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- Za niespełna dwa miesiące 
minie pierwsza rocznica uru-
chomienia Podstrefy Lublin 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej Euro-Park 
Mielec. Widać 
już pierwsze po-
zytywne efekty jej 
funkcjonowania.

- Zgadza się. 
Najistotniejszą 
dla nas sprawą 
jest zainteresowanie inwesto-
rów naszym regionem. Obec-
nie już 3 firmy uzyskały zgo-
dę na prowadzenie działalności 
gospodarczej w obrębie Pod-
strefy Lublin SSE Mielec, są to: 
Ball Packaging – producent pu-
szek aluminiowych, Rammat-
ti – wytwórca wózków dziecię-
cych i fotelików samochodo-
wych oraz miejscowy Aliplast 
– dostawca profili aluminio-
wych dla budownictwa. War-
to nadmienić, że prowadzimy 
dalsze negocjacje z kolejnymi 
dużymi inwestorami, ale także  

z blisko dziesięcioma mniejszy-
mi podmiotami, gotowymi ulo-
kować swoje zakłady w strefie.

- Zainteresowanie jest za-
tem duże. Czy wobec tego nie 
zabraknie gruntów inwesty-
cyjnych?

- Już teraz planujemy po-
szerzenie naszej strefy o kolej-
ne tereny. Miasto zakupiło 40-
hektarowy obszar oraz stara się 
o kolejny. W centrum Lublina 

dysponujemy rów-
nież terenem po 
zamkniętej Cu-
krowni. Planuje-
my część przeka-
zać wchodzącej 
do miasta grupie 
PGE, która utwo-

rzyła tu spółkę energetyczną 
PGE Energia.

- Same grunty to jednak 
nie wszystko.

- Dlatego Miasto rozpo-
częło już uzbrajanie terenów 
podstrefy. Trwają prace nad za-
sileniem jej w sieć wodociągo-
wą. Następnie przystąpimy do 
wybudowania kanalizacji sa-
nitarnej oraz deszczowej. Na 
ukończeniu są także prace pro-
jektowe dróg wewnątrz strefy. 
Warto zauważyć, że wszystkie 
te inwestycje realizowane są z 
budżetu miasta. 

- Można powiedzieć, że 
Lublin uruchomił lawinę in-
westycji na wschodzie Polski?

- Wyszliśmy z założenia, 
że Lubelszczyzna to brama na 
Wschód. Dlatego rozpoczęli-
śmy od ożywiania gospodar-
czego jego stolicy. Wiemy jed-
nak, że nie jesteśmy samotną 
wyspą, więc podjęliśmy współ-
pracę lokalną, aby podzielić 
się naszymi doświadczenia-
mi z władzami miast ościen-
nych. Efektem tego jest po-
wstanie kolejnych podstref spe-
cjalnych stref ekonomicznych 
w Tomaszowie Lubelskim  
i Zamościu. Wierzę, że przy-
niesie to zamierzone efekty  
w postaci pozyskania atrakcyj-
nych inwestorów, tworzących 
nowe miejsca pracy również  
u naszych sąsiadów.

- W okresie niespełna roku 
osiągnęliście Państwo bardzo 
wiele. Jaki jest przepis na taki 
sukces?

- Powiem może trochę 
przewrotnie, że należy się spie-
rać i wspierać. Przedstawiciele 
władz Lublina w osobach pre-
zydenta i jego zastępców oraz 
przedstawiciele województwa 
z marszałkiem i wojewodą na 
czele z pewnością grają w jed-
nej drużynie. Przyświeca im je-

den wspólny cel. Nie oznacza 
to jednak, że nie brak wśród 
nas różnicy zdań co do sposo-
bów rozwiązywania problemów  
i realizacji postawionych zadań. 
Stąd konstruktywne spory, 

prowadzące do trafnych kon-
kluzji. Wszystko to okraszone 
musi być wiarą w sukces. 

Oczywiście niewiele mo-
glibyśmy zrobić bez środków 
finansowych. Pomoc dota-
cji unijnych ma również nie-
bagatelne znaczenie. Wszyst-
ko jednak w naszych rękach  
– również sposób ich pozysknia 
i rozsądnego spożytkowania.

- Dziękuję za rozmowę.
Krzysztof Stadler

LUBLIN - MIASTO PRZYJAZNE BIZNESOWI 

Wschód dla inwestycji
Lubelszczyzna, przez lata zaniedbana i zapomniana, w imponu-
jącym tempie odrabia straty i zaległości. Staje się miejscem atrak-
cyjnym dla inwestorów i przyjaznym dla osób chcących prowa-
dzić na jej terenie działalność gospodarczą. Władze stolicy regionu  
– Lublina – dokładają wszelkich starań, aby ożywić województwo 
pod względem gospodarczym i dać impuls do jego stałego rozwoju.

Od blisko roku na terenie Lublina funkcjonuje Podstrefa Lublin Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Jest to ogromny atut miasta  

w rozmowach z inwestorami. Po-
zwolenia na działalność na terenie 
strefy posiadają już trzy firmy: Ball 
Packaging, Ramatti i Aliplast. Pierw-
sza z nich rozpoczęła już prace ziem-
ne pod budowę przyszłego zakładu. 
Pozostali inwestorzy przystąpią do 
robót lada dzień.

Nie jest to jednak jedyna inicjaty-
wa lokalnych władz. Lublin to jedno 
z niewielu miast, w którym ułatwio-
no sposób rejestracji działalności go-
spodarczej. Lokalne Okienko Przed-
siębiorczości jest miejscem, w któ-
rym pod jednym adresem (budynek 
UM przy ul. Leszczyńskiego 20) moż-
na załatwić wszelkie formalności 

niezbędne do uruchomienia firmy. Utworzono tam okienka: wpisu do ewi-
dencji działalności gospodarczej, nadania numeru REGON, udzielania infor-
macji o formach opodatkowania oraz zgłoszenia do ZUS. 

Władze miasta starają się przyciągnąć dużych inwestorów, chętnie z ka-
pitałem zagranicznym. Ale stwarzają także przestrzeń dla powstawania 
małych, prywatnych podmiotów gospodarczych, będących istotnym uzu-
pełnieniem krajobrazu gospodarczego Lublina.

Ponadto już niedługo pojawi się spora atrakcja dla mieszkańców miasta. 
Na skraju aglomeracji, przy drodze wylotowej na Lubartów, powstanie bo-
wiem sklep znanej, szwedzkiej sieci IKEA. Skandynawski koncern wykupił 
już niezbędny teren pod swoją inwestycję (28 ha). Prawdopodobnie prace 
ruszą już w przyszłym roku. ks

- Dlaczego warto inwestować  
i żyć w Tarnowie?

- Tarnów ma ogromny 
potencjał. To miasto z długi-
mi tradycjami gospodarczymi, 
pracujące na swoją obecną po-
zycję od okresu międzywojen-
nego, z bardzo mocno rozwi-
niętymi branżami – chemicz-
ną, mechaniczną i elektryczną, 
rozwijającym się przemysłem 
precyzyjnym. Otwarte na in-
nowacyjność i nowe techno-
logie. Doskonale położone  
– w sąsiedztwie stref ekono-
micznych w Krakowie, Mielcu 
i Dębicy, na kolejowym i dro-
gowym szlaku łączącym za-
chodnią Europę z coraz bar-
dziej atrakcyjnym rynkiem 
ukraińskim. Miasto mające do-
skonałe połączenia komunika-
cyjne z Krakowem, Warszawą  
i północą Polski, a równocze-
śnie ze Słowacją i południem 
Europy. Te atuty zostaną do-
datkowo wzmocnione po wy-
budowaniu autostrady A4, 
która będzie przebiegać w po-
bliżu Tarnowa oraz bardzo 
prawdopodobnym zrealizowa-
niu idei kolejowego korytarza 

INWESTYCJE / TARNÓW DOSKONAłYM MIEJSCEM DO PRACY I żYCIA

Czas na Tarnów!
Rozmowa z Wojciechem Seremetem,  prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego SA

transeuropejskiego Warszawa 
– Tarnów – Bałkany. Kilka-
dziesiąt kilometrów dzieli nas 
od lotnisk w Balicach i Jesion-
ce, coraz realniejsze stają się 
plany budowy lotniska pod sa-
mym miastem. Równocześnie 
Tarnów to przyroda i ekolo-
gia, region niezwykle atrakcyj-

ny turystycznie. Więc nie tyl-
ko praca, ale i rekreacja, wypo-
czynek, relaks. 

Najistotniejszym czynni-
kiem wydaje się jednak kapi-
tał ludzki. Tradycje gospodar-
cze wywarły duży pozytyw-
ny wpływ na wykształcenie  
i umiejętności mieszkańców. 
To wspierane jest przez dobrze 
wyposażone szkoły średnie, 
kształcące w określonych za-
wodach oraz dynamicznie roz-
wijające się uczelnie. W mieście 
studiuje już kilkanaście tysięcy 
osób, a instytutu politechnicz-

nego Tarnowowi mogą pozaz-
drościć dużo większe ośrodki.

- Jaką rolę odgrywa Tar-
nowski Klaster Przemysłowy?

- Jego powstanie i rozwój to 
w dużej mierze zasługa obecne-
go ministra skarbu Aleksandra 
Grada i europosłanki Urszu-
li Gacek, która była pierwszym 

prezesem. Pierwotnie klaster 
miał grupować firmy kooperu-
jące z Zakładami Azotowymi. 
Elastycznie zareagowano jed-
nak na zmieniającą się sytuację 
rynkową, rozszerzając ofertę 
na wszystkie przedsiębiorstwa 
szukające dobrego klimatu do 
inwestycji a równocześnie ba-
zujące na nowoczesności i in-
nowacyjności. W Tarnowie ta-
kie warunki im zaoferowano. 
Klaster ma stymulować rozwój 
gospodarczy, kładąc akcent na 
maksymalne ułatwienie pro-
wadzenia działalności gospo-

darczej już na etapie planowa-
nia inwestycji.

- Na co mogą liczyć firmy 
zainteresowane rozpoczęciem 
działalności w Tarnowie?

- Nasza oferta jest bar-
dzo szeroka, dostosowujemy 
ją zresztą do oczekiwań poten-
cjalnego inwestora. Obejmu-

je zgromadzenie wszelkich po-
trzebnych informacji, pomoc  
w doborze kadr i tworzeniu pro-
gramu szkolenia oraz doskona-
lenia pracowników, opracowa-
nie potrzebnych analiz, peł-
ną reprezentację w kontaktach  
z władzami miasta, czy wreszcie 
możliwość promowania się po-
przez klaster. Oczywiście rzeczą 
podstawową jest zapewnienie 
terenów pod inwestycje. 

- Jak obecnie wygląda 
oferta klastera?

- Obszar, który w pierw-
szych etapach przeznaczo-

no pod inwestycje, został już 
w znacznej części wykorzysta-
ny. Jest to efekt dużego zainte-
resowania naszą ofertą. Zarzą-
dzamy terenem o powierzchni 
około 40 hekta-
rów. Dziś dzia-
ła tu już kilka-
dziesiąt firm. 
Wolne grunty to  
5,5 hektara, mamy jednak tak-
że 9-hektarową rezerwę w Par-
ku Przemysłowym „Mecha-
niczne”. W najbliższym czasie 
oferta ta zostanie znacznie po-
szerzona. Planujemy przygo-
towanie dwóch działek o po-
wierzchniach 12 i 25 hektarów. 
Trwają już procedury admini-
stracyjne, po zakończeniu któ-
rych tereny te będą mogły zo-
stać wykorzystane pod inwe-
stycje. Cały czas prowadzimy 
działania zmierzające do pozy-
skania nowych gruntów.

- W maju rozszerzono 
w Tarnowie Specjalną Strefę 
Ekonomiczną.

- Do strefy włączono te-
reny wspomnianego wcześniej 
Parku Przemysłowego „Me-
chaniczne”. Firmy, które zdecy-
dują się tu zainwestować, osią-
gną więc dodatkowe korzyści 
ekonomiczne. O atrakcyjno-
ści tej oferty świadczy przykład 
zakładów, które rozpoczęły 
działalność na obszarach wcze-
śniej włączonych do Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Z pre-

ferencji skorzystały m.in. Bec-
kers, Summit Packaging Pol-
ska, Elmark i Unipress. 

Warto też wspomnieć  
o Krośnieńskich Hutach Szkła 

Krosno SA, ma-
jących piękne 
tradycje, znanych 
z najwyższych 
standardów ja-

kościowych swoich produk-
tów, obecnych na rynkach: kra-
jowym i europejskim. Możli-
wość prowadzenia działalności 
na zasadach obowiązujących 
w specjalnych strefach ekono-
micznych to dodatkowy atut. 
W Tarnowie jednak warto za-
inwestować przede wszystkim 
dlatego, że jest to dynamicznie 
rozwijający się region, perspek-
tywiczny i z ogromnym poten-
cjałem. Miasto, w którego bez-
pośrednim zasięgu jest nie tyl-
ko wschodnia Małopolska, ale 
także południowa część wo-
jewództwa świętokrzyskiego  
i zachodnie Podkarpacie. Tar-
nowski Klaster Przemysło-
wy wciąż udoskonala formułę 
działania, czerpiąc z wzorców 
nie tylko krajowych, ale i eu-
ropejskich, przede wszystkim 
angielskich. Wszystko po to, 
by nadążać za oczekiwaniami 
inwestorów. Tarnów to miej-
sce wyjątkowo im przyjazne  
– to nie hasło, to praktyka.

- Dziękuję za rozmowę.
Krzysztof Stadler

Elżbieta Kołodziej-Wnuk nadzoruje inaugurację prac w strefie

Zakłady Beckers i Unipress wizytówką Tarnowskiego Klastera Przemysłowego



ni wody mineralnej. Po-
czątki, jak to zwykle bywa, 
były trudne i skromne. 
Kryniczankę rozlewano 
wówczas do mało prak-
tycznych naczyń kamion-
kowych, które nie wytrzy-
mywały trudów transpor-
tu po wyboistych drogach 
Galicji. Pierwszy sukces 
odnotowano w roku 1810. 
Sprzedano wtedy okrągłą 
liczbę 15.000 kamionko-
wych butli z życiodajnym 
płynem. Dalszy rozwój  
i wzrost wydobycia przy-
padł na okres międzywo-
jenny, kiedy w Polsce ist-
niało już 9 rozlewni bu-
telkujących wody. Dla 
przykładu, w roku 1935 
krynicki zakład osiągnął 
poziom blisko 400.000 
wyprodukowanych litrów 
wód mineralnych. 

Kryniczanka na sta-
łe wpisała się w historię 
Polski. Błyszczała na sto-
łach w czasach Monar-
chii Austro-Węgierskiej, 
na przedwojennych rau-
tach i balach, była tak-
że wierną towarzyszką 
skomplikowanych pol-
skich dziejów. Jej smak 
i właściwości lecznicze 
dane było poznać wie-
lu pokoleniom naszego 
kraju. Obecnie ta znana  
i lubiana woda trafia 
również na stoły Polonii  
w USA, doceniono ją tak-
że w świecie arabskim. 

Krzysztof Stadler

www.biznesraport.com

- Bieżący rok przynosi dwa 
ważne dla Krynicy jubile-
usze – dwustulecie rozlew-
nictwa wody mineralnej 
Kryniczanka oraz dwieście 
piętnastą rocznicę rozpo-
częcia lecznictwa uzdro-
wiskowego. Proszę przyjąć 
najlepsze gratulacje i ser-
deczne życzenia na tę oko-
liczność.

- Bardzo dziękuję. Rze-
czywiście rok 2008 jest dla 
nas szczególny. Chcemy 
w jak najbardziej uroczy-
sty sposób świętować nasze 
okrągłe rocznice. Jednym  
z elementów obchodów bę-
dzie specjalna wystawa fo-
tograficzna poświęcona hi-
storii Kryniczanki. Bę-
dzie można ją zobaczyć  
w czwartym kwartale roku 
w sali wystawowej Pijalni 
Głównej. Już teraz bardzo 
serdecznie zapraszam na tę 
wystawę.

- Pokłady wody są skar-
bem Krynicy. W jaki spo-
sób są one dzielone i klasy-
fikowane?

- Oferowane przez nas 

WODY MINERALNE / NOMINACJA DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU NA 200-LECIE KRYNICZANKI 

Królowa jest tylko jedna
Rozmowa z Januszem Ciskiem, prezesem zarządu Uzdrowiska Krynica - Żegiestów SA

wody dzielą się na mineral-
ne i lecznicze. Do pierwszej 
grupy zaliczymy oczywi-
ście Kryniczankę gazowaną 
i niegazowaną, a do drugiej 
wody ze źródeł Jan, Zuber 
i Słotwinka. Kryniczanka 
dostępna jest w typowych, 
ekologicznych opakowa-
niach szklanych oraz pla-
stykowych butelkach PET. 
Wody lecznicze sprzedaje-
my dodatkowo w pięcioli-
trowych kartonach. Ponad-
to wody z ujęć Józef, Zdrój 
Główny, Tadeusz i Mieczy-
sław dostępne są wyłącznie 
w 4 należących do nas pi-
jalniach. 

- Wody wydobywane  
i sprzedawane przez Uzdro-
wisko Krynica-Żegiestów 
SA cechują się doskona-
łym smakiem i bogactwem 
składników mineralnych. 
Ten fakt został dostrzeżo-
ny przez ekspertów Pol-
skiego Centrum Badań  
i Certyfikacji, którzy no-
minowali spółkę do tytułu 
JAKOŚĆ ROKU 2008.

- Bardzo cieszymy się, 
że kolejne niezależne gre-
mium doceniło nasze pro-
dukty. Już samą nomina-
cję do udziału w organi-
zowanym przez Państwa 
konkursie traktujemy jako 
duże wyróżnienie. Robi-
my wszystko, aby wydoby-

wać i oferować konsumen-
tom jak największą ilość 
jak najbardziej wartościo-
wej wody. Kryniczanka ma 
niezwykle wysoką zawar-

tość wapnia i magnezu. 
Nasze społeczeństwo cier-
pi na niedobór właśnie tych 
pierwiastków, dlatego po-
winno uzupełniać je w naj-
prostszy i najbardziej natu-
ralny sposób, poprzez picie 
wody. Jakość naszych wy-
robów i stosowane metody 
pracy potwierdza wdrożony 
w spółce system HACCP. 
Nad jakością i właściwo-
ściami rozlewanych wód 

czuwa co dnia wewnątrzza-
kładowe laboratorium mi-
krobiologiczne oraz Uzdro-
wiskowy Zakład Górniczy. 

- Kryniczanka jest do-

skonale znana na terenie 
całego kraju. W jaki spo-
sób jest dystrybuowana?

- Nasz dział handlowy 
dba o jak największą do-
stępność Kryniczanki i wód 
leczniczych. Mamy pod-
pisane umowy sprzedaży 
z sieciami hipermarketów: 
Tesco, Carrefour, Auchan 
czy Makro Cash & Carry 
oraz mniejszymi sieciami 
typu Eurocash, Kaufland, 

Selgros. Ponadto dystry-
buujemy nasze produk-
ty w oparciu o współpracę  
z prywatnymi hurtownia-
mi. W promieniu 100 km 

od Krynicy prowadzimy 
również tzw. van-selling, 
dostarczając wodę bezpo-
średnio do detalicznych 
punktów sprzedaży. Dzięki 
tak szerokiej gamie stoso-
wanych narzędzi sprzeda-
żowych nasza woda jest do-
brze znana zarówno w re-
gionie, jak i w całym kraju. 

- Ale nie tylko, bo kró-
lowa polskich wód zawitała 
także poza jego granice.

- Zgadza się. Regularnie 
dostarczamy Kryniczankę 
na kontynent amerykań-
ski do Stanów Zjednoczo-
nych i Kanady. Zdarzają się 
również wysyłki do Austra-
lii i Irlandii. Nasza woda 
zaznaczyła swoją obecność 
także na Ukrainie i w Ku-
wejcie.

- Jakie plany ma przed 
sobą Kryniczanka zamyka-
jąca dwustuletni etap do-
tychczasowego działania?

- Przede wszystkim bę-
dziemy dbać o utrzyma-
nie stałego wysokiego wo-
luminu sprzedaży. W roku 
jubileuszowym rozlejemy  
16,1 mln litrów wód,  
w tym 13 mln litrów Kry-
niczanki. Wkładamy mak-
simum zaangażowania  
w promocję naszej marki, 
aby tak wielka ilość pro-
duktów znalazła nabyw-
ców. Ponadto myślimy  
o inwestycjach w infra-
strukturę zakładu. Aby 
odciążyć centrum Kryni-
cy-Zdrój, w którym znaj-
dują się linie rozlewnicze, 
planujemy przenieść je na 
obrzeża miasta. Docelowo 
zamierzamy również roz-
budować zakład produk-
cyjny, a tym samym zwięk-
szyć moce produkcyjne.

- Dziękuję za rozmowę.
Krzysztof Stadler

Aleksander Fredro, Maria 
Konopnicka, Adam Asnyk, 
Jan Matejko, Wincenty Pol, 
Stanisław Wyspiański, Hen-
ryk Sienkiewicz, Józef Pił-
sudski, czy księżniczka Julia-
na, późniejsza holenderska 
królowa – to tylko kilka 
sław polskiego i świato-
wego formatu goszczących 
w krynickim uzdrowisku. 
Wspomniane osoby uwiodła  
z pewnością charakterystycz-
na aura o cechach klimatu 
podalpejskiego, malowniczy 
krajobraz, bogactwo wód 
mineralnych, jak również at-
mosfera spotkania u wód, 
umożliwiająca proces rege-
neracji organizmu i odnowy 
biologicznej.

Wraz z rosnącą sławą wód 
mineralnych szybko na-
stępował rozwój uzdrowi-
ska. Już w 1857 roku od-
notowano, że w Krynicy 
w posiadaniu rządowym 
znajdowało się 17 obiek-
tów z 57 pokojami dla ku-
racjuszy oraz z 28 łazien-
kami służącymi do celów 
zabiegowych. Odpowie-
dzią na zainteresowanie 
lecznictwem uzdrowi-
skowym było powstanie  
w 1869 roku Pijalni 
Głównej w samym cen-
trum deptaka. Pijalnia ta 
istniała równo 100 lat, 
a na jej miejscu, w roku 
1971 wzniesiono stojący 
do dziś, nowy budynek. 
Właśnie przed obecną 

Cudze chwalicie... Krynica leczy duszę i ciało
pijalnią nadal bije serce 
Krynicy – Zdrój Główny, 
nakryty szklaną gloriettą. 

Uzdrowisko Krynica 
– Żegiestów SA (UKZ), 
jako spadkobierca dawne-
go uzdrowiska i jego tra-
dycji posiada 23 ujęcia 
wody, z których 
7 wykorzystu-
je się do kura-
cji pitnej tzw. 
krenoterapii. 
Nie jest to 
jednak jedyna 
forma lecze-
nia, jaką pro-
ponuje uzdrowi-
sko. Za sprawą war-
tości wód mineralnych, 
jak również specyficznych 
walorów klimatu i krajo-
brazu w Krynicy Zdroju, 
leczy się schorzenia ukła-
du trawienia, układu mo-
czowego, układu prze-
miany materii, choro-
by kobiece, choroby serca  
i układu krążenia, choro-
by krwi i układu krwio-
twórczego, schorzenia 
narządu ruchu oraz cho-
roby układu nerwowe-
go. Uzdrowisko zaprasza 
na pobyty sanatoryjne, 
turnusy rehabilitacyjne, 
wczasy lecznicze czy po-
byty weekendowe z odno-
wą biologiczną. Zapewnia 
również szeroką gamę za-
biegów w tym unikalne  
w Europie tzw. suche ką-
piele gazowe, wykorzy-
stujące naturalny dwutle-

nek węgla, eksploatowany 
ze złóż Zubera. W lecze-
niu stosuje się m.in. za-
biegi hydroterapeutyczne, 
borowinowe, elektrolecz-
nicze, a także krioterapię, 
kinezyterapię czy masaż 

leczniczy. 
UKZ dysponu-

je 600 miejsca-
mi w pokojach  
o wysokim 
standardzie 
(1, 2 i 3-oso-
bowe z ła-

z i e n k a m i )  
w obiektach po-

łożonych w cen-
trum Krynicy. Sana-

torium Nowy Dom Zdro-
jowy znajduje się w samym 
sercu uzdrowiska w pobli-
żu Pijalni Głównej. Jed-
nym z najpiękniejszych ar-
chitektonicznie obiektów 
uzdrowiska do dzisiaj po-
zostaje Stary Dom Zdrojo-
wy, dysponujący reprezen-
tacyjnymi pomieszczenia-
mi, w tym najpiękniejszą 
w Polsce południowej salą 
balową. Sanatorium Nowe 
Łazienki Mineralne to 
monumentalny obiekt  
o dużych przestrzeniach 
zlokalizowany w pobliżu 
deptaka. Natomiast Sana-
torium Patria zbudowano 
w 1933 roku jako luksuso-
wy pensjonat przez sław-
nego tenora Jana Kiepurę, 
według projektu Bohdana 
Pniewskiego.

Krzysztof Stadler

Wielu z nas zachwyca się hi-
storią francuskiej eksklu-
zywnej wody Perrier. Tym-
czasem nie wiemy, że to  
w naszym kraju rozlewnic-
two wód mineralnych ma 
jeszcze większą i piękniejszą 
tradycję. Wszystko to zasłu-
ga Kryniczanki, goszczącej 
na rodzimych stołach już od 
dwustu lat!

Krynica słynie z bogac-
twa wód mineralnych. 
Jak mówi legenda, w do-
linie, gdzie obecnie ście-
le się deptak, biło  
z głębin ziemi chłod-
ne źródło nazwane 
później Zdrojem 
Głównym. To wła-
śnie tutaj zabłąkał 
się powracający  
z wojennej wypra-
wy rycerz. Raniony 
przez zwierza, bro-
czący krwią oczeki-
wał pomocy. Zato-
piona w pokornej 
modlitwie paster-
ka usłyszała głos 
wzywający ratun-
ku. Urocza paster-
ka odnalazła go, 
padła na kolana  
i zawołała z ufno-
ścią: Matko Naj-
świętsza ratuj go! 
I oto w błękitnej 
jasności zstąpiła 
z niebios Matka 
Boża i wskazując 
na tryskający zdrój 
powiedziała: Umyj 

Nowy Dom Zdrojowy z perspektywy krynickiego deptaka

tą wodą rany rycerza,  
a żyć będzie. I tak się stało. 
Odtąd zaczęła szerzyć się 
sława krynickiego zdroju  
– KRYNICZANKI.

W rzeczywistości 
pierwsze badania ogrom-
nych pokładów wód w re-
gionie zostały przeprowa-
dzone już w 1788 roku. 
Na podstawie wyników 
analiz chemicznych, pięć 

lat później podjęto 
decyzję o eksplo-
atacji miejsco-
wych złóż. Na 

rok 1808 datu-
je się powsta-

nie pierw-
szej na 
z i e m i a c h 
p o l s k i c h 
r o z l e w -
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- Rynek usług budowla-
nych jest szczególnie wraż-
liwy na wahania koniunk-
tury. Aby osiągnąć sukces 
niezbędna jest elastycz-
ność i szybka reakcja na 
zachodzące zmiany. Tra-
sko - Inwest działa w tym 
segmencie rynku od wielu 
lat i doskonale zna te me-
chanizmy. Jaka jest recep-
ta na sukces?

- Rozpoczęliśmy dzia-
łalność w warunkach 
przemian gospodarczych  
w Polsce na początku lat 
90-tych. Od 1998 roku 
działamy pod nazwą Tra-
sko – Inwest Sp. z o.o. Za-
równo powstanie naszego 
przedsiębiorstwa, jak i jego 
późniejszy rozwój były ści-
śle związane z potrzeba-
mi rozwijającego się ryn-
ku usług budowlanych nie 
tylko w Polsce, ale również 
za granicą. W czasie tych 
lat musieliśmy nauczyć 
się tego, co najważniej-
sze w gospodarce rynko-
wej, a mianowicie jak spro-
stać stale rosnącym wyma-
ganiom klientów. Sądzę, że 
udało nam się to osiągnąć. 
Potwierdza to rosnąca licz-
ba inwestycji krajowych  
i zagranicznych. Wybudo-
waliśmy dziesiątki obiek-
tów w Polsce, w Niem-
czech, Rosji, Ukrainie, Bia-
łorusi czy Chorwacji.

- Czyli zakres działal-
ności spółki jest szeroki?

- Specjalizujemy się  
w generalnym wykonaw-
stwie obiektów w sektorze 
budownictwa przemysło-
wego i handlowego. Z suk-
cesem realizujemy wszyst-
kie etapy inwestycji budow-
lanych, rozpoczynając od 
koncepcji architektonicznej 
projektu budowlanego oraz 
wykonawczego, przez fazę 
realizacji, aż do oddania go-
towego obiektu do użytko-
wania. Na uwagę zasługują 
możliwości naszych wysoko 
wyspecjalizowanych pro-
jektantów konstrukcji sta-
lowych oraz montażystów, 
w zakresie realizacji kon-
strukcji stalowych o ponad-
przeciętnych rozpiętościach 
i powierzchniach. W naszej 
pracy staramy się zauwa-
żać indywidualne potrzeby  
i preferencje każdego klien-
ta, dlatego nasza oferta jest 
zawsze tworzona indywi-
dualnie. Dzięki długolet-
niemu doświadczeniu je-
steśmy w stanie wspólnie  
z inwestorem polskim bądź 
zagranicznym przeprowa-
dzić cały proces budowla-
ny, począwszy od wybra-
nia projektu i technologii 

wykonania, aż do odda-
nia obiektu do użytkowa-
nia. Do naszych zaufanych 
klientów należą m. in.: Au-
chan, Kronospan, Classen-
Pol, Międzynarodowe Tar-
gi Poznańskie, Black Red 
White, Profi, Polska Grupa 
Farmaceutyczna, TZMO 
Toruń i wielu innych.

- Lista referencyjna 
jest imponująca. Wpłynę-
ło to niewątpliwie na ja-
kość oferowanych przez 
spółkę usług.

- Naszym atutem jest 
wykwalifikowana kadra 
pracownicza, w tym inży-
nierowie z ogromnym do-

świadczeniem zdobywa-
nym na wielu rynkach  
w krajach europejskich. Za-
pewniamy naszym pracow-
nikom możliwość nieustan-
nego podnoszenia kwali-
fikacji tak, aby świadczony 
przez nas poziom usług 
spełniał nie tylko wszel-
kie standardy techniczne  
i prawne, ale i oczekiwania 
klienta. Celem polityki ja-
kościowej Trasko – Inwest 
jest zaoferowanie klien-
tom usług o najwyższej ja-
kości. Proponujemy o wie-
le więcej, niż tylko specja-
listyczne wykonanie prac. 
Oferujemy przede wszyst-
kim przejęcie trudów pro-
cesu inwestycyjnego oraz 
konstruktywną i bezkon-
fliktową współpracę. Aby  
z sukcesem realizować in-
westycje dużą wagę przy-
wiązujemy do rozwoju tech-
nologii i metodologii pracy 
oraz doskonalenia stosowa-
nych rozwiązań. Polega to 
w głównej mierze na stoso-
waniu efektywnych, nowo-
czesnych metod prowadze-
nia projektów, stosowaniu 
sprawdzonych wyrobów 
oraz współpracy z dostaw-
cami i podwykonawcami 
wybranymi w drodze sta-
rannej selekcji. Dokonu-
jemy analizy jakości usług 
na każdym etapie realizacji 
inwestycji poprzez odbio-
ry etapowe. Ważnymi ele-
mentami naszej działalno-
ści jest: minimalizacja nie-
zgodności i reklamacji oraz 
terminowość wykonywa-
nych prac. Prowadzony jest 
stały monitoring wybudo-
wanych obiektów pod ką-
tem jakości i poprawności 
funkcjonowania. 

- Działania przyno-
szą wymierne korzyści. Na 
przestrzeni kilku ostatnich 
lat Trasko-Inwest zdoby-
ło wiele ważnych nagród  
i wyróżnień.

- W lutym 2006 roku 
otrzymaliśmy certyfikat 
Najwyższa Jakość w Bu-
downictwie, w roku 2007 
Orły Polskiego Budownic-

twa - II miejsce w katego-
rii budownictwa kubatu-
rowego oraz tytuł Mister 
Budownictwa. Weszliśmy 
także do finału konkursu 
Modernizacja Roku 2006. 

A dodatkowo w tym roku 
rywalizujemy w prestiżo-
wym konkursie JAKOŚĆ 
ROKU 2008, w którym 
mamy nadzieję, że nasze 
usługi zostaną również wy-
soko ocenione.

- Jaką dewizą kieru-
je się Trasko–Inwest w po-
dejściu do klienta?

- Cechuje nas ela-
styczność działania i szyb-
kie podejmowanie decyzji. 
Służy temu struktura fir-
my ukształtowana wyłącz-
nie dla sprawnej realizacji 

zadań w środowisku wielo-
projektowym. Naszą de-
wizą jest bezproblemowy 
przebieg procesu inwesty-
cyjnego. Z należytą staran-

nością angażujemy się we 
wszystkie zadania. Przej-
mujemy na siebie wszel-
kie pojawiające się w trak-
cie realizacji problemy, 
aby inwestor mógł skupić 

się na prowadzeniu wła-
snej działalności. Ponadto 
jako pierwsi wprowadzili-
śmy usługę serwisu pogwa-
rancyjnego pod hasłem: 
„SERWIS - nawet jeże-
li wszystko OK!”. Efektem 
naszych wszystkich działań 
jest zadowolenie pracowni-
ków, klientów i stabilna sy-
tuacja ekonomiczna przed-
siębiorstwa.

- Rynek budowla-
ny jest bardzo wymagają-
cy. W jaki sposób podno-
szą Państwo konkurencyj-
ność firmy?

- Kompetencje w za-
kresie kompleksowego za-
rządzania projektami są 
składową naszej przewa-
gi konkurencyjnej i klu-
czowym elementem wizji 
dalszego rozwoju. Wyróż-
nia nas metodologia reali-
zacji projektu. Nasze za-
rządzanie projektem opar-
te jest na rozwiązaniach 
organizacyjnych i techno-
logicznych, które pozwa-
lają na najkrótsze terminy 
realizacji inwestycji. Osią-
gnięcia w tej dziedzinie 
stanowią element naszej 
przewagi nad konkuren-
cją. Rezultatami stosowa-
nej metodologii realiza-
cji projektów są wykonane  
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Budujemy dla wymagających
Rozmowa z Leszkiem Faltyniakiem, prezesem zarządu Trasko-Inwest Sp. z o.o.

w kraju i za granicą obiekty 
o niezwykle krótkich ter-
minach realizacji, powsta-
jące w trudnych warun-
kach terenowych lub też 
okresach zimowych. 

-  Jakie są dalsze plany 
rozwoju firmy?

- Trasko – Inwest Sp. 
z o.o. od lat poszerza tery-
torium swojego działania 
oraz zakres oferowanych 
usług i to się nie zmie-
nia. Ponadto w najbliż-
szym czasie planujemy też 
dalszą rozbudowę infra-
struktury oraz nowe inwe-
stycje związane z produk-
cją konstrukcji stalowych  
i ślusarki aluminiowej. Mi-
niony rok okazał się bar-
dzo dobry dla naszej 
spółki. Wysokie miejsca  
Trasko – Inwest Sp. z o.o.  
w ostatnich rankingach 
największych polskich firm 
sporządzonych przez Po-
litykę i Rzeczpospolitą,  
w tym miejsce w pierwszej 
setce polskich eksporte-
rów, a także pierwsze miej-
sce wśród firm o najwięk-
szej ekonomicznej warto-
ści dodanej [EVA - przyp. 
red.] mówią same za siebie 
o wynikach naszej spółki. 
Ponadto w roku ubiegłym 
nabyliśmy inne przedsię-
biorstwo budowlane, co 
pozwala nam na rozbudo-
wę infrastruktury i plano-
wanie dalszych inwestycji. 

- Dziękuję za rozmowę.
Monika Woźniak

  POLSKA

  CENTRA LOGISTYCZNE:
- DHL: Łódź – 4500m2, Wrocław – 3000m²
- PANOPA LOGISTYK, Swarzędz – 14000m²
- SALZGITTER MANNESMANN STAHLHANDEL, Sosnowiec – 11400m²
- VATT-INVEST, Długoręka – 13590m²
- POLSKA GRuPA FARMACEuTYCZNA, Poznań – 10500m²

  OBIEKTY HANDLOWE:
- AuCHAN, Krasne k.Rzeszowa – 27500m²
- V-MOTORS, Frączak Wrocław – 1390m²
- VW/AuDI, Świtoń Paczkowski Lubin – 3000m²
- CERMAG: Łódź – 2800m², Wrocław – 3400m²
- BLACK RED WHITE: Kalisz – 4200m², Chorzów – 14000m²
- TF AuTO, Częstochowa – 2300m²
- ASO MERCEDES, Mirosław Wróbel Opole – 2300m²
- FORD GERMAZ, Wrocław – 5000m2

- DWORZEC AuTOBuSOWY, Poznań
- TĘCZA, Hala Targowa Wrocław – 2700m²
- MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAńSKIE – 28540m²
- BADER, Polska Bolesławiec – 3500m²
- CLASSEN, Zwonowice – 37500m²
- CM3 POLSKA, Wykroty – 7000m²
- QWARZWERKE, Osiecznica – 3500m²
- MAHLE, Krotoszyn – 12720m²
- FAGORMASTERCOOK, Wrocław – 9800m²

OBIEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ TRASKO-INWEST SP. Z O.O:

- PROFI, Grabów nad Prosną – 5900m²
- SANO, Sękowo – 10582m²
- TRELLEBORG, Wałbrzych – 9970m²
- TRW POLSKA, Częstochowa – 6720m²

  ROSJA
- AuCHAN, Moskwa: Mytiszczi -39000m², Strogino – 35000m²
- BELLA, Jagoriewsk – 28650m²
- CLASSEN-RuS, Gagarin – 6200m²
- FENIKS, Krokszyno -264310m²
- FLORA, Podmoskowie – 7000m²
- INKOPROJEKT, Jarosław – 27450m²
- KAPSTROJMONTAŻ, Chimki – 80760m²
- LEROY MERLIN, Vostok Strogino – 30000m²
- RED, Krokszyno – 48400m²

  UKRAINA
- BARLINEK, Winnica – 23900m²
- BELLA-CENTR, Bereza – 11000m²
- PRuSZYńSKI, Zgurovka -2900m²

  BIAŁORUŚ
- BLACK RED WHITE, Brest – 52000m²

  CHORWACJA
- SANO, Popovaca – 6500m²

Centrum logistyczne DHL Łódź zrealizowane w 2006 roku

Centrum handlowe Auchan wzniesione w Moskwie w 2003 roku

Wrocławska siedziba fabryki FagorMastercook oddana do użytku w 2005 roku
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Chata Polska to sieć han-
dlowa funkcjonująca na 
rynku od ponad 10 lat. 
Obecnie to 210 sklepów 
na terenie województwa 
wielkopolskiego, dolno-
śląskiego, lubuskiego, za-
chodniopomorskiego oraz 
kujawsko -pomorskiego. 
Konsekwentna dbałość  
o jakość i atrakcyjność ofer-
ty franczyzowej spółki po-
woduje, że kolejne pla-
cówki handlowe wchodzą  
w strukturę sieci. Klienci 
doceniają udane połączenie 
nowoczesnych rozwiązań  
z tradycyjnymi wartościami 
i to nie tylko w Polsce. Dwie 
pierwsze zagraniczne pla-
cówki działają od początku 
tego roku w Irlandii.

W ramach usługi franczy-
zowej partnerzy Chaty zy-
skują atrakcyjny pakiet 
warunków handlowych, 
minimalizują koszty dzia-
ł a l n o ś c i  
i maksyma-
lizują zyski. 
Sieć ofe-
ruje prak-
tyczną po-
moc przy 
otwieraniu placówki han-
dlowej, wsparcie marke-
tingowe, informatyczne, 
prawne oraz bieżącą po-
moc w zarządzaniu skle-
pem. Chata Polska oferuje 
także doskonalenie umie-

jętności handlowych, po-
przez liczne szkolenia dla 
właścicieli sklepów, per-
sonelu i kadry kierowni-
czej. Wszystko w jednym 
celu: aby wzmacniać efek-
tywność podejmowanych 
działań i pozwolić na jak 
najlepsze dopasowanie 
oferty do wymagań konsu-
mentów.

W trosce o konku-
rencyjność oferty, Cha-
ta konsekwentnie wdra-
ża informatyczne systemy 
wspomagania sprzeda-
ży. Wkrótce pozycję firmy 
wzmocni własny magazyn 
centralny, a spółka stanie 
się operatorem logistycz-
nym. Bezpośrednia kon-
trola nad łańcuchem do-
staw, efektywny przepływ 
towarów, szybka i bezbłęd-
na realizacja zamówień, to 
tylko kilka zalet nowocze-
snego centrum magazyno-
wego. 

- Oferu-
jemy przed-
siębiorcom 
p r o d u k t , 
który jest 
o k r e ś l o n y 
przez pry-

zmat koncepcji sklepu, a ta 
jest wypadkową oczekiwań 
konsumenta. Klienci w sie-
ci Chata Polska robią za-
kupy wygodnie, w krótkim 
czasie, blisko swojego miej-
sca zamieszkania i w życz-

liwej atmosferze. Punk-
ty wyróżniają się atrakcyj-
ną i oryginalną ekspozycją 
wyrobów oraz dużą aktyw-
nością promocyjną – mówi 
Beata Orcholska, dyrek-
tor generalny Chata Pol-
ska SA. 

Dodatkowym wyróż-
nikiem każdej Chaty są 
marki własne: Dobra Na-
sza i Spiżarnia Chaty. Są 
to produkty dobrej jako-
ści, w niewygórowanej ce-
nie, które można dostać 
wyłącznie w Chatach. Ja-
kość jest priorytetem. To 
ona wyróżnia sieć i spra-
wia, że nowi klienci przy-
chodzą do sklepów.

FRANCHISING / CHATA POLSKA NOMINOWANA DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2008

FRANCZYZA NA MEDAL

Siła Chaty to dobra 
współpraca wszystkich jej 
uczestników, troska o po-
trzeby klientów i otwartość 
na nowe rozwiązania. 

Monika Woźniak

Firma Inwestycje Del Sol Sp.  
z o.o. s.k. , wyróżniona w kon-
kursie JAKOŚĆ ROKU 2007, wów-
czas jeszcze znana jako Del Sol 
Sp. z o.o., rozpocznie jesienią 
budowę nowego osiedla miesz-
kaniowego w południowej 
części Krakowa. Kontynuuje 
również rozbudowę tych już ist-
niejących oraz planuje zupełnie 
nowe inwestycje. Z pewnością  
i tym razem jakość świadczonych 
przez spółkę usług w zakresie 
nieruchomości, budownictwa 
oraz projektowania pozostanie 
na najwyższym poziomie.

Przy ulicy Leona Petrażyc-
kiego w Opatkowicach stanie 
w najbliższym czasie Osiedle 
Wierzbowe. Będzie to zespół 
kameralnych budynków w za-
budowie szeregowej, w cichej 
i spokojnej okolicy, składają-
cych się 4 kondygnacji. Każ-
de z mieszkań o wielkości 
od 42m2 do 60m2 będzie po-
siadało własny garaż miesz-
czący się w podziemiach bu-
dynków. To, co odróżniać bę-
dzie to miejsce od innych to 
przede wszystkim komfort 
życia blisko natury, z dala od 
zgiełku miasta oraz wyjątko-
wa lokalizacja z przepięknym 
widokiem na Klasztor Kame-
dułów. - Jest to oferta skiero-
wana do osób ceniących so-
bie nie tylko komfort życia, 
ale również piękno przyrody 
i możliwość zrelaksowania się 
po ciężkim dniu pracy w zaci-

DEWELOPERZY / INWESTYCJE DEL SOL SP. Z O. O. S.K. PROWADZI SZEROKĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

Plany realizowane w każdym szczególe
szu swojego domu - opowia-
da Jerzy Czajkowski, prezes 
zarządu Inwestycje Del Sol 
Sp. z o.o. s.k. Osiedle będzie 
umiejscowione w pobliżu ob-
wodnicy, co zapewni dobry 
dojazd do Katowic i wielu in-
nych miast. Niedaleko stam-
tąd będzie także do Centrum 
Handlowego Zakopianka. 
Warto również wspomnieć  
o niewielkiej ilości mieszkań, 

a tym samym małej ilości są-
siadów. Tym, co charakteryzu-
je to osiedle i zachęca do na-
bycia mieszkania jest przede 
wszystkim niestandardowa 
cena, dużo niższa niż średnia 
krakowska – 5350 zł brutto za 
metr kwadratowy.

Kolejna udana inwesty-
cja to istniejące już Osie-
dle Jarzębinówka w Zielon-
kach pod Krakowem. Nie tak 
dawno został tam oddany do 
użytku budynek E. W sierp-
niu zgodnie z harmonogra-
mem zostanie oddany blok D, 

a następnie w grudniu blok A. 
Mieszkania te mają zróżnico-
waną powierzchnię od 35m2 
do ponad 90m2, wyposażone są  
w pełną infrastrukturę me-
dialną oraz energię elektrycz-
ną oraz drzwi wewnętrzne. 
Całe osiedle będzie znajdo-
wać się pod całodobową ob-
serwacją kamer i pracowników 
ochrony. Niekwestionowanym 
atutem tego osiedla jest jego 

umiejscowienie - w otulinie 
Jurajskiego Parku Krajobra-
zowego, zapewniające jedno-
cześnie szybki dojazd do Ryn-
ku Głównego. Podobnie jak  
w przypadku Osiedla Wierz-
bowego również tu przewi-
dywana ilość miejsc parkin-
gowych zapewnia przynajm-
niej jedno, w tym wypadku 
odpłatne, miejsce postojowe 
dla jednego mieszkania. Osie-
dle wyposażone jest również  
w plac zabaw. 

Dużym sukcesem z pew-
nością zakończy się także in-

westycja przeprowadzana przy 
współpracy z warszawskim 
kontrahentem. Wkrótce przy 
ulicy Wielickiej w Krakowie 
rozpocznie się budowa presti-
żowego osiedla. Mieszkańcy 
luksusowych apartamentow-
ców będą mieli do swojej dys-
pozycji lokale usługowe znaj-
dujące się w części parterowej 
budynków oraz wszelkie inne 
udogodnienia, w które będzie 

wyposażone osiedle. Inwesto-
rzy i tym razem zadbali o nie-
banalną lokalizację, a więc o to, 
aby przyszli mieszkańcy mogli 
cieszyć się spokojem i otocze-
niem zieleni. W najbliższym 
czasie zostanie uruchomiona 
strona internetowa, na której 
będzie można znaleźć wszyst-
kie potrzebne informacje do-
tyczące tego projektu.

Inwestycja, która zasłu-
guje na szczególną uwagę to 
Osada Czorsztyn. Spośród in-
nych domów typu letnisko-
wego odróżniać ją będzie po-

łączenie tradycyjnej struktury 
opartej na drewnie i kamie-
niu oraz nowoczesnych prze-
szkleń i elementów ze stali, 
odzwierciedla-
jących naj-
nowsze trendy  
w budownic-
twie. Domy 
swoim ułożeniem przypomi-
nać będą zabudowę najstar-
szych osad polskiej ziemi, mię-
dzy innymi Biskupina. Plan 
zakłada równoległe ustawienie 
domów, z jednoczesnym zago-
spodarowaniem i aranżacją te-
renu wokół nich. Osada znaj-
dować się będzie w sąsiedztwie 
trzech masywów górskich: 
Tatr, Gorców i Pienin.

Spółka Inwestycje Del Sol 
jest firmą, która stale się rozwi-
ja i inwestuje w coraz to now-
sze rozwiązania, takie jak inno-
wacyjne systemy informatycz-
ne, ułatwiające kompleksową 
obsługę w zakresie działalno-
ści deweloperskiej i pracy ca-
łego biura. Firma uczestni-
czy również w międzynarodo-
wych targach mieszkaniowych.  
W kwietniu prezentowała 
się w Londynie, a w czerwcu  
w Dublinie. Dzięki takim wy-
jazdom, spółka może szybciej 
dotrzeć do zainteresowanych 
klientów. - Wystawy odbywa-
jące się w różnych miastach 
europejskich powodują, że Po-
lacy mieszkający za granicą,  
a chcący w przyszłości wrócić 
do naszego kraju, mają szansę 

zaznajomienia się z ofertą na-
szej firmy oraz możliwościami 
zakupu mieszkania - wyjaśnia 
Jerzy Czajkowski. Kolejne za-

graniczne targi 
mieszkaniowe 
odbędą się we 
wrześniu tego 
roku w Dubli-

nie, następne w październiku 
w Londynie.

Firma Inwestycje Del Sol 
Sp. z o.o. s.k. działa na zasadzie 
one stop shop co oznacza, że 
wszystkie formalności mogą 
być zrealizowane w jednym 
miejscu, z jednym partnerem. 
Spółka zapewnia także wy-
godny system ratalny. Zakup 
mieszkania odbywa się w 4 fa-
zach. Pierwsza to rezerwacja, 
podczas której należy wpłacić 
ustaloną kwotę zaliczki. Na-
stępnie zawierana jest umo-
wa przedwstępna, która okre-
śla terminy uiszczania każdej 
z rat, termin oddania mieszka-
nia do wykończenia oraz jego 
standard. 3 i 4 etap transak-
cji ma miejsce po wpłacie całej 
kwoty za lokal i dotyczy prze-
kazania kluczy oraz przenie-
sienia własności. W ciągu naj-
bliższych miesięcy planowana 
jest również zmiana lokalizacji 
biura firmy na bardziej dogod-
ną dla klientów. 

Ewa Szweda
Więcej szczegółów na:

www.delsol.pl 
www.petrazyckiego.delsol.pl

www.jarzebinowka.pl 

www.delsol.pl

Wizualizacja osiedla przy ul. Wielickiej w Krakowie

Aż chce się wejść - typowa witryna sklepu Chata Polska
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