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Grupa Eco, w skład której wchodzi spółka deweloperska Eco Classic,
skończyła właśnie 25 lat. W ciągu ćwierćwiecza, firmie udało się
wyewoluować z lokalnej firmy budowlanej w duŜą spółkę, obecną
głównie na stołecznym rynku mieszkaniowym.
Blisko 300 gości uczciło jubileusz Grupy Eco podczas sobotniej gali, która odbyła się na terenie
najnowszej inwestycji spółki - Apartamentów Trio na warszawskim Muranowie. Specjalnie na tę okazję
parter budowli, w której prowadzone są jeszcze prace wykończeniowe (pierwsi lokatorzy mają się
wprowadzić na początku 2010 r.), zamienił się w salę balową. Wśród gości dominowali przedstawiciele
firm współpracujących z organizatorem, ich klienci, a takŜe przedstawiciele władz, banków i mediów.
Nie mogło zabraknąć równieŜ reprezentanta redakcji RNW.
W nie tak znowu gorący sobotni wieczór, atmosferę podgrzewał brawurowo prowadzący imprezę
Waldemar Malicki, znany wielu gościom z telewizji wirtuoz pianina i wodzirej, laureat kilku
Fryderyków. Zabawę umilał równieŜ klasyczny kwartet smyczkowy. MoŜna było równieŜ zatańczyć na
parkiecie, w takt muzyki popularnej w wykonaniu utalentowanego zespołu.
Gospodarzem wieczoru był jednak prezes Grupy Eco, Wojciech Fabiński, który przypomniał pokrótce
zebranym historię firmy, a takŜe wręczył Złote Orły Eco Classic tym, którzy zapisali się złotymi
zgłoskami w annałach firmy. Wśród banków nagrodzone zostały: BRE Bank Hipoteczny (za największą
liczbę wspólnych projektów), Bank PEKAO (za ponad 25-letnią współpracę i finansowanie projektu
25-lecia, Apartamentów Trio) oraz BZ WBK (za finansowanie Osiedla Hubertus). Nagrody trafiły
równieŜ do rąk architektów z JEMS Architekci („za efekty specjalne, czyli stworzenie czegoś
najbardziej trójkątnego na świecie", czyli Apartamentów Trio), za projekt Osiedla Hubertus zostało
nagrodzone Studio BAU + FGA, a Andrzej Fabierkiewicz i Grzegorz Rytel otrzymali Złotego Orła za
projekt biurowca Merlini. Zaszczytów dostąpiły równieŜ firmy budowlane Karmar. Erbud oraz Ryszard
Borkowski, przedstawiciel firmy elewacyjnej. Statuetki odebrały równieŜ spółka doradcza Knight Frank
i SBM Juvenes, współinwestor debiutanckiego projektu deweloperskiego Grupy Eco - budynku
Canaletto. Wśród nagrodzonych znalazło się równieŜ trzech klientów: Izabela Cząstkiewicz, która
kupiła najwięcej mieszkań w projektach Grupy; Witold Jesionowski oraz Janusz Majewski, reŜyser
m.in. „Zaklętych rewirów" i „CK Dezerterzy".
Dzieje firmy sięgają listopada 1983 r. Wtedy z inicjatywy Aliny Siwek-Runesson w Białymstoku
powstało Przedsiębiorstwo Budowlane PPZ ECO, które poza generalnym wykonawstwem zajmowało się
równieŜ projektowaniem na potrzeby budownictwa - wśród pracowników firmy od początku
znajdowało się wielu architektów. Do 1990 r. firma działała w oparciu o szwedzki kapitał, po upadku
komunizmu przekształciła się w polską spółkę - ECO Architektura Budownictwo Inwestycje. Trzy lata
później, firma rozpoczęła pierwszą własną inwestycję - Rezydencję Canaletto na warszawskiej Starej
Pradze. Budowę zakończono w II kwartale 1995 r. Od tej pory na rynek w Warszawie trafiły takie
projekty mieszkaniowe Grupy Eco jak: Pod Orłem (II kwartał 1999 r.), Słoneczna Polana (II kw. 2000
r.), RezydencjePołudniowa (II kw. 2002 r.) i Merliniego (II kw. 2003 r.), Apartamenty Przyorle (III
kw. 2004 r.), Czerska 18 (III kw. 2005r.) czy Bobrowiecka (III kw. 2008 r.). Eco Classic zakończył
równieŜ I etap budowy osiedla Hubertus. Dwa kolejne są juŜ w drodze (według planów finalizacja ma
nastąpić odpowiednio w III kw. 2009 r. i I kw. 2010 r.). A na początku przyszłego roku budowlańcy
mają zniknąć z terenu Apartamentów Trio. Kilka lat temu spółka wybudowała równieŜ dwa biurowce w
Warszawie - Merlini (2 kw. 2003 r.) i Kliwer (II kw. 2004 r.). Poza stolicą, Eco Classic buduje właśnie
zespół apartamentowy w Gdyni-Redłowie (Apartamenty Kępa Redłowska), które mają zostać oddane
do uŜytku do końca br. Łącznie Grupa Eco wybudowała ponad 40 tys. mieszkań.
Redakcja RNW gratuluje Grupie Eco jubileuszu. śyczymy kolejnych sukcesów i oczywiście - sto lat!
Opracowanie: redakcja RNW
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