
Poznaj osiedle Natur Garden powstające w 21 wieku w centralnej części wojewódz-
twa zachodniopomorskiego w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Miedwie oraz par-
ku leśnego.

M  I  E  D  W  I  E 
J Ę C Z Y D Ó Ł – K O B Y L A N K A – K O S Z E W O – K U N O W O – M O R Z Y C Z Y N – S K A L I N – Z I E L E N I E W O

D O  D R U K U  T E J  G A Z E T Y  
U Ż Y L I Ś M Y  P A P I E R  T Y P U  
O F F S E T  C Y C L U S  P R I N T  1 7 0 g / m 2

Recyklizacja jest jedną z metod ochrony środowiska na-
turalnego, której wysoki wkład społeczny jest odwrotnie 
proporcjonalny do generowanych kosztów. Ważnym ce-
lem recyklingu jest ograniczenie zużycia surowców natu-
ralnych. Zmniejszenie ilości odpadów jest już tylko proce-
sem ubocznym. Świadomi producenci oznakowują swoje 
wyroby kodem recyklingu.

CyclusOffset to 100% recyklingowy niepowlekany, naturalny, 
papier offsetowy. Dzięki szczególnym właściwościom recy-
klingu CyclusOffset umożliwia doskonały druk przy użyciu 
niskiej gramatury farb drukarskich. Dobra jakość druku jest 
możliwa nawet przy niskiej gramaturze surowca.

Odpady papierowe są jednym z głównych surowców wtór-
nych, którego selektywne zbieranie jest promowane przez 
Natur Garden. Niebieskie kontenery są przeznaczone do 
gromadzenia tych surowców, co jest już chyba zakodowa-
ne w naszej świadomości. Sortowany papier trafia do zakła-
du, gdzie surowiec poddaje się rozpuszczeniu w kadziach 
z wirującą wodą, która dzieli papier na włókna. Na tym eta-
pie odzysku surowiec zwie się pulpą. Przy pomocy napo-
wietrzania z surowca usuwa się farby i bród. Kolejnym eta-
pem jest wzmacnianie pulpy np. celulozą. Odsączanie, pra-
sowanie i maszynowe przerobienie surówki na papier tek-
turowy, gazetowy lub higieniczny kończy proces recyklin-
gu papieru. Powstaje papier, taki jak ten użyty do wypro-
dukowania 1. numeru gazety MIEDWIE. Taki papier, który 
właśnie teraz trzymasz w rękach.

N AT U R  G A R D E N  1 0 0 % 
Z A A N G A Ż O W A N I A  W  O C H R O N Ę 
Ś R O D O W I S K A
Nieprzypadkowy wybór papieru użytego do druku odzwier-
ciedla nasz system wartości. Dbamy o przyrodę, z niej ko-
rzystamy. Mieszkamy blisko natury. Dla przeciętnego czy-
telnika rodzaj papieru użytego do druku gazety nie ma zna-
czenia. Dla nas są to kolejne elementy wyboru. Nawet ma-
łymi projektami możemy wzbudzić zainteresowanie u in-
nych ochroną środowiska naturalnego. Papier z odzysku nie 
jest zły. Oceń jakość. Podziel się Twoją opinią (recykling@
naturgarden.info) 100% zaangażowania. Naturalnie – bez 
kompromisów. Taki będzie Natur Garden.

100% natury, 100% jakości życia
•	Otwarte ogrody poza działkami budowalnymi
•	Najwyższej jakości materiały budowlane
•	Przestrzeń zdrowego trybu życia
•	Używanie atrybutów natury podczas projektowania

Pamiętaj! – Dbaj o środowisko naturalne, tak jak my! W po-
równaniu do produkcji zwykłego papieru, produkcja papie-
ru makulaturowego pochłania mniej wody, zużywa mniej 
energii, nie generuje hałd na składowiskach odpadów, 
a emisje CO2 jest znacznie niższa. Segreguj odpady, kupuj 
produkty z symbolem recyklingu!

Jezioro Miedwie, to bardzo głęboki, piąty największy w kraju zbiornik słodkiej wody 
z powierzchnią lustra 35 km2. Miedwie to jedyne ujęcie wody pitnej dla mieszkańców 
Szczecina. Akwen znajduje się w południowo-zachodniej części Pobrzeża Szczeciń-
skiego, zaledwie 21 kilometrów od stolicy województwa. Linia brzegowa okala jezio-
ro pasem gruntu długości ponad 39 km. Nad północnym brzegiem jeziora, w okoli-
cy Morzyczyna i Zieleniewa znajduje się Ośrodek Sportu i Rekreacji z bardzo bogatą, 
różnorodną infrastrukturą.

PL A ŻE |  K ĄPIEL ISK A |  DEPTAK I  |  TR A SY B IEGOWE |  ŚC IE ŻK I  ROWEROWE  |  CHODZENIE  |  B IEG ANIE  |  JE ŻDŻENIE  |  PŁY WANIE |  NURKOWANIE |  ŻEGLOWANIE
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W miejscowości Morzyczyn, zaledwie 21 kilometrów od Szczecina w otoczeniu natural-
nego piękna przyrody powstaje nowoczesny kompleks mieszkaniowy Natur Garden.
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N iewielka wieś letniskowa położona nad 
jeziorem koło Szczecina dysponuje moż-
liwością szybkiego dojazdu do miasta, 

a unikatowe ukształtowanie przestrzeni, najczyst-
szy akwen i oferta wypoczynkowo–rozrywkowa 
zapewnia niepokalany habitat. Morzyczyn dzi-
siaj to podmiejska enklawa spokoju wyposażo-
na w promenadę długości 2000 m, 150-metrowe 
molo oraz nowoczesny amfiteatr. Pośród drzew, 
wokół jeziora rozciągają się setki metrów oświe-
tlonych pomostów zbudowanych w naturalnym, 
błotnistym terenie. Podesty drewniane wpisa-
ne w naturalne środowisko ryb, płazów i gadów 
są czymś wyjątkowym, a miejsce przybrało na-
zwę Parku Przyrody. Główne miasta okolicy sta-
nowią Szczecin i Stargard Szczeciński.

G arden znaczy ogród. Natur Garden po-
wstaje w naturalnym środowisku przyro-
dy i jako taki zostanie zbudowany ze skał, 

kamieni i ziemi. Górskie środowisko z roślinami 
wysokogórskimi, czasem także arktycznymi na-
śladującymi zwarte układy roślinności zaprojek-
towaliśmy w ogrodach. W celach estetycznych 
powstaną bloki skalne obsadzone różnorodny-
mi roślinami ozdobnymi. W otoczeniu tak pięk-
nej i naturalnej przyrody zaplanowaliśmy na te-
renie ponad 210.000 metrów kwadratowych 210 
najbardziej nowoczesnych wyglądem, ekologicz-
nych, funkcjonalnych i oszczędnych, jednorodzin-
nych domów opracowanych według najnowszych 
standardów podmiejskich systemów osiedlowych.

N ajbliższe sąsiedztwo Natur Garden stano-
wi natura. Niedaleko znajduje się przed-
szkole, szkoła, biblioteka, poczta oraz 

przystanek autobusowy. W zasięgu krótkiego 
spaceru stadnina koni, rozmaite małe i duże skle-
py, restauracje, ogrody zoologiczne, place zabaw, 
ścieżki rowerowe i spacerowe, marina oraz wiele 
innych punktów handlowo-usługowych. Morzy-
czyn jutra, to najciekawsze miejsce do mieszka-
nia, bowiem położenie Natur Garden w malow-
niczej miejscowości gminy Kobylanka w powie-
cie stargardzkim bezpośrednio w pasie jeziora 
Miedwie, na wstędze lasu sosnowego należące-
go do Lasów Państwowych daje gwarancję nie-
zakłóconego oddziaływaniem człowieka kontak-
tu z przyrodą i życia w ekosystemie. Mieszkający 
wokół Miedwia korzystają od lat ze strzeżonego 
kąpieliska, wypożyczalni sprzętu wodnego, pla-
ców zabaw, skateparku i klub windsurfingowego. 
Uprawianie katesurfingu, kajakarstwa, żeglarstwa, 
nurkowania, skateboardingu i nordic walking jest 
tak samo oczywiste jak biegi, jazda rowerem, pły-
wanie i nurkowanie.

G eneral projekt designer Natur Garden 
jest od dekady organizatorem przedsię-
wzięć deweloperskich. Kierowana przez 

niego firma urbanistyczna, będąca koordynato-
rem procesów inwestycyjnych od lat specjalizuje 
się w doradztwie inwestycyjnym oraz projekto-
waniu znacznej wielkości areałów. W ramach kon-
cepcji Chateau Village, w pracowni i biurze doku-
mentacji projektów deweloperskich projektowane 
są systemy mieszkaniowe na terenach podmiej-
skich. Projekt zagospodarowania Natur Garden 
opiera się o najważniejsze zasady poszanowania 
środowiska naturalnego, zakładające wybudowa-
nie jednokondygnacyjnych domów jednorodzin-
nych w otoczeniu zieleni istniejącej i projektowa-
nej. Wybitna, nieprzeciętna architektura, unikato-
wy jakością na skalę kraju projekt deweloperski – 
planowany do budowy w oparciu o zasadę 21st 
Century Development – jest wdrażany przez biu-
ro urbanistyczne.

H I S T O R I A
Atrakcyjna przyrodniczo okolica zwana kiedyś Pomorskim Morzem wabi osadników już od 4 ty-
sięcy lat. Fascynujące zdarzenia geologiczne utworzyły zbiornik akwenu, którego okolica od stu-
leci służy mieszkańcom urodzajnym czarnoziemem. Średniowieczne Miedwie to początek działal-
ność cystersów. Okolica ściąga jak magnes kolonistów i turystów. Gwarantowane wspaniałe warun-
ki do uprawiania sportów wodnych, unikatowa fauna i flora. Tylko nad Miedwiem występuje sieja 
miedwiańska. Dno głębokiego zbiornika spowija tajemnica wojennej torpedowni. Gmina Stargard 
Szczeciński oferuje ponad 2500 ha powierzchni wód stojących. Jezioro Miedwie to piąte co do wiel-
kości jezioro w Polsce. Jego powierzchnia w granicach gminy wynosi 2217 ha. Gminne liczne parki 
wiejskie, zabytkowe aleje oraz starodrzew przykościelny stanowią wartościowy element krajobra-
zu. Brak przemysłu okolicy Natur Garden gwarantuje enklawę czystego środowiska naturalnego.

P R Z Y R O D A  W  Z A S I Ę G U
Wyjątkowe walory przyrodnicze, parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty oraz ogrody dendro-
logiczne są przykładem rzadkiej chronionej roślinności oraz zwierząt. W obrębie naturalnych gra-
nic dolin i rzek wstępują setki gatunków roślin w tym gatunki chronione, takie z „Czerwonych List”, 
także gatunki rzadko spotykane. Liczne pomniki przyrody i okazy zbiorowisk roślinnych w obrębie 
występujących zboczy lasów grądowych. Na przykład rezerwat Ozy Kiczarowskie powstał wsku-
tek nagromadzenia się piasku w dolinach rzek płynących pod lodowcem lub w szczelinach w ob-
rębie lodowca. Na terenie gminy występuje szereg jezior powytopiskowych i rynnowych. Wystę-
pują bądź w zagłębieniach po martwym lodzie (np. jezioro Tychowo), bądź w obniżeniach lokal-
nych rynien polodowcowych (jezioro Warchlińskie, Czyste). W okolicach Stargardu funkcjonuje je-
den rezerwat krajobrazowy, użytek ekologiczny oraz 52 pomniki przyrody.

T U R Y S T Y K A  I  W Y P O C Z Y N E K
Bezpośrednia okolica Natur Garden jest idealnym miejscem pieszych i ro-
werowych wędrówek szlakami turystycznymi. Okolice parku w Małkoci-
nie, w Ulikowie, w Pęzinie, w Barzkowicach, 
w Krąpieli, w Strzyżnie, w Skalinie, w Wierz-
chlądzie, w Koszewku, czy parku w Kosze-
wie, jak również rynna jeziora Miedwie, do-
lina rzeki Iny i rzeki Krąpieli, Ozy Kiczarow-
skie są cennymi krajobrazowo i przyrodni-
czo obszarami.

Z A B Y T K I  P R Z Y R O D Y
Parki wiejskie będące pozostałością po licz-
nych niegdyś na terenie Zachodniopomor-
skiego zabudowaniach pałacowych i dwor-
skich znajdują się w rejestrze zabytków 
i są prawnie chronione. Przeważają parki 
o kompozycji naturalistycznej, ze stawami, oczkami wodnymi, lodowniami, 
nad brzegiem strumyków, z ciągami zadrzewień zarysowanymi np. wzdłuż 
fosy. Przepiękne polany, łąki, stawy, rzeczki, alejki parkowe i pozostałości 
dróg prowadzących do dworów, wzdłuż cieków wodnych i zabudowań 
wiejskich stanowią krajobrazową ozdobę naturalistyczną.

F A U N A  I  F L O R A
Na terenie Zachodniopomorskiego występują licznie rosiczki i storczy-
ki. Zwierzęta objęte ochroną to miedzy innymi ryby: łosoś, troć, lipień, sie-

ja, sielawa; płazy takie jak rzekotka drzewna, 
czy traszka grzebieniasta; gady – żółw błot-
ny, gniewosz, żmija, a także ptaki: bielik, ry-
bołów, puchacz, zimorodek, pliszka górska, 
kormoran i wreszcie ssaki – bobry i wydry.

B A G N A
Urozmaicona flora i fauna bagienna two-
rzy ciekawe torfowiska i mokradła usłane 
siecią kanałów i starorzeczy, z niespotyka-
nymi okazami. 200 gatunków ptaków i bli-
sko 100 zespołów wyjątkowej roślinności. 

Liczne gady, płazy i owady. Na południowo-wschodnim krańcu Szczeci-
na znajduje się pokryty lasami Wzgórza Bukowego Szczeciński Park Krajo-
brazowy – Puszcza Bukowa. W Puszczy Bukowej rośnie 18 gatunków stor-
czyków i 328 gatunków grzybów. Występują licznie lisy i borsuki, a także 
gronostaje, łasice oraz sarny, jelenie i dziki. Wokół torfowisk i bagien moż-
na napotkać stanowiska archeologiczne, między innymi przy Rezerwacie 
Ptactwa Wodnego, które jest jednym z najważniejszych w Europie stano-
wisk obserwacji wilgi i żurawi, a także błotniaków i orłów bielików, bocia-
nów czarnych, orlików krzykliwych, kani rudej i czarnej. Ze względu na wy-
jątkowo łagodną strefę klimatyczną, tereny te porastają gatunki egzotyczne.

Się wie, że Miedwie !
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Budowa tanich substancji mieszkalnych 
w sąsiedztwie aglomeracji oraz mniejszych 
ośrodków według standardu XX wieku spo-

wodowała w dwóch ostatnich dekadach dwudzie-
stego wieku odpływ z miast znacznej ilości ludno-
ści na wieś. O ile nowe inwestycje uzupełniały ist-
niejące układy urbanistyczne, naturalnie korelowa-
ły i budowały wartość wiejskich kwartałów, na tyle 
w dużej mierze inwestycje te się udały. Ludzie tam 
mieszkający są raczej zadowoleni, chociaż ich domy 
powstały w technologii tradycyjnej w większo-
ści bez systemów proekologicznych stawiających 
na znaczne oszczędności w długoletniej eksplo-
atacji. Profesjonalna urbanistyka i prognozowanie 
skutków przedsięwzięć na etapie przedprojekto-
wym, pomimo przestarzałych technologii budo-
wania i zwykle przeciętnej architektury spowodo-
wały, że ludzie nie myślą o powrocie.

Wizja mieszkania pod miastem, z dala od zgiełku 
centrum oraz gęstej zabudowy ma być gwarancją 
bezpieczeństwa i spokoju, przyjemności z przeby-
wania na łonie natury – to ma być gwarant i pod-
stawa decyzji o mieszkaniu pod miastem. Czasa-
mi, niestety dosyć szybko okazuje się, że budowa-
ne bez większych analiz urbanistycznych nowe ze-
społy zabudowy mieszkaniowej stają się kością nie-
zgody lokalnych samorządów, interesów obszarni-
ków, gestorów sieci i zarządców dróg.

Zmieniający się rynek mieszkaniowy – nie tyl-
ko ze względu na oczekiwania i preferencje klien-
tów dotyczące jakości na miarę XXI wieku, ale tak-
że ze względu na zmieniającą się dostępność tere-
nów inwestycyjnych, nową politykę gmin popar-
tą badaniami naukowymi nt. migracji, wyludnia-
nie oraz doświadczenia deweloperów – właśnie 
zmierza we właściwym kierunku. Zrozumienie po-
trzeb klientów z najwyższą wrażliwością skierowa-
ną na ich oczekiwania może zaowocować zarów-
no ożywieniem skali transakcji dotyczących znacz-
nej wielkości nieruchomości pod budownictwo 
mieszkaniowe typu Village, wyższą dynamiką bu-
dowy nowych obiektów oraz możliwością zatrzy-
mania trendu „chęci powrotu”.

Brak wystarczającej infrastruktury, brak zainte-
resowania przedsiębiorców małym rynkiem zby-
tu wpływa negatywnie na usługi osobiste takie 
jak: edukacja, społeczna ochrona zdrowia, rekre-
acja i sport. Brak konkurencji zwykle popularyzuje 
bylejakość. Na terenach źle zaprojektowanych nie 
występują także inne formy usług dostarczających 
rozrywek, kultury, czy nauczania. To wszystko jest 
w mieście, ale tutaj też są zmiany. Nie jest tak, jak 

Chateau Village  
– nowy standard inwestycji mieszkaniowych
Budowa domów przy polach golfowych lub nad jeziorem w Polsce stała się faktem. Chwilowo 
trudno jest zatrzymać myślenie o odwróceniu trendu do mieszkania z dala od centrum, gdzieś 
pod miastem. Długoterminowe prognozy skazują miasta na masowe wyludnianie. Wizji no-
wych projektów lokalizowanych na przedmieściach przybywa. Nowe inwestycje podmiejskie 
będą lepsze.

Baltique Standard  
– najwyższy standard nadmorskich CONDO

Zabudowa polskiej strefy nadmorskiej idzie pełną parą. Pas nadmorski ma ponad 530 km dłu-
gości, więc miejsca wystarczy pewnie dla wszystkich, bo świadomość ekologiczna polskich 
gmin jest jakaś wyjątkowo niska. Infrastruktura stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom inwe-
storów. Uchwalane są miejscowe plany zagospodarowania, tereny są uzbrajane. Budowane 
są drogi oraz bulwary, ciągi piesze oraz infrastruktura przy plaży.

Wyjątkowa przyroda nadmorska jest 
głównym czynnikiem turystyki nad 
Bałtyk. Naturalne środowisko wy-

brzeża jest pięknem unikatowym. Ciekawy kra-
jobraz i bliski kontakt z przyrodą w warunkach 
zbliżonych do odosobnienia, bez tłoku i hała-
su to preferowany przez odwiedzających wypo-
czynek w dawnych wsiach rybackich, dzisiaj ma-
łych miejscowościach nadmorskich, czasami ku-
rortach wypoczynkowych.

Należy jednak pamiętać, że pas nadmorski 
to wyższe dobro. Na rozwój turystyczny miejsco-
wości nadmorskich nie powinna aż tak bardzo 
wpływać ogólna liczba nowych hoteli i ośrod-
ków wczasowych budowanych nieraz bez roz-
wagi w nisko zurbanizowanych osadach rybac-
kich, czy wręcz na plażach. Hoteli niestety przy-
bywa głównie wzdłuż brzegu morza, co zapew-
nia najlepsze warunki do wypoczynku, lecz zaj-
muje dotąd dzikie i naturalne tereny Wybrzeża.

Postępująca urbanizacja pasa nadmorskiego 
jest faktem. Tereny od Pogorzelicy do Łukęci-
na, od Gąsek do Łazów są jednym, ciągłym pa-
sem zabudowań (!). Taki stan niszczenia struktu-
ry glebowej, pokrywy roślinnej oraz zadeptywa-
nia wydm nastrajają nas wszystkich do rozważań 
nad dalszym kierunkiem rozwoju poszczególnych 
regionów polskiego morza.

Turystyka jest nadal jednym z najszybciej rozwi-
jających się gałęzi gospodarki. Tak projektowany 
rozwój infrastruktury Bałtyku związany będzie nie-
stety z dużo większą eksploatacją zasobów natu-
ralnych. Następstwem będą już tylko problemy, 
które obejmą nie wyłącznie środowisko natural-
ne, ale także wywołają problemy społeczne, go-
spodarcze, prawne i kulturowe.

Rozmowa na temat eksploatacji Bałtyku spo-
wodowała, że właściciele firmy Domy nad Mo-
rzem zdali sobie sprawę ze skali problemu. Po roz-
mowie z konsultantami z CPS – Creative Proper-
ty Strategy – stwierdzili zgodnie, że nie można 
z Bałtyku tylko czerpać. Wiadomo, że gmina bę-

który ma być opracowany, wdrożony i nadzoro-
wany we wszystkich obiektach firmy Domy nad 
Morzem.

Tak więc Baltique Standard to wyższy poziom ob-
sługi i odpowiedzialność za nasz świat. W szcze-
gólności chodzi o bezpieczeństwo i zadowole-
nie klientów oraz ochronę tych wartości, dzięki 
którym klienci odwiedzają obiekty firmy Domy 
nad Morzem.

Właściciele Baltic Cliff w Niechorzu postanowili 
zainwestować w edukację przyrodniczą w związ-
ku z narastającym problemem ochrony natural-
nych wartości nadmorskich. Program obejmuje 
kształcenie umiejętności widzenia i rozumowa-
nia systemu morskiego, występujących na wy-
brzeżu okazów fauny i flory. Firma jest przekona-
na, że umiejętność obcowania i korzystania z wa-
lorów nadmorskich da klientom możliwość traf-
niejszego postrzegania natury oraz zrozumienie 
gospodarowania zasobami naturalnymi. Właści-
cielom firmy Domy nad Morzem zależy przede 
wszystkim na ochronie Bałtyku przed zanieczysz-
czaniem i beztroskim zaśmiecaniem, a także obo-
jętnością w stosunku do przyrody. Program za-
raz po jego przyjęciu zostanie implementowany 
bezpośrednio na wszystkich pracowników resor-
tu Baltic Cliff.

– Pracownicy są wartością, w którą firma cały czas 
inwestuje. Zaczniemy od siebie. Nie chcemy aże-
by ktokolwiek z naszych pracowników niszczył to, 
co najważniejsze. Bezsensowne chodzenie po wy-
dmach, bałaganiarstwo, czyli nieuszanowanie przy-
rody oraz nieumiejętność właściwego zachowania się 
w terenach objętych ochroną wpływa niekorzystnie 
na ekosystem oraz obraz strefy nadmorskiej, a tak-
że na postrzeganie naszego biznesu – mówi pre-
zes Jacek Tokarski.

Za opracowanie i implementacje programu Bal-
tique Standard odpowiedzialny jest podmiot pod 
nazwą Creative Property Strategy z siedzibą w Po-
znaniu. Program będzie przygotowany do lute-
go roku 2016.

kawszych z punktu widzenia dewelopera, czy ge-
neral product designera są komplementarne usługi 
projektowanych obiektów, naturalne zasoby przy-
rody. Wizjonerstwo, czyli zdolność widzenia przy-
szłości oraz umiejętność formułowania atrakcyjnych 
programów usługowych wpisujących się w syste-
my mieszkaniowe XXI wieku po jednej stronie, nie-
dościgniona chęć do obcowania z niezakłóconą 
działalnością człowieka przyrodą zrodziła potrze-
bę do większej selekcji nieruchomości i projekto-
wania zabudowy „Village”, czyli wokół „tego natu-
ralnego”, unikatowego miejsca. Projekty typu „Cha-
teau Village” są tworzone według zasady URBANO 
nazwanej 21st Centrury Development opracowa-
nej i wdrażanej przez biuro projektów deweloper-
skich z Poznania.

Jak wynika z prognozy demograficznej GUS dla 
powiatów i miast na prawach powiatu na lata 2014–
2050 tempo spadku liczby ludności będzie wyso-
ko niebezpieczne i odczuwalne. Zmiany w popu-
lacji największych ośrodków miejskich będą po-
stępowały równolegle do procesu suburbaniza-
cji, której definicją jest osiedlanie się na terenach 
wiejskich stopniowo rozrastających się metropolii.

– Z punktu widzenia obserwowanych zmian reali-
zacja projektów typu Chateau Village będzie coraz 
bardziej trafna i bezpieczna. Projektowane znacznej 
wielkości systemy mieszkalne pod ośrodkami miejski-
mi dającymi szansę na rozwój tworów metropolitar-
nych będą naszym sukcesem – mówi Olga Bystrzyc-
ka, radca prawny i urbanistka z biura URBANO.  
– Jak podają oficjalne źródła do roku 2050 w kraju 
będzie ponad 10.000.000 emerytów krajowych. Ilu 
emerytów z Niemiec, krajów Beneluxu, czy Skan-
dynawii zechce zamieszkać u nas? Nie wiadomo. 
Wiadomo, że program Chateau Village to nie tylko 
propozycja mieszkaniowa. Obejmie on także, w ra-
mach powstających systemów mieszankowych 
URBANO mini centra wysoko wyselekcjonowanych 
usług. Analizując dzisiaj, projektujemy jutro. Widzi-
my nasze projekty na miarę dwudziestego pierwsze-
go wieku – tak powstał program URBANO 21st Cen-
tury Developement.

– Firma bierze udział w przygotowaniu inwesty-
cji typu Village w skali 450 jednostek mieszkalnych 
w województwie zachodniopomorskim. Morzyczyn-
-Zieleniewo to tereny wsi położonych 10 kilometrów 
na wschód od Szczecina. W ramach projektu Natur 
Garden na terenie ponad 21 hektarów, pod lasem, 
bezpośrednio przy jeziorze URBANO projektuje Villa-
ge. Firma prowadzi także rozmowy i rozważa ewen-
tualne scenariusze przystąpienia do prac analitycz-
nych i przedprojektowych dla zamierzenia inwesty-
cyjnego pod Poznaniem. W projekcie miałoby po-
wstać kilka tysięcy domów – informuje dalej mece-
nas Bystrzycka.

Przykłady projektów takich jak: Baltigue Standard, 
Chateau Dębina, Natur Garden, czy Tresk Park od-
dają pełnię konceptu Village. Planowane realizacje 
budowlane niosą dla mieszkańców nowych sys-
temów zabudowy mieszkaniowej niespotykane 
na polskim rynku wartości. Apartament, mieszka-
nie, czy dom budowane przez dewelopera w pro-
gramie Village będą odtąd posiadały takie atry-
buty sąsiedztwa oraz walory systemu, dzięki któ-
rym pojedyncza nieruchomość zawsze warta bę-
dzie oczekiwanej przez dewelopera ceny, bo życie 
w warunkach Village po prostu będzie tego warte!

dąca beneficjentem różnego rodzaju opłat i po-
datków część pieniędzy inwestuje w programy 
ochrony strefy nadmorskiej. Z uwagi na silne uza-
leżnienie oceny atrakcyjności terenów wypoczyn-
kowych od stanu zasobów przyrodniczych, jako 
najwięksi gracze na lokalnym rynku firma Domy 
nad Morzem będzie realizowała plany związane 
z edukacją ekologiczną turystów i klientów. Firma 
podejmie także próby zwrócenia uwagi na pro-
blem szerszej grupie.

Pas nadmorski w Polsce to wyjątkowo malow-
niczo wyrzeźbiony teren wypoczynkowy skupia-
jący wiele urozmaiconych obszarów krajoznaw-
czych; klify, wydmy, lasy i jeziora są częścią tego 
krajobrazu. Pas nadmorski posiada wietrzne akwe-
ny umożliwiające uprawianie różnego typu spor-
tów wodnych, szerokie i piaszczyste plaże do za-
żywania kąpieli słonecznych, leczniczy klimat jo-
dowy zawierający aerosol...

W roku 2014 swoją premierę nad polskim mo-
rzem miał obiekt nazwany Baltic Cliff zbudowa-
ny w Niechorzu. Niechorze to jeden z dzisiejszych 
kurortów nadmorskich, które zachowały charak-
ter typowej wsi rybackiej. To bardzo chętnie od-
wiedzana miejscowość wypoczynkowa w poło-
wie drogi między Międzyzdrojami a Kołobrze-
giem. Obiekty takie jak Baltic Cliff w powstały 
w celu zaspokajania oczekiwań letników zwią-
zanych z turystyka nadmorską. Obiekt jest jedy-
ny w swojej klasie. Jest największy i najnowocze-
śniejszy w okolicy oraz wyjątkowy dla całego pasa 
nadmorskiego. Baltic Cliff działa nad polskim mo-
rzem w systemie CONDO już drugi sezon i radzi 
sobie dobrze.

Właśnie na koniec drugiego sezonu właściciele 
zdali sobie sprawę, że nie sam obiekt jest ważny 
dla klientów. Szersze postrzeganie biznesu oraz 
rozumowanie w kategoriach poszanowania śro-
dowiska spowodowało myślenie nie tyle o jako-
ści usług i rozwijaniu oferty, ale też ochronie śro-
dowiska. Konsultacje ze specjalistami zaowoco-
wały rozpoczęciem projektu Baltique Standard, 

bywało kiedyś. Żyjemy w okresie wielkich przemian 
kulturowych i społecznych. Zmian, które wpływa-
ją na to jak żyjemy i jak mieszkamy...

XXI wiek rozpoczął się 1 stycznia 2001 roku. To tego 
dnia świat postawił sobie wyżej poprzeczkę. To, 
co niewątpliwie pobudza firmy do innowacyjnego 
sposobu działania przyczyniło się także do profilo-
wania i rozwoju usług deweloperskich. Jedną z cie-
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21 The Nature & Garden Villages Compa-
ny (21NGn) is a local development and 
construction firm based in western Po-

land. The company’s sole mission is to benefit resi-
dents and businesses in area of Szczecin according 
to program of 21st Century Development. This in-
cludes only new opportunities for home ownership 
through housing development, services assistance, 
and community engagement.

The scale of this investment, requires to join forc-
es of companies from two different cities. Develop-
ers from Poznan and Szczecin decided to combine 
the knowledge, capital and funds in order to exe-
cute the project on the Miedwie lake.

The Miedwie lake is a tank of crystal clear water 
supplied every second to the city. Located only 12 
kilometer south east form Szczecin the Miedwie area 
is a favorite vacation spot for nearly 650.000 inhab-
itants of the agglomeration. Now the 21NGn com-
pany is owning 21 hectare plot of land in first line 
to the water. The land is under all necessary per-
mits and approvals which are final. Forest and nat-
ural environment are a key benefits in planning of 
450 flats in a 21NGn project.

Company owners (Szczecin) has been serving resi-
dential development in pure nature neighborhoods 
of Baltic sea side for over 25 years. Total number of 
build flats is over 500. Since 2005, Poznań Partner 
URBANO Land Acquisition and Planning Team has 
developed over 20 different type of buildings re-
sulting in over $30 Million in new investment in Po-
land. Most of these were alone standing shops like 
Aldi supermarkets, industrial and residential build-
ings. Upon the Willa Urbano development and town 
planning experience URBANO knows how to plan 
and build residential sights combined with strength-
ening the neighborhood.

21 The Nature & Garden Villages Company is western 
neighborhood developer. Nature Garden on Miedwie 
lake is an unusual residential development. We are 
longer than 10 years now known on the market for 
stable housing projects development. Designing ef-
ficient quality and comfort, natural cozy appeal, and 
a strong services of many needs is our mission. Peo-
ple who live, work, and rest near Miedwie lake really 
love this neighborhood and we invite you to come 
and see what we have to offer firsthand.

LOCATION
Morzyczyn by the Miedwie lake.  
The Heart of West Pomerania
The Nature Garden Villages is located in green central 
West Pomeranian district midway between the cities 
of Szczecin and Stargard Szczecinski only twenty one 
kilometers north from the “west capital” of Poland. It 
takes only 30 minutes ride by car or 45 minutes by bus 
to get to the coast of the Baltic sea. Miedwie lake near 
Intercity road number 10 is a famous tourist attraction in 
the region and a known holiday spot. The Nature Gar-
den Villages offers all of the fun you could be having, 
and thats why we consider Miedwie area as a friend-
liest hometown!

 

CONTACT US
New and pre-owned homes by the Miediwe 
lake – The Heart of Nature
The Nature Garden Development Center Office of 
Promotion Sales & Information is open Monday 
through Saturday from 9am-5pm and Sunday from 
10am-2pm.

21NGn.com
21 The NATURE & GARDEN Villages Company
Domy Nad Miedwiem, Szczecin ul. Tkacka 11  
T. 725 777 888, 21@NatureGarden.info,  
naturgarden.info

General Project Designer 
Rafał Gorączniak

r.goraczniak@urbano.pl
T. 601991291

Rzecznik Prasowy Projektu
Barbara Kwiecińska-Kielczyk

b.kielczyk@gremedia.pl
T. 601748291

Biuro Obsługi Inwestycji
Michał Urbański 

T. 61 2212521
m.urbanski@urbano.pl

21st Century Development Zespół Planowania
T. 724URBANO | T. 725URBANO | T. 726URBANO

www.urbano.pl
Inwestor i Deweloper

21 The NATURE & GARDEN Villages Company
21NGn.com

Jacek Tokarski
T. 785 202 202

Biuro Promocji Inwestycji
rg@gremedia.pl

Centrum Obsługi Klientów
Domy Nad Miedwiem, 

Szczecin ul. Tkacka 11 
Czynne od poniedziałki do soboty od 9-17 

oraz w niedziele od 10 do 14
Umów spotkanie T. 725 777 888 

21@NatureGarden.info
naturgarden.info

Autor: Michał Urbański, 2015


