43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 49
tel. 33 819 33 33, faks 33 829 46 66
sekretariat@murapol.pl
Informacja prasowa

Bielsko-Biała, 14 kwietnia 2017 r.

Dwie stacje rowerowe w centrum Katowic od Murapolu
Grupa Murapol, jako partner projektu „City by bike”, sfinansowała utworzenie dwóch stacji
wypożyczalni rowerów, w ramach których do dyspozycji katowiczan zostało postawionych 16
jednośladów. Po 8 rowerów ustawiono w bazach przy ul. Mariackiej oraz ul. Chorzowskiej, w
sąsiedztwie Parku Budnioka i Galerii SCC. Akcja „City by bike” jest kolejną inicjatywą
społeczną organizowaną w stolicy Górnego Śląska, w którą zaangażował się Murapol.
- Jako firma odpowiedzialna społecznie kładziemy nacisk, nie tylko na wysokie standardy działalności
biznesowej, ale także zaangażowanie w inicjatywy społeczne, które mogą podnieść jakość życia
społeczności lokalnych, w których funkcjonujemy. W swoich działaniach CSR-wych koncentrujemy się na
wspieraniu akcji promujących postawy sportowe oraz aktywny styl życia. Projekt „City by bike” doskonale
wpisuje się w tę naszą politykę. Ponadto jest realizowany w Katowicach, mieście które jest na stałe
wpisane w mapę naszej działalności, i którego rozwój jest dla nas bardzo ważny. – mówi Michał Sapota
Prezes Zarządu Murapol S.A. – Cieszy nas, że możemy również w taki sposób przyczynić się do poprawy
poziomu życia katowiczan, zachęcić ich do aktywności sportowych i w ten sposób zarazić zdrowym
stylem życia. – dodaje Michał Sapota.
Inną lokalną inicjatywą promującą aktywności sportowe, którą wsparliśmy finansowo jest festiwal
„Wannado”, skierowany do dzieci i młodzieży, a organizowany przez katowicką Akademię Wychowania
Fizycznego. Chętnie dzielimy się także wiedzą. Jako partner strategiczny projektu „Kariera na start”,
zaprosiliśmy na półroczne, płatne staże sześciu studentów i absolwentów śląskich uczelni, w ten sposób
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mieszkaniowego w Polsce.
Zaangażowanie Grupy Murapol w życie katowickiej społeczności jest konsekwencją istotnego miejsca
jakie stolica Górnego Śląska zajmuje w portfolio lokalizacji inwestycyjnych dewelopera. Murapol, w ciągu
8 lat działalności na tym rynku, zaoferował ok. 1,4 tys. mieszkań, a w przygotowaniu ma kolejnych ok.
500. Nasza sztandarowa katowicka inwestycja - Murapol Bażantów - to 10-etapowy projekt z 12
budynkami, w których łącznie powstało tysiąc lokali mieszkalnych. Pozostałe projekty to Mała
Skandynawia, będąca naszą pilotażową inwestycją w Katowicach, a także Murapol Śląskie Ogrody i
Murapol Nowy Bażantów. Łącznie na naszych osiedlach zamieszkało ok. 5 tysięcy katowiczan.
Poza Katowicami, na Śląsku i w Zagłębiu jesteśmy obecni w pięciu innych lokalizacjach, tj. w Tychach,
Siewierzu i Bielsku-Białej, a w Sosnowcu i Gliwicach nabyliśmy grunty i jeszcze w bieżącym roku
zamierzamy rozpocząć budowy. Od początku działalności w województwie śląskim zrealizowaliśmy 17
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wieloetapowych projektów deweloperskich, w których postawiliśmy do dyspozycji nabywców ponad 3
tysiące mieszkań. W przygotowaniu mamy dalsze ponad 1,8 tys. lokali.
________
Grupa Murapol jest holdingiem inwestycyjnym od 16 lat działającym w obszarze wielorodzinnego budownictwa
mieszkaniowego. Od 2009 roku holding posiada w swoim portfelu inwestycyjnym także obiekty o profilu
komercyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem sektora biurowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna
jest w 12 miastach w Polsce, w czterech kolejnych Murapol nabył działki i przygotowuje realizacje projektów
deweloperskich. Grupa wychodzi ze swoją ofertą także poza granice Polski, m. in. do Niemiec (Berlin) oraz Szkocji
(Edynburg). W 2016 roku Murapol podpisał 3.042 umowy sprzedaży mieszkań, wobec 2.400 zakontraktowanych w
minionym roku. Plan na 2017 rok zakłada sprzedaż min. 4.000 mieszkań. Holding Murapol, poza umacnianiem pozycji
lidera rynku mieszkaniowego, kładzie również nacisk na działalność pozabiznesową. Grupa angażuje się w inicjatywy
promujące sport, jak również wspiera rozwój młodych organizując staże studenckie.
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