest to, co stało się w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, 
czy Irlandii. W Polsce nie było wielkiego boomu, więc kryzys też 
nie był znaczący. Nie było długiego okresu wzrostu w sensie 
cenowym. Popyt stale jest, oferta jest stabilna, 
na rynku pojawiają się nowe projekty. Jedynym czynnikiem 
przeciwdziałającym jest finansowanie. To faktor, który blokuje 
rozwój rynku. 

Hiszpania to raj wakacyjny. Był okres, że budowano tam 
miliony apartamentów wypoczynkowych. Jak Pan ocenia 
pozycję tego segmentu rynku?

- Jako Hiszpan pełniący dyrektorskie funkcje dla firm, 
które zajmowały się budową i sprzedażą apartamentów 
wakacyjnych na Costa del Sol mogę powiedzieć, że był to 
bardzo ciekawy okres. I kiedy kryzys dotarł do nas, zrobiło 
się ciężko. Bańka, która zbierała się przez kilka lat, pękła. 

Ale do dziś nic się nie zmieniło pogodowo i kulturowo i dziś 
łatwiej jest kupić taki apartament niż kilka lat temu. Łatwiej, 
bo jest więcej w ofercie, taniej i większa chęć dewelopera, czy 
dotychczasowego właściciela w przypadku rynku wtórnego, 
żeby ułatwić transakcję. 

Czy jest popyt na tego typu inwestycje, czy są chętni, 
którzy chcą inwestować w nieruchomości na wypoczynek?

- Cały czas sprzedaż odbywa się. Oczywiście popyt jest 
mniejszy. Kiedyś pracując w firmie Arenal 2000 w okresie 
wakacyjnym sprzedawaliśmy setki apartamentów, potrafiliśmy 
uruchomić samoloty Anglików przyjeżdżających zapoznać się 
z naszą ofertą. Od ręki sprzedawaliśmy po kilka apartamentów. 
To były dobre czasy, kiedy było oczywiste, że Hiszpania jest 
rynkiem bezpiecznym, pełnym słońca, które na Costa del Sol 
świeci przez 325 dni w roku. Wtedy bardzo łatwo było kogoś 
przekonać, że oferuje się apartament marzeń oraz bezpieczną 

inwestycję. Infrastruktura jest wykonana – autostrady, 
szpitale i wszystko, co potrzebne do spokojnego i szczęśliwego 
życia. W jednym czasie budowaliśmy 10 tysięcy apartamentów, 
z polami golfowymi i innymi atrakcjami. 

Czy Pana zdaniem segment nieruchomości wakacyjnych ma 
przed sobą przyszłość, czy jest to rynek rozwojowy?

- Jak najbardziej. Tendencja na całym świecie jest taka, 
że człowiek rozwija się, zarabia więcej, kupuje pierwsze 
mieszkanie, potem kupuje dom, a gdy osiągnie wyższy pułap, 
kupi dom na wakacje. I tak się stało w Hiszpanii. 
85 procent Hiszpanów mieszka we własnych domach. To jest 
duży udział. Jeśli budowano miliony apartamentów, to nie tylko 
dla obcokrajowców, ale także dla Hiszpanów. A to oznacza, 
że miliony ludzi kupiło drugi dom jako dom wakacyjny dlatego, 
że żyło się dobrze i były pieniądze na apartament nad morzem 
czy w górach. 

To samo będzie w Polsce. Myślę, że już jest ten czas, kiedy 
Polak zaczyna myśleć dlaczego by nie? Dlaczego nie zapoznać 
się z ofertą? Może na razie jeszcze nie kupić, ale obejrzeć dom 
na wakacje. W Polsce jeszcze trochę brakuje pieniędzy, ale już 
istnieje grupa ludzi, którzy mają potencjał inwestycyjny.

Czyli Pana zdaniem ten segment ma przed sobą przyszłość 
i można myśleć, że inwestowanie w apartamenty wakacyjne 
w dającej się przewidzieć perspektywie będzie dobrym 
biznesem?

- Żeby polecać apartament wakacyjny, trzeba dobrze 
wiedzieć gdzie to jest i dlaczego tam. To może być wszędzie, 
gdzie ktoś czuje się dobrze. Ale jeśli wakacje uzależnione 
są od pogody, to trzeba zapoznać się jakie w danym miejscu 
są warunki. Ja jako Hiszpan nie mogę porównać pogody 
nad polskim morzem z Costa del Sol, ale mogę powiedzieć, 
że plaże w Polsce są naprawdę przepiękne.

Kupno apartamentu wakacyjnego jako inwestycji 
musi być przeanalizowane i dużą wagę w tym ma sytuacja 
rynkowa. Z pewnością jest to dobry moment na inwestycje 
w Hiszpanii, wykorzystując spadek cenowy. W Polsce jest 
to segment młodszy i zdecydowanie ma przed sobą 
przyszłość.

A gdzie Antonio Cabrera spędza wakacje?
- Oczywiście odwiedzam rodzinę w Hiszpanii. Mam rodzi-

ców i czworo rodzeństwa, a więc jest do kogo wracać. To czas 
na odpoczynek w miejscu, w którym się urodziłem. Już paru 
moich znajomych pojechało w tamte strony i oceniają, że jest 
to piękny region.

rozmawiała Barbara Kwiecińska-Kielczyk
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Działając w branży nieruchomości codziennie obserwujemy 
rynek; kierunki promocji, śledzimy trendy w budownictwie, 
modele umów deweloperskich oraz ceny nieruchomości, 
które umiemy porównać. Nie jesteśmy zespołem podążającym 
za tym rynkiem, jesteśmy na rynku obecni!

Wydawnictwo GREMDIA już od wielu lat współpracuje 
w bardzo szerokim zakresie z rynkiem nieruchomości. 
Zarządzamy serwisem Poznańskie Nieruchomości 
dostarczającym bieżących informacji z wielkopolskiego rynku 
inwestycji i nieruchomości. Dla deweloperów serwis stanowi 
narzędzie służące promocji nowych inwestycji, informowania 
o postępie prowadzonych prac budowlanych, prezentowania 
marki, ludzi i promocji. Portal jest tym samym dla szerokiej 
grupy czytelników skarbnicą cennej wiedzy o lokalnym rynku 
nieruchomości. Publikujemy między innymi raporty, analizy 
i informacje o wydarzeniach związanych z tą branżą. 

Wydawnictwa drukowane naszej spółki, poprzez między 
innymi targową dystrybucję w czasie wszystkich imprez 
mieszkaniowych w Poznaniu, docierają do zainteresowanych 
zakupem mieszkań i domów. Kwartalnik poNIERUCHOMOŚCI 
wraz z Targową Mapą Inwestycji Deweloperskich – oprócz 
unikatowych treści rynkowych i wywiadów – zawiera 
kompleksowe zestawienie ofert w praktyczny i czytelny sposób 
zaprezentowane potencjalnemu klientowi. Jest to jeden 
z naszych sposobów komunikacji z rynkiem nieruchomości 

Zupełnie nowym produktem spółki GREMEDIA, którego 
jesteśmy współorganizatorem, jest „Wystawa Deweloperów”. 
Wspólnie z DS Media przygotowaliśmy już dwie edycje tego 
wydarzenia w wyjątkowym dla poznaniaków miejscu – Cen-
trum Sztuki i Biznesu Stary Browar. Pierwsza edycja, która 
odbyła się marcu tego roku, zgromadziła prezentacje dewelop-
erów poznańskich. Szczególna oprawa i nietuzinkowy sposób 
prezentacji umożliwił odwiedzającym Stary Browar zapoz-
nanie się z najciekawszymi zarówno architektonicznie jak 
i ofertowo projektami mieszkaniowymi. Ponad dwutygodniowa 
ekspozycja w specjalnie wybranym miejscu, o największym 
natężeniu ruchu, pozwoliła na zapoznanie się z poznańskimi 

markami deweloperskimi blisko półmilionowej rzeszy 
odwiedzających galerię. 

W czerwcu, w tym samym miejscu na wystawie skupiliśmy 
firmy oferujące apartamenty wakacyjne. Ten prestiżowy 
produkt, będący bardzo często zakupem inwestycyjnym, 
skoncentrował największe firmy sprzedające apartamenty 
w najatrakcyjniejszych rekreacyjnie i turystycznie regionach 
Polski.

Nieustannie poszukujemy nowych miejsc umożliwiających 
najciekawsze przedstawianie ofert deweloperskich, nowych  
form i oprawy dla ekspozycji, wierząc, że rynek ten jest jeszcze 
nie w pełni odkryty. Już teraz wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy na nasze kolejne wystawy, aukcje nieruchomości, 
dni otwarte, do portali, Salonu Mieszkaniowego i Salonu 
Kredytowego REBANK.

Jesteśmy do Państwa usług. Każdemu zainteresowanemu 
w naszym poznańskim salonie nieruchomości deweloperskich 
udzielimy informacji na temat lokalnego rynku nieruchomości.  
Dostrzegamy zainteresowanie nowymi formami promocji. 
Nasze projekty realizujemy z pasją, dbając o kompleksowość 
świadczonych usług. Widzimy cały szereg możliwości 
i nowych sposobów komunikowania i kojarzenia klientów 
z deweloperami. Budujemy wartości w oparciu o relacje 
i niezależne spojrzenie na rynek. Przygotowaliśmy unikatowy 
produkt oparty na kompleksowości, z którego skorzystać mogą 
zarówno nasi czytelnicy, klienci Salonu Mieszkaniowego a także 
deweloperzy. Postawiliśmy sobie za cel i priorytet wsparcie 
i rozwój branży nieruchomości, kreację nowych produktów 
i narzędzi najwyższej jakości, o satysfakcjonującej 
efektywności. Pracujemy dla Was!

Karolina Frąckowiak-Warguła - odpowiedzialna za kreację, 
marketing i promocję w wydawnictwie GREMEDIA. Absolwen-
tka Uniwerystetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od ponad 10 lat 
związana z branżą inwestycyjną.

Pracujemy dla Was!
 
Rynek deweloperski jest rynkiem niezwykle wymagającym, co wynika ze specyfiki produktu, nasycenia konkurencją oraz 
silnym powiązaniem z aktualnym stanem gospodarczym.
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