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W ramach drugiej edycji akcji „Dom z Serca” Budimex  wraz z Partnerami buduje do stanu
„pod klucz” dom dla ośmioosobowej rodziny z miejscowości Brusy w województwie
pomorskim. Prace budowlane i wykończeniowe idą pełną parą! Gotowe są już projekty wnętrz
domu, a Sponsorzy akcji dostarczają kolejne elementy wyposażenia.

Kolejny „Dom z Serca” powstaje dla ośmioosobowej rodziny z miejscowości Brusy w województwie
pomorskim. Pani Iwona i pan Krzysztof są rodzicami szóstki dzieci, w tym dwojga przewlekle chorych.
Rodzina oprócz wyzwań związanych z chorobą dzieci i zapewnieniem im specjalnej opieki, zmaga się
z trudną sytuacją finansową. Pani Iwona i pan Krzysztof, aby zapewnić dzieciom lepsze warunki do życia,
postanowili wybudować własny dom na odziedziczonej działce. Prace zostały rozpoczęte przez rodzinę, lecz
ze względu na trudną sytuację materialną, budowa musiała zostać wstrzymana. Budimex postanowił pomóc
rodzinie zrealizować marzenie i dokończyć wraz z Partnerami budowę domu do stanu „pod klucz”. 

Wiemy już, jak będą wyglądały wnętrza nowego domu: – Projektując wnętrza domu dla rodziny Pani Iwony
i Pana Krzysztofa przede wszystkim chcieliśmy sprawić, aby wszyscy mieszkańcy dobrze się w nim czuli.
Dzięki temu, że mamy wielu  Partnerów, staraliśmy się tak skoordynować elementy wnętrz, które nam
dostarczali, aby wszystko było spójne i przede wszystkim podobało się rodzinie. Wnętrza są pełne ciepła,
z dużym dodatkiem naturalnych materiałów, ale jednocześnie bardzo użytkowe, co dla rodzin z dziećmi jest
niezwykle istotne. Mamy tutaj piękną kamienną posadzkę, dużo drewnopodobnych czy drewnianych
elementów. W pokojach dzieci położyliśmy drewniane panele z ogrzewaniem podłogowym. Kolorystycznie –
mamy barwy neutralne: zielenie, ciepłe granaty, beże. W pokojach dziewczynek nie zabraknie oczywiście
różu i dziewczęcych dodatków – mówi Maja Chęcińska, Projektantka Wnętrz Budimex SA.

Projekty wnętrz kolejnego „Domu z Serca” są już gotowe



Jako jedna z pierwszych do budowy nowego „Domu z Serca” zgłosiła się firma KELLER. – Obserwowaliśmy
budowę pierwszego „Domu z Serca”, widzieliśmy jak mocno zmienił życie i jak wiele radości przyniósł ten
projekt rodzinie, która w nim zamieszkała. Pomysł nam się bardzo spodobał, ponieważ efekty takiego
wsparcia są widoczne i przekładają się na poprawę komfortu życia konkretnych ludzi. Keller Polska posiada
oddziały i pracuje na budowach w różnych miejscach w Polsce. Czujemy odpowiedzialność za otoczenie,
w którym pracujemy i  w miarę naszych możliwości staramy się wspierać lokalne społeczności. Jeśli swoim
wsparciem możemy poprawić warunki życia choćby kilku osób to staramy się to robić. Po otrzymaniu
informacji od kolegów z Budimeksu, że zamierzają ufundować nowy dom dla innej potrzebującej rodziny
i jednocześnie propozycję wsparcia tej budowy, długo się nie zastanawialiśmy, zdecydowaliśmy się zostać
jednym z fundatorów. Przy tak dużym projekcie potrzebne jest znaczące wsparcie finansowe, dlatego cieszę
się że w budowie „Domu z Serca” pomaga wiele firm i mam nadzieję, że nowym właścicielom będzie się
w nim dobrze żyło – mówi Artur Gaszewski Dyrektor Naczelny Keller Polska.

Pełne zadaszenie „Domu z serca” zapewniła firma CREATON, przekazując doskonałej jakości dachówkę.
Pokrycie dachu z zachowaniem najwyższych standardów zostało wykonane przez generalnego wykonawcę
firmę BUDHAUS, która wyposażyła dom również w instalację odgromową. Decyzję o wsparciu akcji
Budimeksu podjęła również firma DRUTEX. – Drutex, jedna z największych firm w Europie produkująca
okna, drzwi, rolety i żaluzje fasadowe postawiła wesprzeć akcję Dom z serca fundując okna PVC. Nowym
mieszkańcom życzymy zadowolenia z naszych okien na długie lata – mówi Zbigniew Bartosiewicz, Dyrektor
Handlowy na Rynek Polski w firmie Drutex.  Montaż stolarki okiennej wykonała natomiast lokalna Firma
Rodzinna STOLTMANN.

Inwencje wszystkich uczestników inicjatywny z pewnością dobrze oddają słowa Agnieszki Pióro,
Koordynatora Działu Marketingu firmy DAIKIN: - Projekt ten pozwala nam po raz kolejny okazać wsparcie
potrzebującej rodzinie. Jako DAIKIN doskonale zdajemy sobie sprawę, że oprócz świata biznesu, w którym
jako lider w branży działamy na co dzień, istnieje również zupełnie inny świat, ten zwyczajny życiowy,
w którym osoby samodzielnie walczą nie o zyski i profity, tylko o własne dobro, spokój i godne życie
w komfortowych warunkach. Właśnie dlatego jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do
współtworzenia takiego domu i jego ciepła.  Wierzymy, że nasz skromny wkład w postaci pompy ciepła
Daikin Altherma wraz z jej uruchomieniem, będzie służył rodzinie przez długie lata. Doborem i montażem
fotowoltaiki zajmuje się natomiast firma SunSol z Gdańska. - Dom Pani Iwony i Pana Krzysztofa zostanie
wyposażony w instalację fotowoltaiczną najwyższej jakości z komponentów samych sprawdzonych
dostawców. Ten wkład firmy SunSol pozwoli rodzinie mieć w pełni ekologiczny i inteligentny dom, a także
co równie ważne, pomoże domownikom generować oszczędności w postaci niskich rachunków za prąd –
dodaje Michał Kitkowski, Prezes Zarządu SunSol sp. z o. o.

Nad projektem łazienek i kuchni, które będą odpowiadały potrzebom rodziny pracuje Castorama Polska.
–  Historia Pani Iwony oraz Pana Krzysztofa bardzo nas poruszyła – postanowiliśmy dołączyć do akcji
i pomóc spełnić marzenie o własnym i bezpiecznym domu. Zaangażowanie się w projekty, takie jak „Dom
z Serca” pozwala nam realizować naszą strategię odpowiedzialnego biznesu. Decydując się na
zaangażowanie w projekt, postanowiliśmy pomóc w sposób, w jaki potrafimy najlepiej. Nasze doświadczone
koleżanki i koledzy ze sklepu w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej przygotują aranżację i projekty kuchni oraz
łazienki. Oczywiście nie poprzestajemy na tym i zrealizujemy również te projekty, zapewniając wyposażenie
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owych pomieszczeń w nowym domu. Wiemy, że potrzeby rodziny są duże, dlatego postaramy się również
pomóc w doborze innych produktów odpowiednich do aranżacji wnętrz, aby w końcowym efekcie rodzina
mogła cieszyć się pięknymi i funkcjonalnymi pomieszczeniami – komentuje udział w programie „Dom
z Serca” Paweł Świętochowski, Kierownik ds. Relacji Biznesowych i Projektów Społecznych w Castorama
Polska.

Do akcji dołączyła również  po raz drugi spółka FBSerwis SA: – Nasi pracownicy niejednokrotnie
udowodnili, że mają wielkie serca i chętnie angażują się lokalnie. Nie inaczej było także tym razem. Bez
wahania dołączyliśmy do akcji budowy domu dla rodziny Pani Iwony i Pana Krzysztofa oraz ich dzieci. Tym
razem nasi pracownicy realizujący kontrakt w województwie pomorskim ułożą wokół domu rodziny
nawierzchnię z kostki betonowej. Jesteśmy dumni, że możemy wziąć udział w tak ważnej i potrzebnej
inicjatywie – mówi Rafał Kański, Dyrektor Wykonawczy Dywizji Utrzymania Infrastruktury Drogowej,
FBSerwis SA.

Oświetlenie do „Domu z Serca” przekaże firma Sigma Lighting. – W ramach udziału w akcji „Dom
z Serca” przekażemy rodzinie Pani Iwony oraz Pana Krzysztofa komplet oświetlenia do wszystkich 16
pomieszczeń. Wśród przekazanych przez nas produktów będą lampy sufitowe, lampy wiszące, reflektory,
kinkiety, a także lampki nocne oraz podłogowe – mówi Olga Kruszyńska, Specjalista ds. Marketingu w firmie
Sigma Lighting.  Po raz drugi  do akcji przyłączyła się również firma Blue Energy, która przekaże rodzinie
sprzęt IT. – Cieszymy, że po raz kolejny możemy dołożyć cegiełkę do poprawy czyjegoś życia, a dokładniej
życia rodziny Pani Iwony i Pana Krzysztofa. Mamy nadzieję, że sprzęt komputerowy, który przekażemy
podczas tej akcji wywoła uśmiech na twarzach dzieci i pozytywnie wpłynie na przyszłość całej rodziny –
komentuje przedstawiciel firmy. Podobnie kolejny raz podczas akcji „Dom z Serca” pomaga Fundacja
iSowa. W projekt „Dom z Serca” angażujemy się już po raz drugi i robimy to z wielką przyjemnością.
Pragniemy aby uśmiech zagościł na twarzach dzieci Pani Iwony i Pana Krzysztofa, dlatego zdecydowaliśmy
się na instalację w ich nowym domu magicznego dywanu. Magiczny dywan jest to interaktywne urządzenie
edukacyjne, które służy do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych dla dzieci niezależnie od ich wieku –
podsumowuje udział w akcji Monika Chról, Dyrektor ds. Programów Społecznych w Fundacji iSowa. Dzięki
pomocy marki MAGNAT zostaną pomalowane wnętrza domu. Elewacje zewnętrzne są wykonywane przy
pomocy marki FOVEO-TECH. Umeblowaniem pokoi dziecięcych zajmie się firma Meblik.

Już niebawem rodzina przeprowadzi się do nowego domu, wchodząc w nowy etap życia. Budimex wraz
z Partnerami dokłada wszelkich starań, aby przyszły dom jak najbardziej odpowiadał oczekiwaniom całej
rodziny. – Bardzo dziękujemy za tak duże wsparcie, za pomoc, którą otrzymaliśmy. Cieszymy się, że taka
akcja istnieje i że to my zostaliśmy wybrani do tego projektu – mówi Pani Iwona, która już niebawem wraz
z mężem i dziećmi zamieszka w nowym domu.

Na stronie internetowej akcji www.domzserca.pl (http://www.domzserca.pl) można śledzić
postępy prac przy dalszej budowie i wyposażeniu domu. Są tam publikowane informacje
o podjętych podobnych działaniach pomocowych, zarówno przez Budimex, jak i inne firmy –
Partnerów tego projektu. Patronami medialnymi akcji Dom z Serca 2 są Dziennik Bałtycki oraz
Radio Gdańsk.

---

http://www.domzserca.pl/


BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju
gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia
firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych.
Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam
zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też
zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa
nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana
jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek
giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład
grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FB Serwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy
utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia
poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl (http://www.budimex.pl/)
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