
© sparfianowicz.wordpress.com, sparfianowicz@wp.pl, 2011

Sławomir Parfianowicz
:Portfolio

PORTFOLIO : LAYOUT : TYGODNIKI : Biznes…

: MIESIĘCZNIKI : Biznes…

: Miesięcznik BiznesPolska

: BizPoland Magazine

PORTFOLIO : LAYOUT : ROCZNIKI :
PORTFOLIO : LAYOUT : RAPORTY :
PORTFOLIO : LAYOUT : KATALOGI :
PORTFOLIO : LAYOUT : KSIĄŻKI : Słodka Warszawa, Дахар Польшехь [po czeczeńsku]

PORTFOLIO : CORPORATE IDENTITY : 

PORTFOLIO : FOTOGRAFIA : KRAJOBRAZ : Białoruś

: Estonia, Rumunia

PORTFOLIO : FOTOGRAFIA : WNĘTRZA, DETALE, MARTWA NATURA
PORTFOLIO : FOTOGRAFIA : WYDARZENIA : Grabarka

PORTFOLIO : PISANIE : 

sp

http://sparfianowicz.wordpress.com
http://sparfianowicz.files.wordpress.com/2010/02/slawek_parfianowicz_cv_2011oct13.pdf


© sparfianowicz.wordpress.com, sparfianowicz@wp.pl, 2011

Sławomir Parfianowicz
PORTFOLIO : LAYOUT : TYGODNIKI : BIZNES…

sp

Z a m ó w  b e z p ∏ a t n y  e g z e m p l a r z
zadzwoƒ: (22) 437 97 05 lub wejdê na:  www.biznespolska.pl

Patryk Strzelewicz, 23-la-

tek z Poznania, w∏aÊciciel

prywatnej firmy, rozpoczà∏

akcj´ „Zostaƒ w Polsce,

dzia∏aj globalnie”. Mówi, ˝e

chce przekonywaç m∏odych

ludzi, by nie wyje˝d˝ali na

Zachód tylko robili interesy

w Polsce

Pawe∏ Grzybowski
pawel.grzybowski@biznespolska.pl

Strzelewicz jest ˝ywym dowodem na to, ˝e
w Polsce m∏odzi ludzie mogà osiàgnàç
sukces. Swojà przygod´ z biznesem rozpo-
czà∏, gdy mia∏ zaledwie 19 lat. Po d∏ugim
namyÊle zdecydowa∏ si´ na uruchomienie
produkcji…. plastikowych kostek do gry.
Nie sà to jednak zwyk∏e, szeÊcienne kost-
ki, jakie znamy choçby z popularnego
chiƒczyka.

Firma Q-Workshop.com, której w∏a-
Êcicielem jest Patryk Strzelewicz, pro-
dukuje specjalne kostki do gier RPG (Ro-
le Playing Game). To popularne na ca∏ym
Êwiecie gry, w których uczestnicy wciela-
jà si´ w postacie kranoludów, czarodzie-
jów czy elfów.

Przedsi´biorcy
u prezydenta
Poznaƒ jest jedynym du˝ym

miastem w Polsce, w któ-

rym nie tylko spad∏o bezro-

bocie, co t∏umaczyç mo˝na

emigracjà zarobkowà, ale

równie˝ wzros∏a liczba

miejsc pracy – mówi∏ prezy-

dent Poznania Ryszard Gro-

belny podczas spotkania

z przedsi´biorcami

Agnieszka Grabowska
agnieszka.grabowska@biznespolska.pl

Ponad 100 poznaƒskich biznesmenów,
skupionych w Wielkopolskim Klubie
Kapita∏u i Wielkopolskiej Lo˝y BCC,
spotka∏o si´ z prezydentem Poznania, by
podsumowaç mijajàcà kadencj´ i zapytaç
o plany na przysz∏oÊç.

– Oceniamy sytuacj´ gospodarczà Po-
znania pozytywnie. Uwa˝amy jednak, ˝e
Poznaƒ jako stolica gospodarcza Polski,
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Soko∏ów coraz bli˝ej Pozmeatu
Rada wierzycieli upad∏ej poznaƒskiej spó∏ki
Pozmeat SA zgodzi∏a si´ na sprzeda˝ ma-
jàtku firmie Soko∏ów SA. Na razie nie wia-
domo, jaka b´dzie wartoÊç transakcji ani
kiedy zostanie sfinalizowana. Pojawi∏a si´
jednak informacja, i˝ niewykluczone, ˝e
przed koƒcem roku opustosza∏e hale zak∏a-
dów Pozmeatu w Robakowie ko∏o Poznania
znów zacznà t´tniç ˝yciem. Soko∏ów mo˝e
tam zatrudniç nawet kilkaset osób.

Do tej pory syndyk a˝ 10 razy og∏asza∏
przetarg na sprzeda˝ majàtku po upad∏ej
poznaƒskiej firmie.

ciàg dalszy na stronie 14

Aula gotowa

Poznaƒscy melomani doczekali si´
nowej sali koncertowej, która s∏u˝yç
b´dzie nie tylko studentom 
Akademii Muzycznej

NieruchomoÊci – str. 6

W atmosferze nieufnoÊci
Szefowie rzadko potrafià rozma-
wiaç z pracownikami – wynika
z raportu On Board PR. 
Dane te komentujà specjaliÊci od
rynku pracy

WiadomoÊci ogólnopolskie – str. 9

Z∏otówki czy franki

Doradca z Money Expert radzi,
w jakiej walucie kredyt b´dzie dla
nas korzystniejszy

Opinie – str.15

Mówià na mieÊcie
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ciàg dalszy na stronie 5

Dorota S∏omczyƒska

Szko∏a J´zyka Obcego Blueberry w Bo-
rówcu dzia∏a ju˝ trzeci rok. Jej za∏o˝yciel-
kà jest Ma∏gorzata Chowaƒska-Sykut,
z zawodu filolog anglista oraz specjalista
ds. public relations. W Borówcu mieszka
od Gwiazdki 1999 r. Wówczas uczy∏a j´zy-

ka angielskiego w I Prywatnym Angloj´-
zycznym Liceum w Poznaniu (matura mi´-
dzynarodowa), prowadzi∏a zaj´cia na UAM
w Kolegium J´zyków Obcych oraz w∏asne
kursy j´zykowe w podpoznaƒskim Ko-
strzynie. Zrezygnowa∏a z pracy w liceum.

Szko∏a na peryferiach

Róbcie biznes w Polsce!

ciàg dalszy na stronie 8

Wskaêniki Biznesu Poznaƒskiego
11,5 proc. – wzrost przychodów z ca∏okszta∏tu dzia∏alnoÊci wielkopolskich firm w I pó∏roczu
2006 w stosunku do I pó∏rocza 2005
640 – liczba mieszkaƒ oddanych do u˝ytku w Wielkopolsce w lipcu 2006 
(o 5,7 proc. mniej ni˝ w czerwcu 2006 i o 33,2 proc. mniej ni˝ w lipcu 2005()

èród∏o: Urzàd Statystyczny w PoznaniuW
B

P

ciàg dalszyna stronie 5

Kursy FCE i CAE, Business English, w∏oskiego, rosyjskiego,

a nawet szwedzkiego znalaz∏y si´ w planie zaj´ç Szko∏y J´-

zyka Obcego Blueberry. Rok szkolny rozpocz´∏a we w∏asnej

siedzibie. Nowo wybudowany gmach mieÊci si´ przy

ul. G∏ównej w Borówcu pod Poznaniem

Ma∏gorzata Chowaƒska-Sykut zaczyna∏a od
udzielania korepetycji, dziÊ w jej szkole za-
trudnionych jest siedmiu nauczycieli, ma po-
nad 400 uczniów
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W Polsce m∏odzi ludzie mogà osiàgnàç suk-
ces w biznesie – przekonuje Patryk Strzele-

wicz, prezes firmy Q-Workshop.com fo
t. 
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˚eby opisaç zainteresowanie nowoczesny-
mi powierzchniami biurowymi we wszyst-
kich du˝ych miastach w Polsce nie wystar-
czy powiedzieç, ˝e biura schodzà na pniu.
Coraz cz´Êciej firmy podpisujà umowy
najmu jeszcze przed oddaniem do u˝ytku
nowych obiektów, czy nawet przed rozpo-

cz´ciem ich budowy. Zdarza si´, ˝e du˝e
firmy rezygnujà z inwestycji, bo nikt nie
mo˝e zaoferowaç im doÊç du˝ej po-
wierzchni pod biura (np. firma Credit
Swiss, która zamierza∏a zainwestowaç
w Katowicach, a ostatecznie wybra∏a Wro-
c∏aw). Oferty sà niezwykle kuszàce – cz´-

sto chodzi o ponad tysiàc mkw. wynajmo-
wanych na d∏ugi okres (nawet do 10 lat),
tymczasem w Krakowie, Wroc∏awiu i Ka-
towicach, praktycznie nie ma ju˝ wolnych
biur klasy A.

Mieszkania
na po∏udniu
Osiedle Pastelowe, to kolej-

ny po Plantach Âlàskich, po-

mys∏ firmy Nestin Polska na

nowoczesne mieszkania

w Katowicach

Adam Sieroƒ
asieron@biznespolska.pl

– Nazwa Pastelowe wzi´∏a si´ stàd, ˝e
chcieliÊmy, ˝eby osiedle kojarzy∏o si´
wszystkim pozytywnie, z ciep∏ymi kolo-
rami i wakacjami. Dlatego te˝ postano-
wiliÊmy, ˝e bedzie ono wyglàda∏o tak jak
osiedla na po∏udniu Europy – mówi Pa-
trycja Brychcy kierownik dzia∏u mar-
ketingu Nestin Polska. Skojarzenie
z po∏udniem Europy jest o tyle interesu-
jàce, ˝e osiedle Pastelowe znajduje si´
nie tylko w po∏udniowej Polsce, ale tak-
˝e w po∏udniowej dzielnicy Katowic – na
styku Ligoty i Brynowa. Jest ono tak
zlokalizowane, ˝e oprócz dobrego sko-
munikowania z centrum miasta, w jego
pobli˝u znajdujà si´: park KoÊciuszki,
kàpielisko Rolna, park przy bazylice
Franciszkanów w Panewnikach, a tak˝e

Infrastruktura
w przysz∏oÊci
Rozbudowa bazy logistycz-

nej na Âlàsku przyczyniç sie

mo˝e do przyspieszenia mo-

dernizacji lokalnej sieci kole-

jowej, rozwoju kolei pasa-

˝erskiej, a tak˝e… przebu-

dowy koryta Odry
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Kobieca pasja
Dla kobiet zajmujàcych si´ biznesem
równie wa˝ny jak sukces w pracy,
jest te˝ sukces w ˝yciu osobistym –
przekonujà organizatorki konferencji
„Pasja w ˝yciu i biznesie”

WiadomoÊci – str. 2

Apartament w Beskidach
Weekendowy dom poza miastem te˝
mo˝e byç luksusowy. Do takiego
wniosku doszli w∏aÊciciele firmy Stark
Development, która buduje aparta-
mentowce w Beskidzkich kurortach

NieruchomoÊci – str. 6

Si∏a singla
Klub Sigla „Po∏ówki Pomaraƒczy”
rozrasta si´ szybciej, ni˝
spodziewa∏a si´ jego za∏o˝ycielka
Katarzyna Adamowicz. Teraz rusza
tak˝e na Âlàsku

Mój biznes – str. 7

RoÊnie sieç BNI
Otwarte spotkanie klubu Meridian – ju˝ drugiej
grupy BNI Polska w Katowicach przyciàgn´∏o
120 nowych osób

WiadomoÊci – str. 5

Carl Zeiss w Miko∏owie
Supernowoczesne Centrum Pomiarów Wspó∏-
rz´dnoÊciowych, które ruszy∏o na Âlàsku b´dzie
dzia∏aç przede wszystkim dla bran˝y motoryzacyjnej

WiadomoÊci – str. 2

Sezona na biurowce

Stolice regionów za sprawà luksusowych biur pnà si´ do góry. Od lewej: planowana w Katowicach inwestycja Euroscape PIA Limited, Sea
Towers w Gdyni i biurowiec Omega, który ma powstaç w Poznaniu

Warszawa przestaje mieç w Polsce monopol na luksusowe biurowce. Stolice regionów,

konkurujàce z nià ju˝ nie tylko cenami, dynamicznie pnà si´ do góry

U Êw. Katarzyny nie by∏o w∏a-

Êciwych instalacji przeciwpo˝a-

rowych, a jedynie kilka gaÊnic

proszkowych i pianowych. 

KoÊció∏ ubezpieczony by∏ na

poziomie minimalnym: polisa

opiewa∏a na kwot´ 500 tys. z∏,

a dodatkowe ubezpieczenie,

obejmujàce wie˝´ z Muzeum

Zegarów Wie˝owych (800 tys.

z∏), op∏acone by∏o przez gdaƒ-

skie Muzeum Historyczne

Nie wymieniaç
nazwy ˚u∏awy
Po wojnie uda∏o si´ szybko

osuszyç zatopione przez

Niemców ˚u∏awy. Jednak

z ich utrzymaniem w nale˝y-

tym stanie wcià˝ mamy k∏o-

poty, nieraz osiàgajàce roz-

miary kl´ski. Mo˝e ju˝ nie-

d∏ugo to si´ zmieni

Robert Jastrz´bski

Najwi´kszym problemem ˚u∏aw jest gospo-
darka wodna. 28 proc. powierzchni Delty
Wis∏y le˝y poni˝ej poziomu morza.

Czerwona
pod ziemi´
Znowu sta∏o si´ g∏oÊno

o tak zwanej drodze czer-

wonej, która mia∏aby byç 

alternatywnà trasà komuni-

kacyjnà w TrójmieÊcie

Zbigniew Karbowski

W tych dniach mia∏ byç og∏oszony prze-
targ na stworzenie projektu studium wy-
konalnoÊci robót (do momentu zamkni´-
cia numeru og∏oszenie o przetargu nie po-
jawi∏o si´ na stronie internetowej mia-
sta).Wynikiem przetargu ma byç ustalenie
konkretnego przebiegu trasy, której g∏ów-
na cz´Êç b´dzie prowadzi∏a przez Sopot
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Balt Military Expo
Ponad sto firm, zwiàzanych m.in.
z bran˝à stoczniowà, wojskowà
i ratowniczà, zaprezentowa∏o 
swojà ofert´ na Ba∏tyckich 
Targach Militarnych

Wydarzenia – str. 3

Na ratunek drewnianym
koÊcio∏om
Ponad 10 mln z∏. z unijnych
funduszy przeznaczone b´dzie 
na konserwacj´ wielkopolskich
zabytków

WiadomoÊci ogólnopolskie – str. 12

Komunikacja w tabletce

Komunikacja miejska to nie tylko
trolejbusy, autobusy i tramwaje.
To tak˝e zarzàdzenie, informatyka
i bezpieczeƒstwo

WiadomoÊci – str. 4

Gryfy dla najlepszych
Marsza∏ek województwa pomorskiego, Jan
Koz∏owski nagrody firmy z regionu pomorskiego,
które najlepiej promujà lokalnà gospodark´

Wydarzenia – str. 3

Lexus w do∏u
9 do∏ek, bunker po drodze, d∏ugi prosty fairway. 
W Sierra Golf Club odby∏a si´ gdaƒska ods∏ona
Lexus Polish Golfers Championship.

WiadomoÊci – str. 8
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KoÊcio∏y pod Bo˝à opiekà

czytaj na stronie 5
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Marek B∏uÊ

Agnieszka K∏opociƒska z warszawskiego
biura podró˝y Marco Polo Travel twier-
dzi, ˝e liczba klientów jej firmy, którzy de-
cydujà si´ na wypoczynek na morzu,
wzrasta Êrednio o 50 proc. rocznie. 

Coraz wi´cej Polaków wybiera wypoczynek na statkach

wycieczkowych. Dok∏adnej ich liczby nie da si´ ustaliç, 

bo wiele osób kupuje bilety przez Internet, 

ale jedno jest pewne – polski rynek turystyki morskiej 

roÊnie o kilkadziesiàt procent rocznie czytaj na stronie 5

Ksi´˝niczki wielkie i ma∏e

Ogieƒ zniszczy∏ doszcz´tnie dach
najstarszego koÊcio∏a parafialnego 

w Gdaƒsku fo
t. 
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ING Car Lease 
zmieni∏ zarzàd
Przedstawiciele firmy liczà, ˝e
po kiepskim roku bie˝àcym,
w przysz∏ym rynek d∏ugotermi-
nowego wynajmu samochodów
powi´kszy si´ o 20–25 proc.

Tomasz St´pieƒ

Firma ING Car Lease Polska, zajmujàca si´
d∏ugoterminowym wynajmem samochodów,
od poczàtku paêdziernika ma nowy zarzàd.
Jak si´ dowiedzieliÊmy, powodem zmiany
jest wyjazd z Polski dotychczasowego preze-
sa ING Car Lease Holendra Viba Vermy,
a tak˝e dà˝enie firmy, aby zacieÊniç wspó∏-
prac´ z drugà spó∏kà holenderskiej grupy
bankowej – ING Lease Polska, zajmujàcà si´
g∏ównie leasingiem nieruchomoÊci i innych
Êrodków trwa∏ych.

MarcPol zniknie z pl. Defilad
Spó∏ka MarcPol do 2 marca przysz∏ego roku
b´dzie musia∏a usunàç swoje zabudowania
z placu Defilad i przekazaç teren miastu – do-
wiedzieliÊmy si´ w Zarzàdzie Terenów Pu-
blicznych. 

Jak poinformowa∏ nas sekretariat ZTP
w imieniu dyrektor Renaty Kazanowskiej, ju˝
30 czerwca br. zosta∏a wypowiedziana Marc-
Polowi umowa najmu terenu obok Pa∏acu Kul-
tury i Nauki. Zgodnie z warunkami wypowie-
dzenia „spó∏ka zobowiàzana jest do przekaza-
nia terenu wolnego od wszelkich naniesieƒ do
2 marca przysz∏ego roku”.

W∏aÊciciel MarcPolu Marek MikuÊkiewicz
nie komentuje tej sprawy – dowiedzieliÊmy si´
w sekretariacie MarcPolu.

Firma od 1991 roku prowadzi prowizorycz-
ne i budzàce spore kontrowersje pawilony
handlowe na placu Defilad. Wed∏ug planów
Urz´du Miasta, ju˝ w przysz∏ym roku na tym
terenie ma si´ rozpoczàç budowa nowego cen-
trum wielofunkcyjnego.

Cezary Pytlos

Centrum TeleMarketingowe, 
firma z Annopola z nowym fran-
cuskim inwestorem strategicznym,
rzuca wyzwanie dotychczasowym
liderom rynku – Call Center 
Poland i Contact Center TPI

Beata Krowicka

Spó∏ka Centrum TeleMarketingowe, urucho-
mi∏a w ostatnich dwóch miesiàcach dwa nowe
call center. Jedno zosta∏o otwarte w Wawrze,
a drugie we Wroc∏awiu – poinformowa∏o kie-
rownictwo firmy podczas konferencji prasowej
w ubieg∏y czwartek.

Obecnie CTM, w swej siedzibie na warszaw-
skim Annopolu oraz w dwóch nowych obiek-

tach, dysponuje 450 stanowiskami, przy których
telemarketerzy oferujà klientom firmy rozmaite
us∏ugi: od prowadzenia infolinii czy telefonicz-
nego badania opinii klientów, po obs∏ug´ serwi-
sów SMS, kampanie sprzeda˝owe i najró˝niej-
sze us∏ugi z zakresu telemarketingu.

Dzi´ki nowym obiektom, CTM wysz∏o na pro-
wadzenie w wyÊcigu firm telemarketingowych
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Konstancja dla
wybranych
II etap osiedla w Konstancinie 
b´dzie mia∏ nieco inny charakter
od pierwszego. Na zdj´ciu Marek
Skowroƒski, burmistrz miasta

NieruchomoÊci – s. 7

Bli˝ej Brukseli

Marek Multan, nowy dyrektor 
generalny Konfederacji Pracodawców
Polskich za cel stawia sobie lepsze
wykorzystywanie funduszów unijnych

Nowe twarze – s. 10

Tylko dla twardzieli
Jarosze i osoby o s∏abym
˝o∏àdku nie powinni odwiedzaç
Churrasco do Landa, 
nowej restauracji brazylijskiej
przy ulicy Pró˝nej

Restauracja – s. 15

21 Centrów targowych i konferencyjnych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lista na s. 12

dokoƒczenie na stronie 4

R E K L A M A

Halo, tu nowe call center

dokoƒczenie na stronie 4

Mówià na mieÊcie

czytaj na stronie 8–9

Odrzutowe testy 
Stacja prób silników odrzutowych 
firmy General Electric w Rembertowie 
przesz∏a chrzest bojowy

WiadomoÊci – s. 4

Getin Bank zamiast GBG
Wi´cej w∏asnych oddzia∏ów i wspó∏praca
z agentami oraz poÊrednikami – bank Leszka
Czarneckiego ujawnia szczegó∏y strategii

Finanse – s. 3

Gigancie, otwórz si´

We wtorek otwarte zostanie najwi´ksze centrum handlowe 
nie tylko w Warszawie i Polsce, ale w ca∏ej Europie Ârodkowej.
Moloch liczy ponad 300 tysi´cy metrów kwadratowych powierzchni
ca∏kowitej – dwa razy wi´cej ni˝ Blue City i trzy razy wi´cej 
ni˝ Pa∏ac Kultury i Nauki. 

W pasa˝u Wis∏a skojarzenia z królowà polskich
rzek b´dà nasuwa∏y latarnie w kszta∏cie okr´to-
wych masztów, a tak˝e Êwietliki przywodzàce na
myÊl rzeczne fale

Auto

Klimat 

dodatek motoryzacyjny

jesieƒ 2004/zima 2005

Zamieniç w rzeczywistoÊç 

te inwestycje, które uda∏o

si´ zapisaç na papierze

w ubieg∏ym roku 

– to zadanie dla Wroc∏awia

na 2006 rok. Czy w tym 

roku b´dziemy ju˝ tylko 

przecinali wst´gi?

Sylwia Chmielarz
schmielarz@biznespolska.pl

Na pewno w mieÊcie przyb´dzie po-
wierzchni biurowych i to najwy˝szej klasy
A. WyroÊnie te˝ handlowa konkurencja
Galerii Dominikaƒskiej – w postaci Ar-
kad Wroc∏awskich i Pasa˝u Grunwaldz-
kiego. Wroc∏awianie b´dà mogli wreszcie
odpoczàç we Wroc∏awskim Parku Wod-
nym. A studenci b´dà si´ kszta∏cili na
Êwiatowym poziomie dzi´ki inwestycjom
politechniki i uniwersytetu.

To ma byç fabryka
przysz∏oÊci
Zgarniajà Ênieg i wierzchnià

warstw´ ziemi – ci´˝kie ma-

szyny wjecha∏y na najs∏yn-

niejszà w Polsce dzia∏k´

w podwroc∏awskiej gminie

Kobierzyce

Sylwia Chmielarz
schmielarz@biznespolska.pl

Tym samym zacz´∏a si´ najwi´ksza inwesty-
cja w historii Polski. Nie oznacza to jednak,
˝e budow´ zaczà∏ g∏ówny inwestor – LG
Philips LCD. To Agencja Rozwoju Prze-
mys∏u wykonuje makroniwelacj´ 66 hekta-
rów, na których wyroÊnie pierwsza w Euro-
pie fabryka ekranów ciek∏okrystalicznych.
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Wroc∏aw ma dobre CV
Mam nadziej´ na to, ˝e do 
Wroc∏awia trafià kolejne inwestycje
koncernu. 3M Poland ma szans´ staç
si´ wi´ksze ni˝ np. 3M France 
– mówi Piotr Freyberg, dyrektor ge-
neralny 3M Poland

Wywiad – strona 5

Majà trzy tygodnie
Kobierzyce i Kàty Wroc∏awskie orga-
nizujà wspólnie szkolenie dla opera-
torów wózków wid∏owych. 
Takich pracowników brakuje firmom
logistycznym, które lokujà si´ wzd∏u˝
autostrady A4

WiadomoÊci – strona 10

Rok w drodze
Prawie 300 milionów z∏otych 
poch∏onà w tym roku inwestycje
drogowe. W kolejnych latach 
pieni´dzy ma byç wi´cej. 
Czy remonty rozwià˝à najwi´kszy
problem miasta?

WiadomoÊci – strona 11

Plany i plamy
Pó∏roczne opóênienie ma program mieszkanio-
wy Wroc∏awia, który zak∏ada∏ uchwalenie do
koƒca 2005 roku 66 planów zagospodarowa-
nia przestrzennego. Czy uda si´ to nadrobiç?

NieruchomoÊci – strona 13

Apartament dla prawnika
Pod koniec lutego zakoƒczy si´ budowa Wall 
Street House przy ulicy W∏odkowica. To kolejna
inwestycja, która cieszy∏a si´ szczególnym 
powodzeniem wÊród wroc∏awskich prawników

NieruchomoÊci – strona 7

Z a m ó w  b e z p ∏ a t n y  e g z e m p l a r z
zadzwoƒ: (22) 437 97 05 lub wejdê na:  www.biznespolska.pl

ciàg dalszy na stronie 14

Zmiany w BCC
Nowego kanclerza b´dzie

mia∏a DolnoÊlàska Lo˝a 

Business Centre Club. 

Po prawie 10 latach Janis∏aw

Muszyƒski oddaje stery

– Mam 64 lata. Pora pomyÊleç o l˝ejszych
zadaniach – mówi z uÊmiechem Jani-
s∏aw Muszyƒski, który od prawie 10 lat
kierowa∏ BCC na terenie Dolnego Âlàska.

czytaj na stronie 10ciàg dalszy na stronie 8

B´dzie si´ du˝o dzia∏o

Budowa Pasa˝u Grunwaldzkiego (od lewej). Budynek informatyki Uniwersytetu Wroc∏awskiego
(górà od lewej), Arkady Wroc∏awskie przy ul. Swobodnej, biurowiec Zojan przy ul. Legnickiej,
Zintegrowane Centrum Politechniki Wroc∏awskiej przy Wybrze˝u Wyspiaƒskiego (do∏em od
lewej), Outlet Factory przy ul. Miƒskiej, biblioteka Uniwersytetu Wroc∏awskiego
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Ju˝ wio snà no we au ta ró˝ nych
ma rek b´ dzie mo˝ na ku piç w cen -
trum han dlo wym Blue City,
a w przy sz∏o Êci byç mo ̋ e tak ̋ e
w hi per mar ke tach

Ce za ry Py tlos

W∏a Êci cie le cen trum han dlo we go Blue Ci ty zle -
ci li Pio tro wi Ba chur skie mu, zna ne mu wy daw cy
me dial ne mu, mi sj´ stwo rze nia pierw sze go
w kra ju hi per mar ke tu sa mo cho do we go. Pro jekt
za in te re so wa∏ ju˝ wst´p nie kil ku pro du cen tów,
z ko lej ny mi pro wa dzo ne sà ne go cja cje. Je ̋ e li
wszyst ko pój dzie do brze, na wio sn´ przy sz∏e go
ro ku klien ci Blue Ci ty b´ dà mo gli pod jed nym

da chem wybieraç spoÊród kil ku, a mo ̋ e na wet
kil ku nastu ma rek sa mo cho dów.

To praw do po dob nie pierw szy sy gna∏ zmian,
ja kie na stà pià na ryn ku no wych aut. Z praw dzi -
wà re wo lu cjà b´ dzie my mie li do czy nie nia wte -
dy, gdy sprze da˝ sa mo cho dów roz pocz nà sie ci
hi per mar ke tów. Nie jest to wy klu czo ne, choç
za pew ne nie b´ dzie mia ∏o miej sca w naj bli˝ szej
przy sz∏o Êci.

Wszyst ko przez Ma rio Mon tie go, ko mi sa rza
UE ds. kon ku ren cji, któ ry na le ga∏ na li be ra li za -
cj´ ryn ku mo to ry za cyj ne go w Unii Eu ro pej skiej.
Do tych czas sprze da˝ sa mo cho dów nie pod le ga -
∏a bo wiem ta kim sa mym prze pi som jak zbyt po -
zo sta ∏ych to wa rów. By ∏a cz´ Êcio wo wy ∏à czo na
z za sad wol nej kon ku ren cji na pod sta wie spe -
cjal ne go roz po rzà dze nia Ko mi sji Eu ro pej skiej,

na zwa ne go wy ∏à cze niem gru po wym. Efek tem
te go ogra ni cze nia by ∏o m.in. to, ˝e pro du cen ci
sprze da wa li no we sa mo cho dy wy ∏àcz nie w au to -
ry zo wa nych sa lo nach, na do da tek mo gli ˝à daç,
by w∏aÊciciele ogra ni czy ∏i si´ do jed nej mar ki.

1 paê dzier ni ka we sz∏y w ˝y cie prze pi sy li be ra -
li zu jà ce ry nek. Di le rzy sa mo cho dów zo sta li
zwol nie ni z obo wiàz ku utrzy my wa nia warsz ta -
tów na praw gwa ran cyj nych (ma jà pra wo te us∏u -
gi zle caç in nym ser wi som), mo gà sprze da waç
kil ka ma rek sa mo cho dów pod jed nym da chem,
mo gà wresz cie sto so waç nie fa brycz ne cz´ Êci za -
mien ne. Od li sto pa da 2005 ro ku b´ dà sa mi de -
cy do waç, w któ rym kra ju chcà sprze da waç sa -
mo cho dy.

D∏u˝ sze 
gwa ran cje 
– dro˝ sze auta
Jo wi ta Ha ko bert

Do sto so wa nie pol skie go usta wo daw stwa do
pra wa unij ne go spowoduje wyd∏u˝enie gwa ran -
cji ofe ro wa nych przez pro du cen tów sa mo cho -
dów. Ci, któ rzy do tych czas za pew nia li gwa ran -
cj´ rocz nà, od ma ja przy sz∏e go ro ku b´ dà mu -
sie li prze d∏u ̋ yç jà do dwóch lat. Ope ra cja ta
wià ̋ e si´ z kosz ta mi, a co za tym idzie, z praw -
do po dob nym wzro stem cen aut.

Jazz po wal czy
z yari sem
Pa ra dok sal nie, na wej Êcie Pol ski
do Unii Eu ro pej skiej naj bar dziej
cze ka jà pro du cen ci z… Azji

Ju sty na Wró bel

Ja poƒ scy i ko re aƒ scy pro du cen ci pla nu jà
w przy sz∏ym ro ku zwi´k szyç sprze da˝ swo -
ich sa mo cho dów na pol skim ryn ku. Ma im
w tym po móc ob ni ̋ e nie ce∏ na au ta im por -
to wa ne spo za Unii Eu ro pej skiej – z obec -
nych 35 do 10 proc. Teraz wi´k szoÊç sa mo -
cho dów ja poƒ skich sprze da wa nych w Pol -
sce po cho dzi z fa bryk eu ro pej skich, ale im -
por te rzy za po wia da jà wpro wa dze nie na ry -
nek ko lej nych mo de li, produkowanych
w Azji.

Zmie nio ne staw ki cel ne za cznà obo wià zy -
waç po na szym wej Êciu do Unii w ma ju
2004 r. Pol ska mu si bo wiem do sto so waç je do
tam obo wià zu jà cych. Do tych cza so we 35-pro -
cen to we ta ry fy spra wia jà, ˝e au ta pro du ko -
wa ne w Ja po nii czy Ko rei sà dro gie i nie ma -
jà szans w kon ku ren cji z eu ro pej ski mi, im -
por to wa ny mi ju˝ bez c∏a od ubie g∏e go ro ku. 

czytaj na stronie II

czytaj na stronie III czytaj na stronie V
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Auta Hondy b´dzie mo˝na kupiç w nowym salonie w centrum handlowym Blue City – zapewnia Piotr Bachurski, którego zadaniem jest stworzenie pier-
wszego w kraju hipermarketu samochodowego

http://sparfianowicz.wordpress.com
http://sparfianowicz.files.wordpress.com/2010/02/slawek_parfianowicz_cv_2011oct13.pdf
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– W ostatnim okresie czasu, a mam tu na
myśli okres od początku transformacji poli-
tycznej w Polsce (…) przybylo kilkanaście ty-
sięcy miejsc noclegowych w obiektach
hotelowych. W dniu dzisiejszym statystyka
podaje, że w Polsce posiadamy ponad 12 000
obiektów hotelarskich. Jest to liczba nieza-

dowalająca do obslugi blisko 2 miliardów mi-
grujących corocznie podróżników.(…) I dla-
tego przewidujemy, że w Polsce może śmialo
powstać tysiace nowych inwestycji hotelo-
wych w różnych standardach. – stwierdza
prezes zarządu Polskiej Izby Hotelarstwa,
Krzysztof Milski.
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Nowe poznańskie hotele
wypełniają kolejne nisze

Ciąg dalszy na stronie 6

Na pierwszy rzut oka w Poznaniu hoteli, 
o różnym standardzie, jest bardzo dużo. 
Stopień nasycenia miejscami noclegowymi w
Poznaniu jest jednak mocno weryfikowany przez
rzeczywistość. Poznań jako bardzo aktywne
miasto na arenie międzynarodowej, już teraz
cierpi na spory niedobór obiektów hotelarskich, o
czym możemy przekonać się przy okazji
Konferencji Klimatycznej ONZ, która rozpoczęła
się pierwszego grudnia w Poznaniu.

Na pierwszy rzut oka w Poznaniu hoteli, 
o różnym standardzie, jest bardzo dużo. 
Stopień nasycenia miejscami noclegowymi w
Poznaniu jest jednak mocno weryfikowany przez
rzeczywistość. Poznań jako bardzo aktywne
miasto na arenie międzynarodowej, już teraz
cierpi na spory niedobór obiektów hotelarskich, o
czym możemy przekonać się przy okazji
Konferencji Klimatycznej ONZ, która rozpoczęła
się pierwszego grudnia w Poznaniu.

Od lewej: Łukasz Uliszewski, asystent dyrektora,
Agnieszka Kearney, kierownik działu sprzedaży
i marketingu oraz Andrzej Przeniosło, dyrektor
hotelu, zarządzają nowootwartym Notus City
Park Residence

Widmo krąży 
po Europie?
Czyli jak kryzys odbija się na
rynku nieruchomości

Wiadomości – str. 11

Energia odnawialna
Econcern, podczas konferencji kli-
matycznej w Poznaniu, przekony-
wał do szybszego podnoszenia
wydajności energii

Energia – str. 12–13

Pożegnanie z Afryką
O swojej długiej drodze z Danii do
Poznania przez Afrykę i Iran, 
o adaptacji do nowych warunków 
opowiada Carsten Pedersen

Mój biznes – str. 3
9 7 7 1 7 3 39668 4
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Apartamenty 
wkraczają 
do śródmieścia

Limity straszą
polski węgiel
W najbliższych latach 
Unia Europejska wprowadzi
limity na emisję CO2 do
atmosfery. Jaki będzie miało
to wpływ na opartą 
na węglu polską energetykę?

Adam Sieroń
asieron@biznespolska.pl

– Kwestia ograniczenia emisji CO2 do atmos-
fery to nie jest tylko sprawa Unii Europej-
skiej. Trzeba to zrobić na całym świecie. To
wielkie wyzwanie i ostatni dzwonek na
osiągnięcie takiego porozumienia – mówił
niedawno w Katowicach eurodeputowany i
były premier Jerzy Buzek, podczas konfe-

Tylne drzwi 
recesji
Finansiści uspokajają, 
a szefowie firm wypowiadają
się o niej ostrożnie. 
Fala światowego kryzysu
ekonomicznego dociera 
na Śląsk. 
Na szczęście nie jest zbyt
wielka i ani zbyt gwałtowna

Czytaj na stronie 11
Czytaj na stronie 14

Ciąg dalszy na stronie 4

Griffin Real Estate zmieni 
zabytkową kamienicę w Katowicach 
w luksusowy apartamentowiec

Apartamenty 
wkraczają 
do śródmieścia

Griffin Real Estate zmieni 
zabytkową kamienicę w Katowicach 
w luksusowy apartamentowiec
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Rodzi się klasa średnia
O nowych ikonach Śląska i przyszłości metro-
polii rozmawiamy z prof. Markiem Szczepań-
skim, socjologiem Uniwersytetu Śląskiego i
rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk
Społecznych w Tychach

Temat miesiąca – str. 12-13

Reporter do Chin, 
Ruch na GWP
Firma Mariusza Klimka rozwija swoją sieć
sprzedaży w Kraju Smoka. Na giełdę wchodzi
też jej podopieczny - chorzowski Ruch

Wiadomości – str. 3
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Moda to ogromny światowy
biznes. Organizatorzy
Fashion Week chcą by mogli
w nim zaistnieć także polscy
projektanci. 
W Łodzi – tradycyjnie
związanej z branżą 
– może się to udać

Czytaj na stronie 5

Spór o górnicze targi 
Energia – str. 24–25

Toyota w Nowogrodźcu 
Wiadomości – str. 19

F1 świata mody 
wystartuje w Łodzi

W numerze także:

Strefy urosły
Kryzys wpływa na rozwój specjalnych stref eko-
nomicznych. Aż siedem z nich rozszerzyło, lub w

najbliższym czasie rozszerzy swoje granice. Wielu
z nowych inwestorów to firmy średniej wielkości

Strefy ekonomiczne – str. 8

Śląsk gościł gospodarczą Europę
W najbliższych latach na energetykę przezna-
czymy ponad 120 mld zł – zapowiedział premier
Donald Tusk na podczas pierwszego Europej-
skiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Wiadomości – str. 6

Maltańskie Termy w Poznaniu
W czerwcu na północnym brzegu Jeziora Maltań-
skiego w Poznaniu ma ruszyć inwestycja uwa-
żana dotąd za pechową. Aquapark z wodami
termalnymi ma działać przed Euro 2012

Wiadomości – str. 10

F1 świata mody 
wystartuje w Łodzi

2008
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Zdarzyło się 
w Trójmieście
Minął rok. Postanowiliśmy przypomnieć
12 najważniejszych jego wydarzeń. Cza-
sami mieliśmy kłopoty z wyborem. Na
przykład w sierpniu. Czy pisać, że po raz
pierwszy od lat zmalało zainteresowanie
gości Jarmarkiem św. Dominika, co z per-
spektywy czasu możemy ocenić jako
pierwszą oznakę nadchodzącego kryzysu
gospodarczego, czy też o bezprecedenso-
wym wydarzeniu, jakim było znalezienie
się Gdyni na planszy „Monopoly”? Prze-
praszamy za wszystkie ważne dla regionu
wydarzenia, jakie nie znalazły się w na-
szym - z konieczności subiektywnym - ze-
stawieniu, a zainteresowanych odsyłamy
do archiwalnych numerów naszej gazety.
A więc wspominajmy co się zdarzyło.

Styczeń
Gdańskie Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdro-
żeniowe Fort wygrało konkurs na projekt Euro-
pejskiego Centrum Solidarności. W ECS znajdą
się m.in. sala wystawowa ze stałą wystawą na
temat „Solidarności”, archiwum związku, bib-
lioteka, biura (Lecha Wałęsy i organizacji poza-
rządowych nawiązujących do idei solidarności) i
kaplica poświęcona pamięci papieża Jana Pawła
II. Integralną część ECS będą stanowić: sala
BHP, w której w sierpniu 1980 r. podpisano Po-
rozumienia Sierpniowe, II Brama stoczni oraz
plac Solidarności z Pomnikiem Poległych Stocz-
niowców. W sumie teren ECS ma blisko hektar
powierzchni. Koszt budowy oszacowano na
260 mln zł, z czego 25-30% sfinansuje budżet
Gdańska, a reszta ma pochodzić z Unii Euro-
pejskiej. Uroczyste otwarcie centrum plano-
wane jest na sierpień 2010 r., na 30. rocznicę
strajków sierpniowych.

Na zaproszenie 

Business Centre Club

Trójmiasto odwiedził 

Paweł Wojciechowski 

prezes 

Polskiej Agencji 

Informacji 

i Inwestycji 

Zagranicznych. 

W sopockim hotelu 

Hafner spotkał się z

przedstawicielami 

lokalnego biznesu,

aby wspólnie 

zastanowić się 

„Czy spowolnienie

gospodarcze 

spowodowane 

kryzysem 

w Stanach 

Zjednoczonych 

będzie miało 

wpływ na poziom

inwestycji w Polsce?”

Sprawozdanie ze spotkania 
znajdą Państwo w tekście
„«Amerykańska choroba» 
w Polsce” na str. 9

Ciąg dalszy na stronie 23

Raport BiznesPolska.pl: Targi MAPIC 
str. I–IV

„Bastion nauk” już działa
Zakończył się I etap Programu Centrum Hewe-
lianum – budowy kompleksu edukacyjno-rek-
reacyjnego w zespole fortyfikacji miejskich z
XIX wieku na gdańskim Grodzisku

Inwestycje – str. 21

Trójmiejska kuźnia sukcesu
Zlokalizowana na piętrze jednej z kamienic
przy Długim Targu Gdańska Fundacja Przedsię-
biorczości dla wielu stanowi pierwszą stację w
drodze do sukcesu

Wspomaganie biznesu – str. 10
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Chiński kapitał
rusza na Polskę
23 osobowa delegacja 
z Chin podczas specjalnego
forum w Warszawie,
przyglądała się polskiej
polityce inwestycyjnej… 
i nie tylko

Przewodnicząca 23 osobowej delegacji bizne-
sowej z Chin i jednocześnie prezes Chińskiej
Izby Przemysłu Maszynowego i Produk-
tów Elektronicznych Pani Yao Wenping po-
wiedziała, że celem wizyty jej delegacji w
Warszawie jest zapoznanie się z polityką
handlową rządu i jego zaangażowaniem w
pobudzanie napływu inwestycji zagranicz-
nych do Polski w dobie światowego kryzysu
finansowego. Pani Wenping podkreśliła, że
obecny kryzys jest wszechobecny, więc zada-
niem każdego rządu jest niwelowanie jego
skutków.

– Nasz rząd opracował politykę zapewnia-
jącą stabilny rozwój handlu zagranicznego,
polepszenie struktury i jakości produktów
oferowanych za granicę, a także program za-
chęcania Chińczyków do wychodzenia za
granice-, powiedziała Pani Yao Wenping.

Stronę polską podczas konferencji repre-
zentował min. Stanisław Lesniewski z De-
partamentu Międzynarodowej Współ-
pracy Dwustronnej w Ministerstwie Gos-
podarki, który podkreślił, że delegacja chiń-
ska wybrała bardzo dobry moment na taką
wizytę.

– Codziennie w ministerstwie odbieram te-
lefony od polskich firm z zapytaniem jak roz-
począć import w Chinach?, mówił Stanisław
Leśniewski.

Raport BiznesPolska.pl: Targi MAPIC 
str. I–IV

Econcern, podczas 12 dniowej konferencji klimatycznej

w Poznaniu, przedstawił ponad 20 prezentacji, w których

przekonywał do szybszego podnoszenia wydajności energii

Ceny powierzchni biurowych
mogą spaść nawet o 20-25%
Wstrzymanie projektów, spowolnienie w transakcjach
finansowych – deweloperzy i inwestorzy spodziewają się
trudności w roku 2009

Ciąg dalszy na stronie 2 Czytaj na stronie 11

Energia odnawialna dla każdego:
Krok pierwszy – podniesienie
wydajności energetycznej

Czytaj na stronie 19

Raj dla outsourcingu
Polska stała się europejskim centrum usług BPO
– zgodni są co do tego uczestnicy forum outso-
urcingu, które odbyło si ę niedawno w warszaw-
skim hotelu Hayatt

Wydarzenia – str. 18

Wielki finał się odwleka
Niewiele brakowało, a umowa 
ze zwycięzcą w przetargu na doradcę 
strategicznego miasta Warszawy 
byłaby podpisana 8 grudnia

Wiadomości – str. 4
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ATM Grupa zbuduje miasteczko filmowe
Wiadomości – str. 23

Outsourcing w Polsce 2009
Raport BiznesPolska – str. 11–17

Czytaj na stronie 4–5

Forum dla biznesu

Na biznesowej mapie Łodzi powstał
nowy ważny punkt – biurowiec Forum
76 Business Center

Wiadomości Łódź – str. 26

Lotnisko nie na Euro

Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego
Towarzystwa Lotniczego opowiada o
planach rozbudowy lotniska w Pyrzo-
wicach

Wywiad Śląsk – str. 7

Komuniacja dla Poznania

Na początku 2010 w Poznaniu 
ma ruszyć budowa 
Zintegrowanego Centrum 
Komunikacyjnego

Wiadomości Poznań – str. 20

Dworce na
ostatni gwizdek

Przedstawiciele PKP zapewniają: zrobimy
wszystko aby wyremontować dworce 
w miastach związanych z rozgrywkami Euro
2012. I dodają: 
To czy udało się w pełni zrealizować te
inwestycje, będzie można ocenić 
dopiero na początku 2012 roku

Przedstawiciele PKP zapewniają: zrobimy
wszystko aby wyremontować dworce 
w miastach związanych z rozgrywkami Euro
2012. I dodają: 
To czy udało się w pełni zrealizować te
inwestycje, będzie można ocenić 
dopiero na początku 2012 roku

OVO się sprzedaje
Pełzający kryzys gospodarczy na świecie, nie przeszkodził
zmienił zainteresowania nabywców luksusowymi
apartamentami OVO. Sprzedało się już kilkadziesiąt lokali –
przekonuje Wings Properties, zajmujący się ich sprzedażą
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Czytaj na stronie 3

Wrocław –
coraz tańsze
mieszkania
Aż o ponad 9 proc., czyli 600
złotych, spadły średnie ceny
transakcyjne mieszkań we
Wrocławiu – wynika z raportu
Open Finance. To zdecydo wa -
nie najbardziej spektakularny
spadek w skali kraju. Jedno -
cześnie znacznie zwiększyła
się liczba transakcji

Kolejne porównanie cen transakcyjnych
uzyskanych na podstawie wniosków złożo-
nych za pośrednictwem serwisu Open Fi-
nance pokazuje dalszy spadek średniej ceny
metra kwadratowego we wszystkich najwięk-
szych miastach. Liderem spadków jest Wroc-
ław – średnia cena transakcyjna (mediana)
metra kwadratowego mieszkania we Wrocła-
wiu w październiku 2008 r. wyniosła 5923
złotych i była niższa o 9,3 proc. niż w roku
ubiegłym (6530 zł). W Gdańsku ceny spadły
symbolicznie (0,1 proc.) i w chwili obecnej
metr mieszkania jest tam droższy niż w sto-
licy Dolnego Śląska (6095 zł). W Krakowie
obniżyły się o 2,7 proc., są więc znacznie
droższe niż we Wrocławiu (6259 zł), choć
rok wcześniej było odwrotnie. W Poznaniu
spadek wyniósł 3,6 proc. (5666 zł), nato-
miast w Warszawie był nieco wyższy – 4,1
proc. (do 8182 zł).

Maciej Wełyczko
mwelyczko@biznespolska.pl

Niepotrzebnie. Dziesiąta „Krzyżowa” była
niezwykle udanym i zajmującym intelek-
tualnie spotkaniem. „Dolny Śląsk w per-

spektywie zmian pokoleniowych” – takie
motto przyświecało w tym roku imprezie
zorganizowanej przez Janisława Muszyń-
skiego i prof. Jan Waszkiewicza.

Ciąg dalszy na stronie 13

X Forum w Krzyżowej
Tegorocznemu jubileuszowemu wydaniu Forum Gospodarczego
i Politycznego w Krzyżowej towarzyszyło sporo obaw. A to o
wyczerpanie formuły, a to o jakość strony organizacyjnej

Ciąg dalszy na stronie 3

str. I–IV

Dolnośląski recykling
doceniony
Dolnoślązacy na międzynarodo-
wych targach POLEKO w Poznaniu
zdobyli liczne nagrody

Ekologia – str. 6

MCI odwołało 
prognozy
Spółka MCI Management SA 
odwołała prognozy wyników za
cały 2008 rok

Finanse – str. 9

Nowe projekty 
PM Group
Rozbudowy Anpharmu w Warszawie
oraz portu lotniczego w Radomiu –
to kolejne projekty PM Group Polska

Wiadomości – str. 11
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Raport: Wrocław przed kryzysem
str. 24

Biznes jak podróż
Carsten Pedersen prowadził już 
biznes w rodzinnej Danii, 
w Afryce i Iranie, żeby w końcu 
trafić do Poznania

Przedsiębiorcy – str. 10

Elektroniczne śledztwo
w czasie kryzysu wzrośnie liczba
przestępstw komputerowych
– ostrzega Tony Dearsley, ekspert
w dziedzinie informatyki śledczej

Wywiad miesiąca – str. 9 

Biznesmen 
na Mount Vinson
Tyski biznesmen Robert Rozmus
„skompletował” Koronę Ziemi

Wiadomości – str. 33

Koniec stycznia
przyniósł branży
motoryzacyjnej złe
wiadomości. 
Sprzedaż aut spadła,
poznański Volkswagen
planuje zwolnienia

Motoryzacja hamujeMotoryzacja hamuje

Czytaj na stronie 4
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eningu Warszawa, INVEST DOM Warszawa, IZOLTECH PLUS Warszawa, MARSAN Warszawa, MK MARINE International Ltd Trójmiasto, MK-MED Poznaƒ, MNP International Warszawa, Niepubliczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej NEUROM
jmiasto, OBIETTIVO LAVORO Wroc∏aw, OPTIPLANET Warszawa, PROJECT BUILDING Trójmiasto, Przedsi´biorstwo Inwestycyjne KATEJOT Warszawa, REALITY INVEST Warszawa, RUSS-POL Warszawa, SIMPLEX GROUP Warszawa, 

NANCIAL Trójmiasto, SOLMATIC Warszawa, SOLTEC SERVICES Trójmiasto, VENIPOL Warszawa, Wielobran˝owe Przedsi´biorstwo Us∏ugowe ANDREAS Poznaƒ, Wirualna Telekomunikacja Warszawa, AMS Development Warszaw
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rszawa, CATALINA WORLDVIEW Warszawa, DR LENS Poznaƒ, EGINA Warszawa, EKO SILESIA Katowice, EKO-BEN Warszawa, EST Trójmiasto, FA Wroc∏aw, HOLLAND PARK SERVICES Warszawa, INFOSERVICES Warszawa, Korpora
dawcza PRETENDENT Wroc∏aw, LAYETANA NEWCO UNO Polska Warszawa, MET-MAX Warszawa, OFF - THE - ROAD TIRES Polska Warszawa, PHSC Systemy Czyszczàce Poznaƒ, POSIAD¸OÂå Warszawa, Przedsi´biorst
odukcyjno-Handlowe POLSIDEX Katowice, ROMA 2000 Warszawa, SALUD - BIS Warszawa, SNAKES Warszawa, STARWOOD Services Poland Warszawa, SYSTEM-1 Poznaƒ, TIBURON Warszawa, V-D-H TRADE Warszawa, WILB
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TERNATIONAL Warszawa, ECO POWER STAR Poznaƒ, K.O.TECH Poland Wroc∏aw, Ogólnopolskie Centrum Finansowe Katowice, OÊrodek Turystyczno Wypoczynkowy KALWA w Pasymiu Warszawa, SANDE Poznaƒ, WRO-CAR Wroc∏a
MAR-U Warszawa, CORRECT Warszawa, D.P.M.S. Warszawa, Galeria Talent Warszawa, GANDEX Warszawa, ISO-FINANSE Trójmiasto, MEDICORDIS Warszawa, NDT Warszawa, NORSVIN Polska Poznaƒ, BON-TON Trójmiasto, BUD-INST
neralne Wykonawstwo Robót Budowlanych i Instalacyjnych Poznaƒ, DORACO DEVELOPING Trójmiasto, EXITEL Warszawa, FARMA CARE Warszawa, FIBERWAVE Warszawa, GASTROMATIC Katowice, GOLDEN FRUIT Katowice, G
jmiasto, J.J. ZAPALSCY Warszawa, MORISON FINANSISTA Corporate Finance Poznaƒ, OMNI-TRANS Trójmiasto, OUYA INTERNATIONAL Warszawa, Pomorska Agencja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci Trójmiasto, SALWATOR W¸OC
rszawa, SD & M PARTNER SYSTEM Poznaƒ, SMP BIAZET Warszawa, TOPERSON Wroc∏aw, TUO Warszawa, UNIVERSAL TELE SOFT Warszawa, VOLKAN INVESTMENT Warszawa, WOLF NULLO Warszawa, ZIELI¡SKA Warszawa, INTRA
ACK Warszawa, ADRIAINVEST Warszawa, Agencja Doradztwa Gospodarczego EURO PLUS Trójmiasto, ARCHIWUM SERWIS Wroc∏aw, BUSINESS MANAGEMENT CONSULTING Warszawa, CANADIAN DEVELOPMENT GROUP Warszaw
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5.1.  Introduction

The task of Lokalny Samorządowy Fundusz Pożyczkowy (LSFP) will
be to make loans to small and medium enterprises on preferential
rates in comparison to the banking system and other non-banking
offers.

This preferentiality will be based on the introduction of simplified
procedures based solely on a scoring system, limiting collateral re-
quirements to personal bonds, and providing competitive interest
rates. 

The “Samorządowa Polska” financial group in creation will, on all lev-
els, be a not for profit organization. This means that the generated
earnings will not be distributed amongst shareholders and will be
fully used towards pursuing statutory goals. This will allow to create
significant write-offs to the reserve and statutory funds. 

Assuming that ultimately after 2015, the LSFP will have 800 000 en-
terprises affiliated and their borrowing engagement will amount to
25 000 EUR each, we will be drawing near the total amount of assets
of 20 billion EUR.  

Considering the efficiency obtained on assets in the banking sector,
we can assume that “Samorządowa Polska” will achieve at least com-
parable rates of return on assets after reaching an optimal scale of de-
velopment, which will take place after 2015.  

The entire surplus after 2015 (around 2 billion PLN) will be used
towards statutory goals and will constitute a very important
source of financing for entrepreneurs. The above conclusion will
enable the offer for entrepreneurs to be supplemented by includ-
ing such services as the possibility of participation in a specially
established general pension fund, operating on the principles of
Mutual Insurance Company (Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajem-
nych - TUW). 
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5.Chapter
Financing mechanism

Prof. Alfred Janc

In the words of Prof. Michał Kulesza: 

“(…) On the basis of Article 9 of the Act on Municipal Self-Government
and Articles 9 and 10 of the Act on Municipal Economy, a municipality
is entitled to establish and participate in limited liability companies on
conditions specified in appropriate resolutions of authorities, adopted
on the basis of Article 18 Clause 2 Item 9 Letter F of the Act on Munic-
ipal Self-government(…)”

In the words of Prof. Michał Kulesza: 

“(…)a company is a flexible instrument for the Loan Fund, particularly
because it removes or limits liability of shareholders (partners) for ac-
tions and obligations of a separate legal entity while at the same time
keeping the influence over the strategy of such entity as well as its cur-
rent operations. It is the Articles of Association (Company agreement)
that defines the roles of individual partners in the executive bodies of
the company and through corporate reconciliation a structure can be
drafted which will protect interests of all shareholders (…)”  

In the words of Prof. Michał Kulesza: 

“(…)there are no obstacles preventing the municipality from establishing
a separate legal entity in order to support entrepreneurship. It is worth
suggesting that in initial phases the interested municipalities undertake
actions that lead to: i) drafting an optimal legal formula of future col-
laboration, including the corporate structure of the future legal entity,
ii) set rules governing the activities of the fund (e.g. financial instru-
ments intended for beneficiaries), etc., or iii) define the sources of fi-
nancing for the fund (i.e. amount of own contribution). These actions
can initially be performed based on an agreement (memorandum)
which once all relevant aspects of the business are defined will lead to
the establishing of the fund (…)”  

Chapter 4. | Legal capabilities for establishing commercial companies by  municipalities
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Prof. Michał Tadeusz Kulesza

Prof. Alfred Janc
Chairman of the Programming Board

� Expert on banking and banking sys-
tems, adviser of the Director of NBP
� Head of the Department of Banking at
the Uniwersytet Ekonomiczny in Poznań
since 1995
� Dean of Economic Department, Uniw-
ersytet Ekonomiczny in Poznań in 2005-
2008
� Director of Centrum Edukacji
Bankowej i Ubezpieczeniowej in Poznań 
� General Inspector of Banking Over-
sight in 2006-2007
� Author of many publications (includ-
ing: “Banking sector in the process of sys-
temic changes”, “Banking in developing
countries”, “Commercial banking in de-
veloped banking systems”, “New banking
services”, “Hedging and modern finan-
cial services”, “Credit-scoring”)

Ranking of 30 municipalities according to their budget in 2007 sorted by voivodeships | Chapter 8.
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Chapter 8. | Ranking of 30 municipalities according to their budget in 2007 sorted by voivodeships
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Voivodeship Dolnośląskie

Governor Rafał Jurkowlaniec
Marshal Marek Łapiński

Representative of Unia …

Budgetary
level of own Investment Number

municipality head budget for 2007 expenditures Population of SMEs
nr municipality mayor/President in PLN for 2007 in PLN in 2007 in 2007

1 Wałbrzych (p.) Piotr Zygmunt Kruczkowski 182 420 613 23 959 271.92 123 635 14289

2 Polkowice (b.) Wiesław Władysław Wabik 155 483 415 26 980 363.39 26 079 2119

3 Lubin (p.) Robert Raczyński 144 737 383 30 340 155.89 75 681 925

4 Głogów (p.) Jan Kazimierz Zubowski 127 602 916 17 746 294.07 68 297 6951

5 Świdnica (p.) Wojciech Piotr Murdzek 93 273 105 13 381 773.36 59 998 8135

6 Bogatynia (b.) Andrzej Grzmielewicz 90 214 429 13 656 552.49 25 049 1743

7 Bolesławiec (p.) Piotr Roman 62 025 513 42 681 080.60 40 384 4219

8 Kobierzyce (w.) Ryszard Michał Pacholik 60 324 221 41 476 220.83 14 192 1456

9 Oleśnica (b.) Jan Bronś 52 843 496 15 173 791.54 36 840 3653

10 Oława (b.) Franciszek Październik 49 672 793 12 121 266.20 30 872 3473

11 Dzierżoniów (b.) Marek Mieczysław Piorun 47 056 971 26 595 541.68 34 471 4662

12 Strzegom (b.) Lech Markiewicz 41 074 545 7 937 213.80 26 847 2716

13 Zgorzelec (b.) Rafał Wojciech Gronicz 40 838 328 16 537 280.08 32 388 3892

14 Długołęka (w.) Iwona Agnieszka Łebek 39 805 057 18 619 380.08 21 806 1916

15 Lubin (w.) Irena Rogowska 37 523 582 30 832 905.74 11 808 7362

16 Kłodzko (b.) Bogusław Krzysztof Szpytma 36 473 180 5 626 500.67 28 081 5243

17 Święta Katarzyna (w.) Jerzy Andrzej Fitek 35 416 210 13 170 895.43 14 306 1489

18 Kąty Wrocławskie (b.) Antoni Kopeć 33 928 404 17 836 912.93 18 430 1723

19 Środa Śląska (b.) Bogusław Krasucki 31 855 731 10 576 230.57 19 172 1996

20 Szczawno-Zdrój (b.) Tadeusz Henryk Wlaźlak 31 058 537 4 528 003.39 5 568 1179

21 Bielawa (b.) Ryszard Jerzy Dźwiniel 30 471 354 7 992 682.74 31 106 2724

22 Jawor (b.) Artur Urbański 30 041 861 7 131 766.69 24 120 2658

23 Świebodzice (b.) Bogdan Kożuchowicz 30 009 246 6 190 178.19 22 896 2627

24 Lubań (b.) Konrad Rowiński 29 600 166 538 420.60 21 839 2503

25 Jelcz-Laskowice (b.) Kazimierz Putyra 28 260 892 14 298 606.56 21 675 1874

26 Brzeg Dolny (b.) Stanisław Jastrzębski 27 884 437 4 305 490.17 16 254 1185

27 Osiecznica (w.) Waldemar Jerzy Nalazek 26 185 617 14 593 473.17 7 186 333

28 Trzebnica (b.) Marek Aureli Długozima 25 539 073 16 767 630.46 22 082 2059

29 Oborniki Śląskie (b.) Paweł Lucjan Misiorek 25 299 723 9 455 449.16 18 187 1954

30 Ząbkowice Śląskie (b.) Krzysztof Eugeniusz Kotowicz 24 505 372 3 604 874.96 23 075 2415

w - municipality head, b - mayor, p - president

Voivodeship Kujawsko-Pomorskie

Governor Rafał Bruski
Marshal Piotr Całbecki

Representative of Unia …

Budgetary
level of own Investment Number

municipality head budget for 2007 expenditures Population of SMEs
nr municipality mayor/President in PLN for 2007 in PLN in 2007 in 2007

1 Inowrocław (p.) Ryszard Franciszek Brejza 93 689 178 13 997 012.71 76 489 6855

2 Świecie (b.) Tadeusz Pogoda 58 265 855 25 404 143.98 32 998 3316

3 Brodnica (b.) Wacław Bronisław Derlicki 35 108 542 10 425 113.18 27 534 3277

4 Nakło nad Notecią (b.) Zenon Grzegorek 31 004 335.98 3 531 201.85 32 049 3103

5 Solec Kujawski (b.) Antoni Stanisław Nawrocki 28 759 567.95 9 603 540.24 16 198 1509

6 Mogilno (b.) Leszek Marek Duszyński 26 830 724.85 6 112 922.26 24 838 2130

7 Żnin (b.) Leszek Marian Jakubowski 22 659 203.99 2 132 607.45 24 143 1898

8 Barcin (b.) Michał Feliks Pęziak 22 245 470.92 3 487 142.04 14 750 932

9 Białe Błota (w.) Katarzyna Maria Kirstein-Piotrowska21 432 418.3610 629 459.46 15 204 2033

10 Osielsko (w.) Wojciech Sypniewski 20 145 908.52 17 053 977.01 10 128 1261

11 Chełmno (b.) Mariusz Arkadiusz Kędzierski 19 657 155.40 2 468 275.67 20 381 1741

12 Janikowo (b.) Andrzej Brzezińsk 19 571 047.53 7 392 034.57 13 626 109

13 Kruszwica (b.) Tadeusz Andrzej Gawrysiak 19 334 834.37 4 145 756.85 19 891 1405

14 Ciechocinek (b.) Leszek Dzierżewicz 18 469 921.33 5 629 925.94 10 863 1471

15 Koronowo (b.) Stanisław Gliszczyński 18 454 309.61 7 317 775.85 23 407 1515

16 Tuchola (b.) Tadeusz Kowalski 17 782 361 1 860 776.06 20 036 1696

17 Inowrocław (w.) Lech Piotr Skarbiński 17 515 152 6 167 359.60 11 120 6855

18 Lubicz (w.) Marek Karol Olszewski 17 490 780 1 852 373.22 17 653 1475

19 Rypin (b.) Marek Błaszkiewicz 16 934 253 5 492 598.91 16 582 2004

20 Szubin (b.) Ignacy Ryszard Pogodziński 16 787 065 6 166 676.63 22 907 1633

21 Golub-Dobrzyń (b.) Roman Stefan Tasarz 16 132 141 1 084 520.30 12 944 1368

22 Wąbrzeźno (b.) Bogdan Koszuta 15 299 524 2 256 935.26 13 842 1210

23 Chełmża (b.) Jerzy Tadeusz Czerwiński 14 581 508 2 474 070.85 15 246 1180

24 Brześć Kujawski (b.) Wojciech Bolesław Zawidzki 12 559 158 6 571 703.29 11 205 722

25 Sępólno Krajeńskie (b.) Waldemar Edward Stupałkowski 12 176 326 5 174 389.40 15 917 1307

26 Gniewkowo (b.) Adam Roszak 11 866 933 2 600 090.02 14 712 824

27 Nowa Wieś Wielka (w.) Wojciech Walenty Oskwarek 11 682 531 4 950 767.84 8 528 842

28 Łysomice (w.) Piotr Kowal 10 931 444 3 466 542.98 8 599 720

29 Lipno (b.) Janusz Dobroś 10 777 708 4 927 616.51 14 805 1754

30 Dragacz (w.) Andrzej Lorenc 10 711 190 1 711 024.80 6 890 664

w - municipality head, b - mayor, p - president

Financing mechanism | Chapter 5.
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Diagram nr 2 – Organization and task
structure adopted by the Supervisory
Board of the Company

Regulations of “Samorządowa Polska” Group state that in 2010-2015
the municipal government will provide support in the amount of 100
EUR for each entrepreneur who declares the will to participate in the
lending system. Ultimately, it is proposed that the system will have
around 800 000 entrepreneurs affiliated, which will cause the munic-
ipal self-governments to provide financing for the program in the
amount of 80 million EUR over 5 years. While analyzing the financial
situation of annual budgets for each municipality, it is important to
note that the above amount will constitute between 0.5% and 0.8%
of the budget. 

The financial technology used in the construction of the “Samorzą-
dowa Polska” group makes the LSFP the main beneficiary of the or-
ganized financial support, while 75% of equity of the LSFP will be
held by the municipality. It should be stressed that the increase in the
number of entrepreneurs covered by the system will increase the scale
of external support for the local fund and the funds obtained this way
will significantly increase the property of the municipality. The start-
up of the financing mechanism will lead to local self-government pro-
viding support in the amount of 80 million EUR, which shall lead to
obtaining 1.52 billion EUR from external sources. Committing 1
EUR from the budget of the municipality shall cause a 19-fold in-
crease in property of this financial institution, of which the munici-
pality is the major shareholder. 

It is certain that the proposed solutions in the drafting stage do not
exhaust all economic benefits that the municipality will enjoy as a re-
sult of starting and implementing the mechanism of funding for small
and medium enterprises, such as an increase in tax revenue. 

5.2.1.3.  Third pillar of financing – the entrepreneur

The construction of this type of a financial institution operating in
each municipality based on territorial self-government is dictated by
the need to create a new distribution channel of money for entrepre-
neurs. The essence of the unions is offering loans to companies that
wish to improve their liquidity as well as those who do not fulfill bank
requirements, oftentimes entrepreneurs in the “initial growth phase”.
This form will often be the first source of funding which will enable
to cover the costs of starting-up the business and is therefore partic-
ularly important.

Regulations of the “Samorządowa Polska” group state that the entre-
preneur will be an active member of the created system. On one hand,
he will participate financially in the amount of 250 EUR co-partici-
pating in building the capital unit. This amount, depending on loan
amount sought by the entrepreneur, can be split into installments no
lesser than 50 EUR per year. On the other hand, the entrepreneur will

Chapter 5. | Financing mechanism
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75% 25%

1900
Samorządowych 

Funduszy Pożyczkowychg
«Samorządowa Polska» sp. z o.o.

1900
Gmin

do grudnia 2010 

V.
75% 25%

Recapitalization of the LSFP by capital units will take place in
stages between 2010 and 2015. At the end of each year,  on the
basis of a resolution passed by the General Meeting of Sharehold-
ers of LSFP, surplus funds created from capital units will be ex-
changed into equity and will be proportionally assigned to specific
shareholders. This way, each year the amount of equity held by the
municipal self-government and by Unia Gospodarcza will increase.
This increase in property will be reflected in the municipal budget
for a given year and the consolidated balance sheet of Unia Gospo-
darcza.  

5.2.1. Construction of the capital base

5.2.1.1.  First pillar of financing – the Government of the
Republic of Poland

In the document adopted by the Council of Ministers on 03.02.2009
titled “Directions in the development of credit and guarantee funds
for small and medium enterprises in 2009-2013”, in item 5.6 it was
indicated that the recapitalization of loan funds will be done with the
funds from the sale of minority equity stakes held by the State Treas-
ury, successively as these assets are sold by Bank Gospodarstwa Kra-
jowego. In addition to the above source, item 5.8 of the document
states that recapitalization of loan funds shall also be done from Re-
gional Operating Programmes, responsibility for which lies with the
voivodeship marshals. 

Regulations of “Samorządowa Polska” Group state that in 2010-
2015 the Government of the Republic of Poland will provide sup-
port in the amount of 50 EUR for each entrepreneur that declares
the will to participate in the lending system. Ultimately, it is pro-
posed that the system will have around 800 000 entrepreneurs af-
filiated, which will cause the State Treasury to commit to provide
financing for the program in the amount of 40 million EUR over
5 years. Sources of recapitalization specified above as well as the
scale of non-refundable aid which governmental institutions have
provided thus far for the development of loan funds make the
above assumptions fully realistic. 

5.2.1.2.  Second pillar of financing 
– the municipal self-government

In the system designed, municipal government will have a major role
in the financing as well as the organizational dimension. The owner-
ship structure of each LSFP will be modeled in a way so that 75%  of
equity will be held by the given municipality, while the remaining
25% will be held by Unia Gospodarcza who will take over the respon-
sibility of managing the funds and their obligations. 
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A vital element supporting the program of financing the LSFP will be
the creation of a well-developed loyalty system for all entrepreneurs.
The services of this program will be implemented by one, national or-
ganization bringing together all entrepreneurs. The legal form of this
organization has not been finalized yet. Using a legal base for associ-
ations, foundations or chambers of commerce is being considered.

The blueprint assumes that the mechanism of financing the
“Samorządowa Polska” Group will be based on four pillars: govern-
mental, self-governmental, consumer, which make up the national
financing, as well as the fourth pillar – the European Union, which
constitutes external financing. To start-up EU funding, 20% of the
amount of planned support needs to be collected beforehand. 

5.2.  Main assumptions

In order to achieve its objectives, the initiators of the undertaking have
considered it necessary to create a mechanism of constructing a capital
base for the LSFP, organized as a limited liability company. It is pro-
posed that 75% of interest in the LSFP will be held by the municipality
and the remaining 25% will be held by Unia Gospodarcza as a national
institution coordinating and directing the implementation of the entire
program. In its initial phase, the share capital of the LSFP will be 100
000 PLN and will be paid proportionally to the interest held. Each entity
constituting the financing mechanism will participate in the construc-
tion of surplus funds of the LSFP. For each entrepreneur operating on
the territory of the municipality that declares the will to participate in
the lending system, a so-called capital unit will be created, which will
be participated by the Government of the Republic of Poland, the mu-
nicipal self-government, the entrepreneur, and the European Union. 
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Diagram 1 - participation of each en-
tity in the capital unit – that is, the
mechanism of obtaining capital for
LSFPs
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www.ecotherm-polska.pl

O FIRMIE

Firma EcoTherm-Polska to część europejskiego
holdingu mającego główną siedzibę w Winterswijk
w Holandii. Poza Polską holding posiada jeszcze
swoje oddziały we Wielkiej Brytanii i Niemczech,
zatrudniając w sumie ponad 250 pracowników.
EcoTherm to europejski lider w produkcji wysokiej
jakości termoizolacyjnych płyt z PIR. Wysoka
odporność materiału na ogień i rewelacyjne właś-
ciwości izolacyjne, zadecydowały o stworzeniu
nowej jakości izolacji: MR Izolacja (Maksymalny
Rezultat Izolacji z 1 m²)

EcoTherm należy do grupy CRH – jednego z naj -
większych producentów materiałów budowlanych
na świecie, którego główna siedziba mieści się
w Irlandii. Oddziały CRH zlokalizowane są w 34
krajach, a w ponad 3 500 firmach należących do
grupy, zatrudnionych jest około 92 000 ludzi.
W Polsce CRH to między innymi: Cementownia
Ożarów, Termo Organika, CRH Klinkier itd.

EcoTherm Insulation Ltd, Leigh on Sea
Wielka Brytania

EcoTherm Insulation Ltd, Bassildon
Wielka Brytania

EcoTherm b.v. Winterswijk
Holandia

EcoTherm Deutschland GmbH, Ibbenbüren
Niemcy

EcoTherm – Polska Sp. z o.o,
Gniezno

www.ecotherm-polska.pl

Maksymalna Termoizolacja – Raz na Zawsze
Mniej Energii > Więcej Komfortu

Systemy termoizolacji dla domów energooszczędnych

Mniej Energii  Więcej Ciepła

www.ecotherm-polska.pl

Mniej Energii  Więcej Ciepła
Systemy termoizolacji dla domów energooszczędnych

www.ecotherm-polska.pl

CIEPŁY DOM
Systemy termoizolacji energooszczędnych 

domów jedno- i wielorodzinnych

Energooszczędność, w czasach ciągle rosnących kosztów utrzymania domów,
to temat zyskujący coraz większe znaczenie. Wszystkim zależy, by przy jak na-
jniższych kosztach, osiągnąć maksymalny rezultat, czyli ciepły i bezpieczny
dom dla wszystkich bliskich. Wprowadzone klasy energetyczne budynków to
nic innego jak określenie energetycznej skali efektywności naszego domu.
Klasy wyznacza się ze stosunku rocznego zużycia energii domu, do standard-
owego zużycia energii w tego typu budynkach (co określone jest odpowiednimi
normami). Czym wyższa klasa, tym, efektywność jest lepsza. 

www.ecotherm-polska.pl

SLIMLINE XR
Płyty ECOTHERM stosowane do termoizolacji 
murów 3-warstwowych

Mury warstwowe to z punktu widzenia fizyki budowli najlepsze rozwiązanie
wykonania zewnętrznych ścian budynku, ale wymagające najlepszych i na-
jtrwalszych materiałów, gdyż wbudowane raz, nigdy nie będą podlegać wymi-
anie. Czynnikiem przemawiającym za zastosowaniem płyt ECOTHERM
SLIMLINE XR, jest limitowana przestrzeń pomiędzy ścianami, której powięk-
szenie wiązałoby się ze zmianą gabarytów budynku oraz dodatkowym
kosztem wykonania fundamentów. Wspomnianą przestrzeń wypełnia
warstwa ocieplenia oraz dzieląca ją od muru zewnętrznego szczelina wenty-
lacyjna, której brak uniemożliwia wentylację wilgoci przenikającej do
wewnątrz przez fugi ściany zewnętrznej.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, przestrzeń tą można najefektywniej
wykorzystać stosując płyty ECOTHERM SLIMLINE XR. Przykładowo: 12 cm
przestrzeni, pozwala na zastosowanie płyty o grubości 10 cm (co odpowiada
17 cm wełny czy styropianu) i uzyskanie dodatkowo wystarczającej szczeliny
wentylacyjnej o grubości 2 cm. Warto wspomnieć o ryzyku związanym ze
stosowaniem włóknistych termoizolacji, które ulegają zawilgoceniu tracąc
do 50% swoich właściwości izolacyjnych. Termoizolacja muru warstwowego
to inwestycja wykonywana raz na całe życie budynku.

www.ecotherm-polska.pl

BRITE
Płyty ECOTHERM stosowane do termoizolacji 

sufitów podwieszanych „iSoEasy”

   BASELINE XR
Płyty ECOTHERM stosowane do termoizolacji tarasów

Sufity podwieszone z płyt ECOTHERM BRITE to estetyczne i zapewniające
dobrą izolację termiczną wykończenie garaży czy przydomowych
pomieszczeń gospodarczych. Dzięki twardej okładzinie płyty w kolorze białym
i jej wysokiej odporności na zmywanie sprzętem ciśnieniowym, bez trudu
można utrzymać czystość w pomieszczeniu, przy jednoczesnej oszczędności
kosztów ogrzewania. System sufitu podwieszanego ECOTHERM składający
się z dużych płyt BRITE, profili łączeniowych z PCV oraz zawieszek, jest łatwy
i szybki do zamontowania, a także pozwala obniżyć sufit w wysokich
pomieszczeniach.

Montaż, schematy
i detale każdego
z prezentowanych
systemów
termoizolacyjnych
szczegółowo opisane są
w odrębnych katalogach
dostępnych w twojej
hurtowni 
i na stronie: 
www.ecotherm-polska.pl

Dobra termoizolacja tarasów, szczególnie położonych nad pomieszczeniami
ogrzewanymi, wymaga zastosowania wysokiej klasy materiałów, jak i dużej
staranności wykonania. Istotnym warunkiem jaki musi spełniać materiał, jest
odporność na zmiany temperatur, a w przypadku termoizolacji, wysoka
odporność na ściskanie. Płyty ECOTHERM BASELINE XR gwarantują rekor-
dowe parametry, zarówno odporności na ściskanie (15 ton/m²), jak i termo -
izolacyjności, która jest szczególnie ważna w przypadku braku miejsca na
grubą warstwę ocieplenia.
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Bílý Koníček
w Państwowym
Muzeum 
Etnograficznym, 
ul. Kredytowa 1,
czynne 
codziennie 
od godziny 9 
do 22, 
tel. 0696-490-846
www.pme.waw.pl

Koníček znajduje się bowiem w gmachu
Muzeum Etnograficznego. Szacowny budy-
nek pamięta wiek XIX (pierwotnie była to
siedziba Towarzystwa Kredytowego Ziem-
skiego), ale kawiarnia jest zupełnie nowa,
otwarto ją pod koniec 2008 roku. 

Kameralne wnętrze mieści zaledwie dzie-
sięć stolików, ale jasne kolory i duże okna
dają poczucie przestrzeni. Wokół naturalne
materiały. Ze sklejki wykonano bar, blaty
stolików i półki. Popielatą wełną obito wy-
godne sofy i siedziska.

Miłośnicy etnografii bez znużenia spędzą
tu długie godziny, przeglądając zgroma-
dzony na półkach księgozbiór poświęcony
sztuce ludowej z całego świata. Są albumy,
katalogi wystaw, są też polskie i zagraniczne
tytuły z dziedziny etnografii, antropologii
kultury, sztuki, a nawet designu. I do tego
jeszcze książki podróżnicze. 

W kawiarni odbywają się wykłady, warsz-
taty, pokazy slajdów i filmów. Jeśli ktoś chce
wpaść z dziećmi (w niedziele organizowane
są etnograficzne poranki dla najmłodszych),
nie ma problemu, bo przygotowano dla
nich kącik wyposażony w zabawki, kredki i
książki. Dla rodziców przewidziano hot spot.
Natomiast na łasuchów w każdym wieku
pod szklanymi kloszami czekają słodkie i
wytrawne tarty oraz pyszne malutkie roga-
liki z konfiturą z płatków róży posypane cu-
krem pudrem. Rzędy ustawionych na barze
lśniących szklanych słoi wypełniają kruche
maślane i owsianymi ciasteczka (w zależno-
ści od programu  muzeum menu wzboga-
cane jest o nowe pozycje, i tak np. podczas
wystawy z Rumunii, sprzedawane są wy-
pieki rumuńskie). 

Nie odnajdą się tutaj jedynie palacze, obo-
wiązuje bowiem całkowity zakaz palenia.

Na księgozbiór składają

się przede wszystkim

publikacje z zakresu etno-

grafii, antropologii kul-

tury, sztuki, architektury

oraz wzornictwa
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Białe są też wiszące u sufitu olbrzymie, przy-
pominające chmury, papierowe konstrukcje
i grube, toczone z drewna nogi niewielkich
stolików. A także naczynia, ozdobione po-
dobnie jak bar wzorami przywodzącymi na
myśl ludowe wycinanki. Modny ostatnio
motyw jest tutaj szczególnie na miejscu, Bílý
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Najbardziej charakterystyczne są tu białe

elementy wystroju: świecący neon z nazwą

lokalu oraz dekorujące bar duże, wzorowane

na łowickich, wycinanki z papieru

Coraz modniejsze

 dekoracyjne motywy

inspirowane sztuką

ludową są tu szczególnie

uzasadnione. Bílý Koníček

znajduje się bowiem

w gmachu Muzeum

 Etnograficznego 

Magdalena StopaMagddalena Stopa

Magdalena Stopa
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Plac Wilsona

Ratusz

Świętokrzyska

Centrum

Politechnika

Dworzec Gdański

Pole Mokotowskie

Antrakt Café 

Pożegnanie z Afryką

Café Bristol

Pomianowski
Kofifi

Tarabuk

Kafka
Czuły Barbarzyńca

Szczotki Pędzle

Blikle
Serenissima

Misianka

Le Chocholat

Zawiślak

Café Kulturalna

Teledziński

Café Próżna

Staroświecki Sklep

Bílý Koníček

Numery Litery

Słodki Słony
Wróbel

Flora Caffé

Grycan

Walczak

Stara Ochota
Kolonia

Filtry Café

Pół Czarnej 

Café Melon

Kępa Café
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Café Galeria
Stara Ochota
ul. Glogera 6,
czynne od niedzieli
do piątku od go-
dziny 12 do 21,
w soboty od 17 
do 21
www.stara-ochota.pl

trowej. A nasza kawiarnia ma zdecydowa-
nie charakter lokalny, wśród klientów do-
minują mieszkańcy najbliższej okolicy. Tro-
chę jest u nas ciasno, ale sprzyja to sąsiedz-
kiej integracji – śmieje się właściciel. – Zin-
tegrowaliśmy się już na tyle skutecznie, że
udało się zorganizować Święto Ulicy Glo-
gera. Budżet był zerowy, ale zabawa przed-
nia. Grała orkiestra konstancińska Rondo,
której dyrektor Bogusław Poprzędzki jest
naszym sąsiadem. Maciej Rayzacher – rów-
nież mieszkaniec ulicy Glogera, czytał
wiersze Zbigniewa Herberta, odbyły się
pokazy i  nauka tańców renesansowych
oraz wernisaże artystów z naszej ulicy: Ma-
cieja Dowgiałły, Magdaleny Ferenc i Bo-
żeny Korulskiej. W jednej z bram udzielano
nawet lekcji tenisa.

W  kawiarni oprócz antyków można
kupić książki o tematyce warszawskiej (od-
bywają się też spotkania z autorami, Jerzy
Majewski opowiadał m.in. o  Ochocie
w czasach powstania) oraz lokalną prasę:
miesięcznik „Ochotnik” oraz dwutygodnik

„Informator Ochoty i Włoch”. Redaktorzy
obu tytułów są zresztą stałymi bywalcami
kawiarni. 

Menu jak na tak mały lokalik zaskakująco
szerokie: kilka rodzajów tostów (z suszonymi
pomidorami i mozzarellą, z serem brie i żu-
rawiną, kozim serem i… miodem), poza tym
sałatki, zupy (pomidorowa, gulaszowa, ogór-
kowa, grzybowa) i dużo słodkości. Wszystkie
ciasta, oprócz zygmuntówki przywożonej
z cukierni Teledzińskich, są domowej roboty,
pieczone przez mamę i ciocię właściciela. 
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– Wszystko zaczęło się od kolekcjonerskiej
pasji rodziców – wyjaśnia Piotr Guzek. – La-
tami zbierali stare meble, obrazy, porcelanę.
W końcu przestały się mieścić w mieszkaniu,
ale chęć zakupów wcale nie malała. Trzeba
było to jakoś rozwiązać. Gdy przy naszej
ulicy zwolnił się malutki lokal po zakładzie
fryzjerskim, szybko podjęliśmy decyzję. Po-
wstała galeria Stara Ochota. W 2008 roku
połączyliśmy ją z kawiarnią. 

Zaledwie 30 mkw., więc oprócz niewiel-
kiego baru zmieściło się tylko pięć stolików.

Panuje atmosfera charakterystyczna dla an-
tykwariatu. Wokół staroświeckie etażerki,
komódki, lampy. Różne style: art déco, bie-
dermeier, eklektyzm. Na ścianach lustra
w złoconych ramach, obrazy i oprawione
przedwojenne pocztówki. Nad barem zdję-
cie Adolfa Dymszy w kapeluszu, z papiero-
sem w  ustach, z  czerwonym kwiatkiem
w butonierce.

– Powiesiłem to zdjęcie nie tylko dlatego,
że mi się podoba. Dymsza związany był
z Ochotą, mieszkał nieopodal, przy ulicy Fil-

Można tu zamówić lunch, wypić kawę, zjeść ciastko, a potem…

kupić stylowy stolik, przy którym się przed chwilą jadło

Kawiarnia zajmuje

zaledwie 30 metrów

kwadratowych. Panuje tu

atmosfera typowa dla

antykwariatu, maleńkie

wnętrze oprócz baru

i pięciu stolików

pomieściło setki

staroświeckich

przedmiotów

23

Czuły 
Barbarzyńca
ul. Dobra 31, 
czynne od ponie-
działku do piątku 
od godziny 10 do
22, w soboty od 10
do 23, w niedziele
od 12 do 22, 
tel. 022 826-32-94
www.czulybarbarzynca.pl

z autorami. Takie marzenie o staroświeckim
modelu małej oficyny, która ma swoją księ-
garnię i maszyny drukarskie pracujące na
zapleczu. Czuły Barbarzyńca powstał na Po-
wiślu, ponieważ tutaj mieszkam. Chciałem
stworzyć miejsce „za rogiem”, takie, w któ-
rym się stale bywa, zna ludzi, zostawia się
coś dla sąsiada. Uważam, że to jest w War-
szawie bezcenne. Bo to miasto z wyrwą, po-
tężnie przetrącone, bez ciągłości. II wojna
przerwała tutaj tradycję, zmiotła ją jak trąba
powietrzna. A później było kilkadziesiąt lat
komunizmu…

Czuły Barbarzyńca znajduje się w starej
kamienicy, na rogu Dobrej i  Zajęczej. We
wnętrzu powiększonym o kilkupoziomową
antresolę zmieściło się kilkanaście stolików
i… huśtawka. Resztę miejsca zajęły półki
i  regały wypełnione starannie dobranymi
książkami. Warto zauważyć, że bestsellery
z założenia nie są tu eksponowane. 

Niezbyt długie menu ogranicza się do na-
pojów, ciastek i kanapek. Szczególnym po-
wodzeniem cieszą się: kakao w  wielkim
kubku – mało słodkie, ale za to z pianką, oraz
café latte ze złocistą warstwą prawdziwego
miodu.

Pierwsza w Warszawie kawiarnia z książ-
kami od początku bardzo popularna (już w
2003 w rankingu „Newsweeka” zdobyła tytuł
Miejsca Roku), z czasem stała się literacką
instytucją. Stałym elementem działalności są
spotkania i dyskusje z autorami, wernisaże,
pokazy filmów, koncerty, a w niedziele rano

„Czułe czytanki”, czyli spotkania z książką dla
maluchów. Dziś to jedno z najmodniejszych
miejsc w mieście. Internauci na forach
ostrzegają, że wolny stolik jest tutaj gwaran-
towany jedynie w poniedziałki w południe.
Inne pory bywają ryzykowne, Czuły Barba-
rzyńca potrafi stać się zupełnie nieczuły i wy-
muszać stanie z talerzykiem w ręku. Gdy już
jednak znajdzie się wolne miejsce, jest na-
prawdę wspaniale: można się wylegiwać na
kanapie i czytać bez ograniczeń. A wybór
książek ogromny.

Wysokie wnętrze powięk-

szone o antresolę z powo-

dzeniem pełni funkcje

księgarni, kawiarni i sali

wystawowej 
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Od czasu gdy w 2002 roku Tomasz Brzo-
zowski otworzył na Powiślu Czułego Bar-
barzyńcę, zmieniło się w Warszawie wyob-
rażenie o tym, jak powinna wyglądać księ-
garnia. Nagle okazało się, że można prze-
glądać, a nawet czytać książki, a przy tym
legalnie pić kawę i  jeść ciastka! Była to
w stolicy zupełna nowość. Dziś podobnych
miejsc jest sporo, pojawiły się m.in. Tara-

buk, Numery Litery, Serenissima, dziecięcy
Badet. 

– Bardzo chciałem stworzyć takie miejsce,
czułem, że jest potrzebne – opowiada To-
masz Brzozowski. – Od 1993 roku prowadzę
wydawnictwo Świat Literacki. Księgarnia
miała być jego naturalnym uzupełnieniem,
miejscem, w którym moglibyśmy prezento-
wać naszą ofertę, organizować spotkania

Atmosferę tego miejsca docenili nawet najwięksi: 

W Czułym Barbarzyńcy zawsze mi wspaniale! 

– napisał Ryszard Kapuściński, a Claudio Magris: 

Tu, w Warszawie, odnalazłem moje Café San Marco
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Беженцашна лерина справочник Полякийн
мохкахь шаьш Iалашдар лоьхучарна а,
Iалашдарна юкъалаьцначарна а

Агнешка Косович
Полякийн Фонд Миграци Форум 
(Fundacja Polskie Forum Migracyjne)

ДIадолор

Дахар дIадолор керлачу мохкахь хIор адаман боккха кхайк-
хам бу. Бакъонан статусех цхьа агIо яларе сатийсаро чIогIа
са дуу. Нагахь Польшехь Iалашварна юкъалаьцнехь – цхьана
хенахь лаха деза ваха меттиг, болх, берашна школа, говзалла
яккхарна таронаш, керла бевза нах, кхерамзаллин синтем,
шен хьашташ кхочушъяран таронаш хилар – и дерриге ца
бевзачу а, ца кхетачу а мохкахь.

Юхьанехь хIумма а хир дац атта.
Юхьанца билгалла полякийн оьздангалло дог этIор ду, яа-

мана чам хир бац, гунахьа болу нах тамашийна хетар бу.
Хала хира ду кхета, шехха цхьа адам ца кхета аьлла хетар ду.

Иштта хуьлу неха са кхечу мохкахь, кхин тайпана оьз-
дангаллина а, Iадаташна а юкъахь: Нохчи Польшехь, По-
лякаш Ирландехь, Ирландчикаш Америкехь. Вай ирсанна
и тайпана ойланаш сихха тIехйолу.

Керлачу мохкахь дахар дIанисдан хан еза. Иза цхьа-
жимма вахар керла Iамор ду.

Делахь ханзаманца гIуллакхаш тардала долало. Мел-
лаша полякийн дешнашех кхета, хенаца болх а хIусам
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рашка. Полякийн пачхьалкхана доза маьрша ца хадийна
а, беженци статусона лерина дехар деш волу мехкаво-
цургхо сацо а, набахти хао а мега.

ХIор кхиъна адама, хIор бера, шена тIехь де-нена ле бакъ-
онехь Iуьналла деш стаг воцуш мохках арадаьлла, бакъо ю
къаьсттина дехар чудала. Кхиъна далаза берий цIерах дай-
наноша дехар дIакховдо. Мар-зуда бакъо ю юкъахь дехар
чудала(зуда декхарийлахь ю шен пурба, юкъахь дехар чу-
дала, кехата тIехь дала) – Амма шена лаахь, зуди бакъо ю
къаьсттина дехар чудала.

Беженци статусона лерина дехарца цхьана мехкаво-
цургхочо шен паспорт дIало дозанхочунга. Цуьнан метта
ло Ханна Тешалла Мехкавоцургхочуна Цхьатералла, иза
бакъдолу хан ю 30 де (цулла тIаьхьа рогIера ХТМЦ ло).

ХIор шен дахаран I4 шо хан кхаьчна адамегара пIел-
гийн таммагIнаш оьцу. Уьзуш европийн хаамийн базе
дIайохьуьйту – оцу некъахь хIор пачхьалкха, цу базех
пайда оьцуш йолу (дукхаха йолу европийн пачхьалк-
хаш), таро ю талла: маца, мичхьа мехкавоцургхочо ста-
тусона лерина дехар чуделла.

Беженци статус йоьху хIор кхиъна адама (царна юкъ-
ахь бераш) суьрташ доху.

Дозанера эскарша беженци статусона лерина дехар
дIало Мехкабоцургхой ГIуллакхашна лерина Урхалле –
оцу организацино бо беженци статусех лаьцна сацам.

• беженци статусона лерина интервью (Мехкабоцургхой
ГIуллакхашна лерина Урхаллехь)
Интервью иза ду къамел мехкавоцургхочуна а Урхалли
белхахона юкъахь, беженци статусона лерина дехар чу-
далар бахьанех лаьцна. Иза ю уггара коьрта меттиг бе-
женци статусона лерина процедури – мехкавоцургхочо
аьллачу бух тIехь Iедало сацам бо, кху адамана статус
яла хьакъ ду ле дац аьлла.
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Беженци статусона лерина процедура

карор ю, берашна школехь накъости хуьлу, спорт лело дIа-
боло, шуна керла бевзараш каро таро хир?

Хьанна хаьа, шу хIу кхоллам бу?
Даггара лаьа Польшехь сацаро шуьна дахар тодар а, шу

берашна керла дахар долу а, шай хьаьшташ кхочушян а
аьтто балар. Доьху собаре хилар, Польшехь шай маьрша а
паргIата дахаре ойланаш кхочушян.
Аьтто хуьлийла шу!

Беженци статусона лерина процедура

Беженци статус иза раса, къам, дин, политикийн тIехьажа-
рех, къастамаллин юкъараллин тобана юкъахь хилар доьзна
хьийзабар бахьана долуш шай мохкара арадаьлла адам лар-
дар ду. ХIор мехкавоцургхочуна бакъо ю Польшехь беженци
статусона лерина дехар дан. Нагахь цхьана а таипана оцу
гIуллаккхана бахьана дацахь — цуьнан дехар тIе ца оьцу.

Беженци статусона лерина сацам бар индивидуальни
амал ю — и бохург ду, хIор мехкавоцургхочуна гIуллакх
къаьсттина къастош ду.

Полякийн бакъонехь син хаам хилла масийтта тайп
тайпана кепара адам лардан, делахь мехкавоцургхочуна
карахь дац муьлха тайпана кеп ехар къастор. Мехкаво-
цургхочуна таро ю беженци статусона лерина дехар дан.
Полякийн Iедала таро ю мехкавоцургхочуна беженци ста-
тус, тIеюзу бакъонехь лардан ле ловн Iан бакъо яла.

Азыли процедура
Мехкабоцургхошна лерина законехь беженци статуси дехар
6 баттахь дIаяхана хенахь къасто деза. ХIара ю цуьна кеп:

• беженци статусона лерина дехар чудалар
Нийсонехь дехар дозанхочунга дозанан гIапехь дIало.
Бакъоно тIедуьта дехар тIаьхьа чудалар дозанера эска-
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Интервьюна юкъахь гочдархо хуьлу, нагахь Урхалли
белхалона мехкавоцургхочуна ненан мотт ца хаахь. Ин-
тервью дIаязъеш ю полякийн моттахь. Интервью чек-
хяьлчи дIаяздинарг мехкавоцургхочуна деша деза –
хIетахь гIалаташ билгалла даха таро ю, нагахь уьзуш
ниссалахь (оцу хьолехь чIогIа пайдане хуьлу векал).
Мехкавоцургхочунга дIаязъйина интервью копи ло.

• ТIегулдина тешаллех, материалех а дIакхайкхина
лехамех лаьцна дIаалардан бакъо луш кхайкхам
И тайпана кхайкхам кхачар билггалло ю статуса хьокъех
кеста сацам хилар. ХIетахь мега керла тешаллаш дIакховдо
а шен гIуллакха акташка хьажа (векала ю изза бакъо).

• Хьалхарчу инстанци статуса хьокъех сацам
Мехкабоцургхой ГIуллакхашна лерина Урхалла декхарий-
лахь ю 6 баттахь дIаяхана хенахь, статусона лерина дехар
чуделла хенан тIийра, статуса хьокъех сацам бан. Нагахь
иштта ца ниссалахь, Урхалла декхарийлахь ю оцу гIуллак-
кхана сацам бан керла хан билгалла яккха. Урхалли таро
ю 4 тайпана сацам бан:
– беженци статус яла
– тIеюзу бакъонехь адам лардан
– ловн Iан бакъо яла
– полякийн мохках араваккха сацам бан.

Сацамех лаьцна хаам Урхалла декхарийлахь ю мехка-
воцургхочунга кехатан тIехь дIакховдо, хаам хила беза
мехкавоцургхо кхета моттахь. Цхьана хенахь оцу хаа-
маца, мехкавоцургхочунга хаийта деза схьаэцначу саца-
ман дуьхьала латкъам бан бакъонех а,хенах а. И хаамаш
хила беза мехкавоцургхо кхета моттахь.

Урхалли бакъо ю процедура сацо – масала: мехкаво-
цургхочо рогIера беженци статусона лерина дехар дIа-
кховдо я шен даймохка юхаверза сацам бо.
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Беженци статусона лерина интервьюна кхайкхар мех-
кавоцургхочуна кехата тIехь дIадахьийта. Оцу кхайкха-
ран тIехь интервью хан ю гайтина. Нагахь цхьа бахьан
долуш цу гайтина хенахь мехкавоцургхочуна хила таро
яцахь – иза ву декхарийлахь Мехкабоцургхой ГIуллак-
хашна лерина Урхалле кхета а, къасто а: кхайкхаран
тIехь йолу хан хIунда ца мега а кхин йолу хан интер-
вьюна хIотто.

Мехкавоцургхочуна бакъо ю шен векал интервью
вало. Векала бакъо ю интервью вола а, процедури ак-
ташка хьажа а, процедури хьокъех йолу кореспондеци
схьаэца а, беженци статусона лерина гIуллакха юьхь
лело. Векала шен бакъонаш кхочушян аьтто хилийта,
мехкавоцургхочо цунна кехатан тIехь пурба дала деза.

Интервью- доккха ца деш- адама кхин дIа хирдолу да-
харех сацам беш къамел ду. Цундела цу къамелан кечам
бан беза. Цхьанатайпана хаттараш хIор интервью юкъахь
хьекхадало мехкавоцургхочуна мохках валара бахьанех,
политикийн гIуллакхаш (ше ле доьзалла), лацар ле сацавар,
тIемалойшца хилла уьйра. Урхалли белхалочу къаьсттина
хаттараш дала мега. Пайдехьа дера ду ма-дарра, шен тароне
хьаьжна, хилларг дагадаийтар, масала: маца а, мичхьа а
хилла лацараш, мел хенан, хIу бахьан долуш лаьцна.

Дагадаийта деза шена цIера аравалале хилларг а, тIе-
рахьаш а, адамий а меттигий цIерш. Интервью дахьа
деза шен долахь долу тешаллаш (лоьраша делла теша-
лаш, сацавар ле лацар чIагIдеш долу кехаташ), нагахь
Урхалле дIакховдина дацахь.

Интервью тешаме къамел ду, мехкавоцургхочо елла
информацех беженци статусона лерина дехаран дуьхь-
ала сацам бан бен пайда ца оьцу. Кхин йолу Урхаллешка
я Iедалашка иза информаци, нагахь беженци статусона
лерина процедури юкъахь дакъа лоцуш яцахь (мохкахь
ле мохкал арахь), ца кховдо.
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Własny blog „Na tropince”:

http://sparfianowicz.wordpress.com

Własna rubryka „Kalendarium podróżnika” 
w sekcji „Podróże” portalu „Rzeczpospolitej”:

http://www.rp.pl/temat/523127.html

Relacje z podróży:

http://turystyka.gazeta.pl/Turystyka/
1,82269,7050978,Z_biegiem_Zbrucza__z_biegiem_dziejow.html

http://turystyka.gazeta.pl/Turystyka/
1,81910,6352370,Po_Gorcach_na_skiturach_i_telemarkach.html

http://turystyka.gazeta.pl/Turystyka/
1,82269,5587046,Czeski_Krumlov__Zakrecone_miasto.html

http://turystyka.gazeta.pl/Turystyka/
1,81990,3845715.html

http://turystyka.gazeta.pl/Turystyka/
1,82269,5587222,Praga_tropem_architektury_XX_w_.html

Style życia:

http://czterykaty.pl/czterykaty/1,57586,2355680.html

http://czterykaty.pl/czterykaty/1,57586,2355626.html

Krytyka architektoniczna:

Skład architektury łokciowej
http://new-arch.rp.pl/artykul/14027.html

[wybrane pozycje dostępne w Internecie]
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