Matexi Polska Partnerem XXXIII Biegu Chomiczówki oraz XI Biegu o Puchar Bielan
W dniu 17 stycznia 2016 r. odbył się XXXIII Bieg Chomiczówki, będący jedną z najciekawszych
zimowych imprez biegowych Warszawy. Matexi Polska wsparła fundusz nagród biegu odbywającego
się na dystansie 15km oraz równolegle rozgrywanych zawodów o Puchar Bielan na dystansie 5km.
Bieg Chomiczówki to impreza o bardzo długiej historii, której tradycja sięga 1984 roku, kiedy to po raz
pierwszy 156 biegaczy ruszyło na sygnał Zbigniewa Hoffmana – biegowego Mistrza Świata z Helsinek
(1983r). Na przestrzeni lat z lokalnego biegu osiedlowymi uliczkami i ogródkami działkowymi, wraz z
rozwojem dzielnicy, bieg wkroczył w nową erę - trasa wiodąca przez szybko rozwijające się Bielany i
Chomiczówkę to już nie małe, lokalne uliczki lecz nowoczesne ulice miasta XXI wieku pełne eleganckich
osiedli i młodych ludzi uprawiających jogging na co dzień. Tak szybko jak rozwijają się Bielany, tak i
bieganie stało się wiodącym sportem wśród Warszawiaków. Właśnie dlatego Matexi Polska, jako
deweloper bardzo mocno związany z Bielanami, realizujący w sumie aż 5 inwestycji w tej dzielnicy
(Staffa 9, Słodowiec Park, Księżycowa 60, Apartamenty Marymont oraz najnowsze przedsięwzięcie
deweloperskie przy ul. Żeromskiego, znajdujące się w fazie projektowej), zdecydowała się na wsparcie
funduszu nagród dla uczestników tegorocznego biegu. Idea biegu bardzo dobrze wpisuje się w
działalność Matexi w Dzielnicy – dewelopera kierującego swą ofertę głównie do młodych i aktywnych
mieszkańców – jednocześnie nowoczesne budownictwo mieszkaniowe kreowane przez firmę o
belgijskim rodowodzie można uznać za wizytówkę dzielnicy i jej rozwoju. Wśród Sponsorów
tegorocznej edycji wydarzenia znaleźli się także: Pol-Mot Auto, Veolia, SKM, Arcelor Mittal – Huta
Warszawa oraz Decathlon.

Mimo mroźnej pogody na starcie biegu organizowanego przez Zespół Sportu i Rekreacji Dzielnicy
Bielany stawiło się ponad 2300 uczestników z całej Polski, na trasie głównego – 15km dystansu wśród
Kobiet triumfowała reprezentantka AZS UMCS Lublin, Izabela Trzaskalska, z czasem 51:58 min,

,natomiast wśród mężczyzn zwycięzcą został biegający w barwach WKS Śląsk Wrocław Błażej
Brzeziński z czasem 46:15 min. Prezes Matexi Polska, Miroslaw Bednarek, w trakcie ceremonii rozdania
nagród, miał przyjemność osobiście pogratulować zwycięzcom Biegu Chomiczówki jak również
odbywającego się równolegle na dystansie 5km XI Biegu o Puchar Bielan.

***
Holding Matexi to największa belgijska grupa deweloperska działająca w segmencie mieszkaniowym. Firma
będąca rodzinnym przedsięwzięciem posiada siedemdziesięcioletnie doświadczenie na europejskim rynku
deweloperskim, portfolio prawie 35 000 zrealizowanych projektów, a obrót firmy w 2014 roku to ponad 230mln
euro. Grupa Matexi zatrudnia, na co dzień, 300 pracowników i współpracuje z ponad 2000 podwykonawców.
Matexi to firma z pełną świadomością swojej społecznej roli, którą wypełnia realizując trwałe i ekologiczne
budynki odpowiadające współczesnym potrzebom mieszkaniowym oraz tworząc nowe miejsca pracy. Jednym z
podstawowych celów grupy jest dynamiczny, konsekwentny rozwój na rynku polskim realizowany zgodnie z tymi
samymi zasadami.
Grupa Matexi jest obecna w Polsce od 2010 roku. Firma jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich
(PZFD). Polski oddział firmy to dynamiczny zespół ekspertów dysponujący długoletnim doświadczeniem na
lokalnym rynku. Strategia Matexi zakłada długofalowe zaangażowanie na polskim rynku, w jego ramach firma
planuje szybki, a zarazem zrównoważony rozwój oferty oraz dywersyfikację dostępnych lokalizacji realizowaną
zgodnie z dewizą „Witamy w okolicy”. Aktualne portfolio inwestycji deweloperskich w Warszawie obejmuje 1100
mieszkań.
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