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–KierowanyprzezPanaEuro-
pejski InstytutNieruchomości
jest jednymz inicjatorówpo-
wołaniadożyciawKrakowie
Międzynarodowego Instytutu
RozwojuMiast.Jakie fakty le-
głyupodstawtejdecyzji?
– W ubiegłym roku w Akade-
miiGórniczo-Hutniczej odbyła
sięmiędzynarodowakonferen-
cja poświęcona procesom za-
rządzania w przemyśle i go-
spodarce. Nas interesowały
szczególnieprocesyzarządza-
nia miastami i wykorzystania
ich zasobów. Duże znaczenie
w tym zakresie ma właściwe
gospodarowanienieruchomoś-
ciami.Wkonferencji uczestni-
czyli między innymi eksperci
z Rosji, którzy przedstawili
bardzo interesującąproblema-
tykę przekształcania rosyj-
skich miast, w tym zarządza-
nia infrastrukturąwMoskwie.
Podczas spotkań, które to-

warzyszyłykonferencji, zwró-
ciliśmyuwagęnakonieczność
–zracji podobnychproblemów
na jakienapotyka rozwój aglo-
meracji miejskich w obu kra-
jach –powołania dożyciamię-
dzynarodowej instytucji, któ-
ra podjęłaby zagadnienia do-
stosowania rozwoju miast
wEuropieŚrodkowo-Wschod-
niej do wymogów nowoczes-
nej gospodarki i aspiracji ich
mieszkańców. Inicjatywapad-
ła na podatny grunt.

Umowawsprawieutworze-
niaMiędzynarodowego Insty-
tutu Rozwoju Miast została
podpisanapodkoniecmaja te-
go rokunaForumRadyRegio-
nów, które odbyło się w To-
maszowicach. Duży wkład
w przygotowanie i powołanie
Instytutu ze strony rosyjskiej
zawdzięczamy profesorom:
WładimirowiPonomariowowi
i Leonidowi Czernyszowowi,
wybitnymekspertomzzakre-
su polityki miejskiej i zarzą-
dzania infrastrukturą.
–Jakiezagadnieniaznajdują
sięwcentrumzainteresowa-
niaMIRM?
– Sprawne funkcjonowanie
miast wiąże się dziś z prze-
kształcaniemprzestrzeni pub-
licznejorazrozwojemsegmen-
tu mieszkaniowo-komunalne-

go. Z rosyjskiego punktu wi-
dzenia, nie doprzecenienia są
nasze doświadczenia nabyte
wtrakcieprocesu transforma-
cji gospodarki – reprywatyza-
cji, planowania przestrzenne-
goczy tworzenia różnych form
budownictwa społecznego.
Stoimy w obliczu zbliżo-

nych problemów. Należy
donichmiędzy innymi rewita-
lizacja starej substancjimiesz-
kaniowej i terenów poprze-
mysłowych, a także likwidacja
niebezpiecznych materiałów,
które stosowane były w bu-
downictwie – przede wszyst-
kim azbestu. Bardzo poważ-
nym zagadnieniem jest ter-
momodernizacja, którąwymu-
sza, pozaprzepisamiunijnymi,
wzrost cen nośników energii.
Program działalności MIRM
obejmuje również działalność
edukacyjną,wydawnicząoraz
promocję polskich doświad-
czeń i technologii.
Nie ukrywam, że chcieliby-

śmy, aby do realizacji nasze-
go projektu włączyły się pla-
cówki naukowe i samorządy
lokalne również spoza Polski
i Rosji. Obecnie partnerami
umowy jest trzynaście uczel-
ni oraz organizacji zajmują-
cych się analizowaniem ryn-
ku nieruchomości,między in-
nymiRosyjskaAkademiaAr-
chitekturyiNaukBudowlanych,
Bałtycki Federalny Uniwersy-
tet imienia Emanuela Kanta,
Akademia Górniczo-Hutnicza,
PolitechnikaBiałostocka, Fun-
dacjaPromocji iRozwojuKadr
z siedzibąwWarszawie i oczy-
wiścieEuropejski InstytutNie-
ruchomości jako inicjator
projektu.
–A jakbędzieprzebiegaćwy-
mianadoświadczeń?

–Przedewszystkimbędziemy
organizowali duże,międzyna-
rodowekonferencje. Pierwsza
z nich odbyła się 25 maja i by-
łapoświęconazrównoważone-
murozwojowimiast.Negatyw-
nymi zjawiskami, które nas
wszystkichdotykają, są zapóź-
nienia w dziedzinie rozwoju
miejskiej infrastruktury tech-
nicznej i transportowej, ochro-
ny zdrowia, budownictwa
czynszowego i energetyki od-
nawialnej.
Przeszkodę stanowi regres

finansówpublicznych.Uważa-
my, żewiele celówmożnazpo-
wodzeniem zrealizować w ra-
mach partnerstwa publiczno-
-prywatnego.Wtej dziedzinie
powinniśmy korzystać z roz-
wiązaństosowanychwkrajach
EuropyZachodniej, którewy-
pracowały w tej dziedzinie
konkretne rozwiązania. Insty-
tut ma szansę stać się miej-
scemszerzej upowszechniają-
cymtakąwiedzę, swoistąplat-
formąpromocjipolskich ieuro-
pejskich osiągnięćw zakresie
politykimiejskiej oraz techno-
logii związanych z rewitaliza-
cją i odnowąmiast.
Już dzisiaj polskie firmy

działające w sektorze komu-
nalnymwykazujądużezainte-
resowanie uczestnictwem
w projekcie jako wykonawcy
i partnerzy. W tym zakresie
mamybardzodobrąwspółpra-
cę zMinisterstwemGospodar-
ki. Firmy z naszego regionu,
które chciałyby uczestniczyć
w realizacji różnorodnych
przedsięwzięć gospodarczych
związanych z przebudową ro-
syjskich miast serdecznie za-
praszamy dowspółpracy.
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Wczołówce
eksporterów
WczerwcuOKNOPLAST zo-
stał uhonorowanyprzez am-
basadoraFrancji, jako jeden
zpięciu najlepszychpolskich
eksporterów.Konkurs dla pol-
skich firmzorganizowałWy-
dział Promocji Handlu i Inwe-
stycji AmbasadyRPwPary-
żu już po raz ósmy. Zwycięzcy
wyłaniani są napodstawie
wynikówsprzedaży
w tymkraju i dynamiki ek-
sportu.Wysokość sprzedaży
nadSekwanąnagrodzonego
Oknoplastu systematycznie
rośnie z każdymrokiem.
OknoplastweFrancji działa
od 2009 roku.Obecniemapo-
nad 120markowychbiur han-
dlowych, tworzącychprofesjo-
nalną sieć sprzedaży, dzięki
której klientma łatwy i szybki
dostęp doproduktów firmy.
–Przyznananagroda jest dla
nas bardzoważna –mówi
Grzegorz Filipek, dyrektor ds.
MarketinguOknoplastu. –
Wyróżnienie potwierdza bo-
wiem, że polskie firmy z coraz
większympowodzeniempro-
wadzą działalność na ryn-
kach zagranicznych. Obecnie
stają się one silnympartne-
remdla rodzimych producen-
tów.Firmaprowadzi działal-
ność na 10 rynkach europej-
skich i posiada 1400 salonów.
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DOMY PODMIASTEM

Wcenie
większego
mieszkania
Najbardziejobecnieposzukiwa-
ne na rynku domów są nieru-
chomości o powierzchni około
100 metrów kwadratowych,
wnajbliższymsąsiedztwieaglo-
meracji, na dobrze zorganizo-
wanych osiedlach. Jeśli wybie-
ramylokalizacjępozacentrum,
warto zainteresować siędoma-
miwzabudowieszeregowej lub
tzw. segmentach.
Modananieruchomościpod-

miejskie zaczęła się wraz ze
wzrostem cen w miastach.
Przedmieścia są po prostu tań-
sze.Aleczygorsze?Pokilkula-
tach intensywnego rozwoju,
wielu zrealizowanych inwesty-
cjach, obrzeża miast zamiesz-
kujądobrzezorganizowanespo-
łeczności. Są tu szkoły, przed-
szkola,markety,centrausługo-
we, restauracje, nowe drogi
i nierzadko obwodnice. Miesz-
kania w segmentach dwu- lub
kilkulokalowychorazdomysze-
regowe–torynkowyhit.Nieru-
chomości podmiejskie o po-
wierzchnido100mkw.mające-
nę poniżej 500, a nawet 400 tys.
zł.Zatakąkwotęmożnasięcie-
szyćwłasnym, trzy- lub cztero-
pokojowymmieszkaniem lub
domemzniewielkimogrodem,
podjazdem,możeigarażem.To
ciekawaalternatywadlamiesz-
kań zwielkiej płyty zwysokim
czynszemiprzepełnionympar-
kingiem. Deweloperzy budują-
cy podmiastem szukają cieka-
wychprojektów,funkcjonalnych
i atrakcyjnych cenowo. Domy
szeregowe mogą mieć nawet
65-75mkw.Zacenę3-pokojowe-
go mieszkania o podobnej po-
wierzchni w bloku otrzymuje-
my w tym przypadku własny
domzogródkiemizregułynie-
wielkimpodjazdem.
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