
Rok 2021 był Waszym rokiem 
- rokiem Społeczności Olivian. 

Niezwykle ważna jest dla nas troska  
o pracujących w Olivii. To Wy sprawiacie  
bowiem, że to miejsce jest jedyne w swoim 
rodzaju. 
Społeczność, którą tworzymy, jest jego  
wielkim wyróżnikiem i atutem. Starali-
śmy się więc w minionym roku stworzyć  

mnóstwo okazji do tego, byście mogli  
w Olivii Centre rozwijać się osobiście  
i zawodowo, dzielić pasje oraz zaintereso-
wania, dbać o wzajemne relacje, zdrowie, 
samopoczucie.  
Przykładaliśmy też niezwykłą wagę do  
najwyższych standardów bezpieczeństwa.  

Cieszy nas niezmiernie, iż pomimo trudnych 
okoliczności, wciąż jesteśmy razem i wciąż 
możemy wiele zdziałać dla wspólnego  
dobra. 

2021 był rokiem wielu możliwości  
– przeżyjmy to jeszcze raz.

I to właśnie na Was, Waszych Pracownikach i Współpracownikach 
koncentrowaliśmy się szczególnie mocno. 
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Jesteście dla nas 
najważniejsi

Aplikacja MyOlivia 

W Olivii możecie zdecydowanie więcej. 
Jako Very Important Residents, dzięki uruchomionej 
w 2021 roku aplikacji MyOlivia, macie dostęp do wielu 
atrakcji, udogodnień i promocji: 

• bezpłatnie wjedziecie na taras widokowy,
• nieodpłatnie odwiedzicie Olivię Garden 

i skorzystacie z ogrodowych ofert specjalnych, 
• sprawdzicie aktualne menu naszych lokali gastronomicznych, 
• przeczytacie najnowsze wieści w „Olivia News”, 
• za okazaniem aplikacji bezpłatnie weźmiecie udział w licznych  

zajęciach sportowych, warsztatach i wszelkich oliviowych atrakcjach. 

Nieustannie pracujemy nad rozwojem aplikacji MyOlivia i niedługo 
zaproponujemy Wam kolejne udogodnienia, np. płatność za parkingi. 
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Wiecie jeszcze szybciej 

W 2021 roku we wszystkich budynkach uruchomiliśmy ekrany. Dzięki nim jesteście na bieżąco ze wszystkimi nowinkami. 
Każda Społeczność ma swoje narzędzia komunikacji, mamy takie i my. Znajdziecie nas na Facebooku, Instagramie i LinkedIn. 
Możecie zapisać się do naszego newslettera, bądź dołączyć do jednej z grup pasji. Zapraszamy! 

Moja 
Olivia

Bieganie Siatkówka
Olivia 
Yacht 
Club

Fotografia Wyprawy Planszówki
Liga

Przygód
RPG
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https://bit.ly/obc_fb
https://bit.ly/obc_ig
https://bit.ly/obc_Linkedln
https://bit.ly/obc_newslet
http://bit.ly/fb_mojaoliv
http://bit.ly/fb_grbieg
http://bit.ly/fb_grsiat
http://bit.ly/fb_yachtclub
http://bit.ly/fb_grfoto
http://bit.ly/fb_grwypr
http://bit.ly/fb_zgrane
http://bit.ly/fb_rpg
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w I Turnieju Siatkarskim Olivii i O4 Coworking 
zwyciężył Energa Team. Dalej uplasowała się  
ekipa Bayer Service Center Gdańsk przed  
połączoną drużyną zawodników z EPAM/ K&M Design/  
Polsko-Norweskiej Izby Gospodarczej, 

za Klubem Żeglarskim kilka rejsów po wodach 
Zatoki Gdańskiej,

za nami 12 warsztatów fotograficznych i niesa-
mowita wystawa zrodzona z pasji członków Klubu  
Fotografii Olivii, 

za Klubem Biegowym Półmaraton Gdański, Ultras 
Oliwski, Garmin Ultra Race, Bieg Niepodległości  
w Kosakowie i bieg górski po Trójmiejskim Parku  
Krajobrazowym, 

za Klubem Wypraw ponad 30 wycieczek: pieszych  
i rowerowych, po pracy oraz w weekendy.

Łączy nas pasja. Łączy nas sport 

Staraliśmy się o to, byście czuli, że Olivia to Wasze miejsce,  
że możecie tu działać wspólnie i tak, jak lubicie. Razem  
biegaliśmy, graliśmy w siatkówkę (zbudowaliśmy boisko do  
siatkówki plażowej), wędrowaliśmy i jeździliśmy rowerami.  
Uprawialiśmy fitness, ćwiczyliśmy jogę, oddychanie, grę na  
bębnach. Spędzaliśmy miło czas podczas Lata na Patio, Olivia  
Festival czy weekendowego wydarzenia Smaki Olivii. Czy  
pamiętacie, że…

12

30

4



Sp
oł

ec
zn

oś
ć

Chór Olivii

Bez wątpienia wyróżnikiem naszego centrum jest… chór! Skupia 
przedstawicieli kilkunastu firm Olivii, tych, którym w duszy gra.  
W tym roku chór koncertował m.in. w Olivii Garden, na Olivia 
Festiwal czy podczas Festynu Świątecznego w Oliwie. Nagrał 
też swój pierwszy teledysk. W planach ma zaś przygotowanie  
debiutanckiej płyty. Trzymamy kciuki! 

Posłuchaj:

Create Olivia

Chcemy wiedzieć, co Wam w duszy gra, jak patrzycie na  
Olivia Centre i czego Wam tu potrzeba. Zależy nam na tym, byście 
czuli, że Olivia zmienia się tak, jak byście tego chcieli. Tworzycie  
oliviową Społeczność i macie wpływ na funkcjonalność miejsca, 
w którym spędzacie tak dużą część swojego dnia.  
W ramach Create Olivia #1 w 2021 r. zgłosiliście kilkadziesiąt  
pomysłów. Sami wybraliście zwycięzcę konkursu. Zatem… Wasz 
fotel masujący zaprasza i czeka na każdego w Olivii Garden.  

„„Olivia Centre to miejsce ludzi z pasją. Niezależnie czy
zdecydujesz się rozwijać kompetencje zawodowe czy też  
postawisz na zainteresowania sportowe, artystyczne, a może 
działalność społeczną – bądź pewny, że znajdziesz wśród 
nas chętnych do współdziałania. Możesz zacząć od jednego  
z Klubów Ambasadorskich i dołączyć do proponowanych 
przez nas aktywności, ale możesz również, przyjść do nas 
z własnym pomysłem i stać się Ambasadorem swoich 
pasji w społeczności Olivii!”

Maciej Olszewski
Dyrektor Działu Komunikacji
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https://bit.ly/yt_chor1
https://bit.ly/yt_chor2
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Każdego roku Wasze Firmy i Wasi Pracownicy realizują  
projekty, które warto podkreślić i docenić. W ramach konkursu  
Olivia Prize siedmiu wspaniałych menedżerów z Olivii wybrało  
i nagrodziło najlepsze. Napłynęło 46 zgłoszeń. Wszystkie  
potwierdziły, że Waszym udziałem są niesamowite pomysły  
i wdrożenia. Jesteśmy dumni, że tak wiele dzieje się u Rezydentów,  
z Rezydentami i dzięki Rezydentom, czyli dzięki Wam.  

Wyróżnienie można było zdobyć za: 

za zaangażowanie społeczne  
Waszej Firmy lub szlachetną  
aktywność Waszych pracowników.  

Olivia Prize 2020 trafiło do VTS Group, p-beep oraz EPAM  
Systems. Raz jeszcze gratulujemy i już teraz zapraszamy do 
udziału w tegorocznej edycji! 

projekt zrealizowany na  
terenie naszego centrum,  

znaczące wydarzenie 
o zasięgu globalnym,  
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Olivię Garden tworzyliśmy w duchu biophilic design, koncepcji 
bazującej na przekonaniu, że projekty urbanistyczne nie mogą 
odrywać człowieka od jego korzeni – od natury.  

Czy wiecie, że… 

• by rośliny w Olivii Garden cieszyły Was każdego dnia  
i o każdej porze roku, by rosły, kwitły i owocowały, zastoso-
waliśmy aż 120 specjalistycznych lamp asymilacyjnych, które 
imitują światło dzienne, 

• ogród wyróżnia innowacyjna technologia sterownia  
klimatem; pozwala ona „kontrolować pogodę” w Gardenie, 
zapewniając optymalne warunki ludziom i roślinom, 

• znajdziecie tu wiele wzorów i form biomorficznych nawią-
zujących do kształtów i tekstur występujących w naturze; 
słupy konstrukcyjne mają strukturę kory drzewa (nadano ją  
ręcznie), 

• przedstawiciele flory mają różne potrzeby, więc ogród  
podzieliliśmy na 13 osobnych stref, obsługujących swoiste  
mini-ekosystemy, by rośliny z różnych zakątków świata  
znalazły tu optymalne warunki do wzrostu i rozkwitu. 

Spotkania mamy 
w naturze

Olivia Garden: spotkania mamy w naturze

Wielu czekało na ten moment. Na otwarcie 
Olivii Garden – absolutnie wyjątkowego miejsca, 
które stworzyliśmy z myślą o Was. To 8720 m³ zielonej 
przestrzeni,  wypełnionej  3000  roślin  aż  150 gatunków, 
które pochodzą z 4 kontynentów! Ogród jest sercem Olivii 
i wierzymy, że pomaga Wam dbać o Wasze serca, mamy tu 
bowiem wiele roślin intensywnie jonizujących i oczyszczają-
cych powietrze. 

Olivia Garden
nagrodzony

Projekt Olivii Garden doceniło jury 20. edycji CIJ Awards  
Poland. Zwyciężył on w kategorii Best Interior Design/ Exterior 
Design. Wyróżnienie w konkursie, wpisanym od lat w kalendarz  
najważniejszych wydarzeń branży nieruchomości, to dla nas  
zaszczyt. Przestrzeń Olivii Garden dopełniła nasz koncept  
nowoczesnego centrum biznesowego, w którym nieustannie 
podążamy za potrzebami Rezydentów, pozostając jednocześnie 
otwarci na miasto i jego mieszkańców.  
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Olivia Art

Od lat w Olivii prezentujemy dzieła trój-
miejskich artystów. W 2021 roku w ramach 
Olivii Art podziwialiście w Olivii Star dzieła 
Waszych koleżanek i kolegów. Finałowa, 
grudniowa wystawa zdjęć w lobby Stara 
to efekt półrocznej pracy naszego Klubu 
Fotografii. Możecie ją oglądać jeszcze do 
końca stycznia. Zobacz.

Inspiracje 

Spotkaliście się w Olivii z Dominiką  
Bettman, CEO Siemens Polska, ekono-
mistką, orędowniczką zrównoważonego  
rozwoju, społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu oraz aktywizacji zawodowej  
kobiet.  

Widzieliście się też z Moniką Reszko,  
psychologiem biznesu, autorką publikacji,  
badań, programów rozwojowych, autorką 
książki „MINDSET szefa”. 

Zgłębialiście tajniki zdrowia w ramach  
cyklu Psychologia jest OK i biorąc udział 
w projekcie #Pinktober. Poznawaliście 
też sekrety mózgu, słuchając dr. Wojcie-
cha Glaca, neurobiologa i popularyzato-
ra nauki z Wydziału Biologii Uniwersytetu 
Gdańskiego. Obejrzyj.
 
Klub HR Olivii

Największa grupa praktyków HR na  
Pomorzu spotkała się w 2021 roku 7 razy, 
by dzielić wiedzą  i doświadczeniem.  
O czym rozmawiano? Między innymi o 
niewykorzystanym potencjale pandemii, 
komunikacji oraz współpracy, odbudowie 
kultury organizacji po powrocie do biur 
czy nowoczesnych rozwiązaniach dla HR  
i biznesu. Starano się też obalać hr-owe 
mity w dobie walki o pracownika.  

Wiedzą dzielili się eksperci z Olivii Centre, 
m.in. Marta Moksa, Dyrektor Zarządzają-
ca O4 Coworking; Askaniusz Sawicki, HR 
Director EMEA w Ricoh Businesws Servi-
ces Poland; Ievgen Berezenko, director, 
Head of EPAM Spain at EPAM Systems;  
Michał Krzepkowski, Senior Administration  
Manager at EPAM Systems/Proxy. 
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„„Misją Klubu HR jest wspieranie 
jego członków w kształtowaniu 

najwyższych standardów pracy oraz 
kompetencji HR w dobie cyfryzacji 

i zmian rynku pracy związanych 
z pandemią. Wszystko to w oparciu  
o nowoczesne rozwiązania i trendy. 
Naszym nadrzędnym celem jest zaś 
stworzenie przestrzeni do rozmów, 
wymiany doświadczeń zawodowych 

i międzynarodowej wiedzy.”

Małgorzata Gwozdz
Dyrektor Działu HR
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ABSL Summit

Od lat skupiamy się na dobrostanie  
pracowników, realizując projekty  
dedykowane ich rozwojowi zawodowe-
mu oraz osobistemu, zaangażowaniu  
w działalność społeczną, ekologię czy 
relacje dobrosąsiedzkie. 
Doświadczeniem w tej dziedzinie dzieli-
li się, podczas konferencji ABSL Summit, 
Hamish Potts i Bogusław Wieczorek,  
prezentując case study „Olivia Centre: 
Where Business Meets Community”. 

Panowie udowodnili, że możliwe jest  
stworzenie w hubie biznesowym prężnej, 
zaangażowanej Społeczności Rezyden-
tów, która razem potrafi zdziałać o wiele 
więcej. 

11. konferencję ABSL Summit zainaugu-
rował ABSL Welcome Cocktail w Olivia 
Star. Prelegenci i uczestnicy wydarzenia  
rozmawiali m.in. o rozwoju i inkluzywnym 
środowisku pracy wspierającym adapta-
cję oraz rozwój pracowników. Tematów 
nie brakowało, bowiem ubiegłoroczne 

ABSL Summit koncentrowało się na wizji 
zrównoważonego biznesu.  

Najwięcej uwagi poświęcono człowiekowi, 
podejmując takie zagadnienia jak praca 
zdalna, równowaga między życiem pry-
watnym i zawodowym, wellbeing. Mowa 
była o kwestiach równości, poczuciu  
przynależności, reskillingu i upskillingu 
oraz znaczeniu jakości życia w miastach 
dla rozwoju regionalnego. 

9



Certyfikat WELL Health-safety RATING

Poddaliśmy się najbardziej restrykcyjnej analizie prowadzonej 
przez 600 ekspertów z International Well Building Institute (IWBI), 
w tym wirusologów, naukowców, architektów, projektantów, 
liderów biznesu, specjalistów  z dziedziny budownictwa, nieru-
chomości oraz standardu budowlanego WELL, wiodącej świato-
wej platformy rozwoju zdrowych budynków i przestrzeni. Spraw-
dzono bezpieczeństwo Użytkowników naszych biurowców oraz 
rozwiązania podnoszące jakość życia na terenie Olivii Centre, 
również w kontekście trwającej pandemii. 
Otrzymaliśmy najwyższy możliwy wynik certyfikacji IWBI. 25 
na 25 punktów w 22 podstawowych kategoriach i 3 nowych,  
związanych z innowacjami. To pierwszy taki wynik na świecie! 

Wśród docenionych wdrożeń znalazły się m.in.: 
• jedno z pierwszych centrów biurowych na świecie zaimple-

mentowaliśmy technologię oczyszczania powietrza jonami, 
• zastosowaliśmy aktywne powłoki tytanowe, tworzące  

powierzchnie wolne od mikroorganizmów chorobotwórczych, 
• podnieśliśmy poziom filtracji powietrza z klasy G4 na F7;  

najwyższy z dostępnych. 
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WELLWasze bezpieczeństwo, przy jednoczesnym 

zachowaniu najwyższej jakości naszych usług, 
jest dla Olivii Centre absolutnym priorytetem. 
Każdego dnia podejmujemy wiele działań mających 
na celu najwyższe bezpieczeństwo Rezydentów i najwyższą 
jakość bieżącego utrzymania nieruchomości. Wszystko 
po to, by pracowało Wam się tu jak najlepiej. 

„„Olivia Centre jest tym samym najbezpieczniejszym 
miejscem do pracy na świecie. To jeden z najwięk-
szych naszych sukcesów w roku 2021 i jednocześnie 
dowód najwyższej jakości świadczonych przez nas 
usług i wdrażanych technologii. Zastoso-
wana przez nas jonizacja powietrza 
stosowana jest w najbardziej 
prestiżowych obiektach globu,
do których należy m.in. Biały Dom, 
Uniwersytet Harvarda czy Pałac 
Prezydencki w Abu Dhabi. ”

Konrad Danecki
Menadżer ds. Nadzoru Inwestorskiego 10
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Stawiamy na ekspertów

Z ogromną dumą i satysfakcją przyjęliśmy wiadomość,  
iż Monika Pietrzak-Borowska, Dyrektor Działu Utrzymania  
Nieruchomości w Olivii znalazła się w finałowej piątce konkursu 
Top Woman in Real Estate, w kategorii Facility Management. 

Pracownicy Działu Bezpieczeństwa ukończyli dodatkowy,  
specjalistyczny kurs oraz zostali recertyfikowani w zakre-
sie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dzięki temu mogą  
podejmować skuteczne działania ratownicze do czasu  
przybycia służb medycznych.  

„„Certyfikowani ratownicy stanowili w ostanim  
kwartale 2021 roku aż ¾ pracowników Działu  
Bezpieczeństwa Olivii. Niektórzy z nich mieli okazję 
pomóc realnie, wykorzystując swoje umiejętności  
w Olivii i poza nią. Oprócz tego cały czas doskonali-
liśmy procedury i działania, które wypracowaliśmy 
na początku pandemii. Dokonaliśmy także zmiany 
operatora usługi ochrony fizycznej; lidera rynku 
regionalnego zamieniliśmy  na lidera 
rynku globalnego. ”

Nasze dodatkowe rozwiązania:

• wdrożyliśmy nowoczesny system parkingowy wprowa-
dzając nowe technologie i standardy, m.in. weryfikację  
pojazdów na podstawie numerów rejestracyjnych czy wjazd 
z wykorzystaniem karty budynkowej, 

• zainstalowaliśmy depozytory kluczy we wszystkich budyn-
kach; jedynie uprawnione osoby mogą pobrać i zwrócić klucz,  
osoby pełniące nadzór są też informowane o każdorazowym 
wydaniu kluczy, 

• wprowadziliśmy rozwiązania poprawiające jakość funkcjo-
nowania systemu telewizji dozorowej,

• zoptymalizowaliśmy zużycie mediów, poprawiając działanie 
niektórych urządzeń budynkowych i montując urządzenia 
kompensujące energię bierną, 

• zmodernizowaliśmy system sterowania komfortem  
budynków – Building Management System, który  
pozwala nam reagować w czasie rzeczywistym na  
zmiany warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Wszystko 
po to, by uzyskać optymalne działanie każdego obiektu pod  
kątem ekonomii, komfortu i bezpieczeństwa. 

Rafał Recław
Dyrektor Działu Bezpieczeństwa
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ESG 
(Environmental, Social and Governance)

Rok 2021 ogłosiliśmy rokiem ekologii.  
wRealizowaliśmy inicjatywy podnoszące 
świadomość ekologiczną pracowników Olivii 
Centre i Rezydentów naszego hubu bizne-
sowego. Braliśmy wspólnie udział w licznych 
akcjach przyczyniających się do szerze-
nia dobrych praktyk w obszarze ESG, jak np.  
Czysty Bałtyk, Zielona Transformacja,  
Godzina Dla Ziemi czy Światowy Dzień  
Dzikiej Przyrody. 

Z końcem roku Olivia Centre przystąpi-
ła do United Nations Global Compact 
(UNGC), by podkreślić swoje zaangażowanie  
w troskę o środowisko naturalne i jego  
zasoby. Od momentu powołania w 2000 roku, 
UN Global Compact prowadzi działania na 
rzecz ochrony środowiska, praw człowieka,  
przeciwdziałania korupcji oraz godnej  
i legalnej pracy. Obecnie skupia sponad 
13 000 firm i 3000 podmiotów niebizneso-
wych, które są publicznie zaangażowane  
w kreowanie zrównoważonej przyszłości.  

12
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Długoterminowa współpraca Olivii z bankami komercyjny-
mi, wśród których znajdują się największe banki na polskim  
rynku, a także kolejne emisje obligacji, zazwyczaj kończące się  
nadsubskrypcją (więcej osób chciało je kupić, niż było  
dostępnych) skutkuje bezpieczną i zdywersyfikowaną  
strukturą finansowania projektu Olivia Centre. 

„„Olivia stała się teraz jeszcze bardziej atrakcyjna  
jako centrum biurowe, zarówno dzięki wyjątkowym  
biurom z widokiem na morze lub piękne oliwskie 
lasy na wzgórzach, jak i dzięki nietuzinkowej ofercie,  
dostępnej bezpłatnie dla wszystkich Rezydentów. 
To choćby Olivia Garden, piętro widokowe  
z tarasem czy restauracje na szczycie Olivii Star.  
Jesteśmy atrakcyjni również dzięki wielu usługom 
potrzebnym na co dzień, które mamy w Olivii, jak 
centra medyczne, centra fitness, szkoły, przed-
szkole, żłobek, kantyny, kawiarnie, bary, wreszcie   
wielkie parkingi dla Rezydentów i Gości. ”

Komercjalizacja

2021 był drugim najlepszym rokiem w historii Olivii; 36 tys. mkw. 
podpisanych umów, w tym 18 tysięcy nowo objętej powierzchni  
i 10 tysięcy mkw. zajętych przez zupełnie nowe Firmy. 

Jak w minionych latach najwięcej było przedłużeń umów. To dla 
nas niezwykle ważne, pokazuje bowiem, że jesteśmy atrakcyjni 
dla naszych Rezydentów, którzy tu się rozwijają i tu planują swoją 
przyszłość.

Cieszy nas też niezwykle zdobycie tylu nowych Rezydentów  
w tych trudnych czasach. To AMS, Nethansa, PBS Connect  
International, Speednet czy Taylor Shipping Solutions.  
Dziękujemy Wam za zaufanie! I serdecznie witamy! 

Bardzo cieszą nas też nowe usługi, jak salon sprzedaży  
mieszkań Cordia czy restauracja Zdrowa Krowa, na której  
otwarcie jeszcze czekamy. 

Maciej Kotarski
Dyrektor Działu Komercjalizacji
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Na początku 2022 roku zakończy się budowa  
najnowszej wspólnej inwestycji Olivii Centre  
i międzynarodowego partnera Kajima Proporties - 
mieszkań na długoterminowy wynajem. 

Co wyróżnia @Home? 

• dzięki nowoczesnemu procesowi inwestycyjnemu, 
to jeden z najbardziej ekologicznych budynków 
mieszkalnych w Trójmieście, 

• każde z mieszkań @Home jest w pełni wyposażo-
ne i umeblowane, za projekt wnętrz odpowiada 
wielokrotnie nagradzane nasze biuro projektowe 
Design Anatomy, 

• w pełni serwisowane lokale mieszkalne,  
sprawny online’owy proces doboru i rezerwacji  
lokalu, transparentność rozliczeń, przejrzystość 
zapisów umownych, sprawna obsługa techniczna, 

• obecność opiekuna dostępnego na miejscu, 

• benefity oraz rozwiązania funkcjonalne poprawia-
jące komfort życia,

• obcowanie ze sztuką na co dzień, murale SEIKONA 
na elewacji i w częściach wspólnych budynku.  

Zobacz, jak powstaje malarstwo wielkoformatowe  
i posłuchaj wywiadu z twórcą. Kliknij tutaj! 

Więcej: www.athomeliving.pl

Przedstawiamy
@Home

„„Wierzymy, iż zaplanowane udogodnienia dla 
naszych Najemców, będące efektem synergii 
z Olivią Centre, dopracowany nowoczesny design 
lokali, możliwość dostosowania wybranych 
dodatków do swoich preferencji, a także zestaw 
produktów uzupełniających spełnią oczekiwania 
młodych, aktywnych zawodowo profesjonalistów,  
dla których ważny jest komfort i wysoka jakość  
wynajmowanej przestrzeni. Oferta stanowić 
może również wariant uzupełniający dla firm  
wynajmujących powierzchnię w Olivii 
Centre, które relokują pracowników 
w związku z procesami rekrutacyjnymi 
wśród kadr z Polski i zagranicy. ”

Ewa Nowicka
Dyrektor Sprzedaży @Home14

https://bit.ly/yt_rpmurale
https://bit.ly/obc_athome


Razem możemy
więcej!

Pokaż serce

Kontynuowaliśmy akcję „Pokaż Serce”. 
Rozświetlając każdego dnia na elewacji Olivii Star 
wielkie czerwone serce symbolicznie dziękowaliśmy 
wszystkim osobom zaangażowanym w walkę 
z koronowirusem.  
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Oliwski Budżet Sąsiedzki 

To nasz program wspomagający inicjatywy społeczne  
mieszkańców Oliwy. Jego celem jest rozwijanie  
potencjału naszej dzielnicy, modernizacja wspólnej  
przestrzeni i wspieranie działań scalających oliwską  
społeczność. Wierzymy, że dobre sąsiedztwo to wspólny  
rozwój i nowe perspektywy dla wszystkich mieszkańców  
i pracowników Oliwy. 

Przypominamy Wam zwycięzców II edycji OBS. Oto  
projekty, których realizację finansujemy wspólnie  
z założycielem Fundacja Wspólnota Gdańska, Andrzejem 
Stelmasiewiczem: 
 
• „Festyn Świąteczny na Rynku w Oliwie”  

Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto, 

• „Ścieżka sportowo-edukacyjna”  
Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. 
Jana Parandowskiego w Gdańsku

• „Tai Chi w Oliwie”  
Stowarzyszenia Park On. 
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Razem z Wami braliśmy udział w licznych akcjach i projektach wspierających 
naszych oliwskich Sąsiadów i Miasto Gdańsk. Wśród nich były: 

Budżet Obywatelski 
Gdańsk 2022

Parada 
Seniora

Charytatywny Kiermasz Świąteczny 
w Olivii Star

Charytatywny turniej piłki siatkowej 
JUMP HIGH FOR SANTA CLAUS 

organizowany przez Bayer 

Kropelka Energii
wspólnie zebraliśmy 
ponad 150 litrów krwi

#Pinktober 
projekt wolontariuszy firmy Energa
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Przed nami rok 2022.
Nie zwalniamy tempa!

Patrząc na Wasz entuzjazm i Wasze 
dotychczasowe zaangażowanie, po-
stanowiliśmy w 2022 roku kontynu-
ować rozwój Społeczności Olivian. 
Skupimy się na lepszym poznaniu 
Waszych oczekiwań i potrzeb, by 
tworzyć wraz z Wami coraz lepsze 
miejsce do pracy i wypoczynku.   
Planujemy już dodatkowe zajęcia 

sportowe, rajdy, piesze wyciecz-
ki, wystawy czy koncerty. Będziemy 
starali się wspierać Wasze inicja-
tywy, byśmy mogli wspólnie dzielić 
pasje i zainteresowania, rozwijać się 
prywatnie oraz zawodowo, realizując 
projekty, w których będziecie chcieli 
aktywnie uczestniczyć.  

Nie zwalniamy
tempa!

„„Jedną sferę naszych działań stanowić  
będzie dalszy rozwój udogodnień w obrębie 
samej przestrzeni biurowej zgodnie z potrze-
bami naszych Rezydentów; drugą wszelkie  
inicjatywy zacieśniające relacje między Rezy-
dentami. Chcemy być wsparciem i partnerem 
dla Was w kreowaniu oliviowej codzienności  
i rozwoju Waszych Firm.”

Katarzyna Szymańska
Dyrektor Działu Relacji z Rezydentami
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