
Szanowni Państwo
Mamy przyjemność przedstawić pierwszy 
numer naszego kwartalnika na 2022 rok.

Z niniejszego wydania wiadomości dowiecie 
się Państwo, czego zdążyliśmy już dokonać 
w pierwszych miesiącach. Sprawdzicie też, 
jakie działania zaplanowaliśmy w biurowcu 
Heweliusza 18 na wiosnę.

Nr 01/2022 kwartalnik

Wiadomości

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych

życzymy Państwu wszystkiego dobrego,
smacznego, zdrowego i spokojnego świętowania

zespół Apollo-Rida Poland

W tym numerze: 

• Przypominamy, dlaczego warto  
oszczędzać energię z wykorzystaniem 
naszych 6 zasad zielonego biura.

• Pokażemy, jak świętowaliśmy 
Tłusty Czwartek i Dzień Kobiet.

• Zapraszamy na Wielkanocne słodkości.
• Przygotowujemy się do wiosny –  

Bike Day w Heweliusza 18.

Małe zmiany, duże znaczenie
Przypominamy i gorąco zachęcamy do oszczędzania energii oraz dbania  
o środowisko naturalne. W Heweliusza 18 dbamy o środowisko. Zachęcamy 
Państwa do podejmowania działań, które przekładają się na oszczędność energii 
elektrycznej i zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych. Jak to zrobić?

Oszczędzajmy energię – 6 zasad „zielonego” biura

• Odłączaj zasilacz od sieci po naładowaniu laptopa. 
• Wyłączaj monitor i drukarkę, kiedy ich nie używasz. 
• Odłączaj ładowarkę telefonu po jego naładowaniu. 
• Wykorzystuj optymalnie światło dzienne, jest ono najzdrowsze dla oczu.  

Nie korzystaj ze sztucznego oświetlenia bez potrzeby.
• Podczas wietrzenia pomieszczeń biurowych zakręcaj zawory termostatyczne kaloryferów. 
• Zamykaj okna i drzwi, kiedy w biurze włączona jest klimatyzacja, wtedy jej działanie jest 

najefektywniejsze.

Pamiętaj o pozytywnym nastawieniu każdego dnia! Dziel się energią ze współpracownikami. 
Dzięki temu nawet w te nadchodzące ponure i zimne dni w biurze na pewno będzie ciepło,
miło i jasno.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy otwarci na wszelkie 
sugestie oraz propozycje zmian. 
Nasz zarządca jest do Państwa 
dyspozycji.

www.apollorida.pl



Goldenmark
Nowy najemca na Rajskiej 8

Witamy nowego najemcę Goldenmark w naszym apartamentowcu na Rajskiej 8 
w Gdańsku, który wzbogaci ofertę handlowo-usługową kompleksu.

Grupa kapitałowa Goldenmark to lider dystrybucji złota i srebra lokacyjnego  
w Polsce. Firma prowadzi sprzedaż złotych sztabek i monet, srebra lokacyjnego, 
diamentów, a także produktów z oferty kolekcjonerskiej. Goldenmark dostarcza 
produkty najwyższej jakości, które łączy piękno i ponadczasowa wartość.

Serdecznie zapraszamy
do nowego salonu już wkrótce!

W zakresie serwisu rowerowego będzie:
smarowanie, regulacja wysokości siodełka i kierownicy,
regulacja hamulców, regulacja przerzutek, ciśnienie
w oponach.

Ponownie zapraszamy na przegląd
jednośladów już 25 kwietnia

 
Bike Day w Heweliusza 18
Przygotowujemy się do wiosny

Wielkanocne
słodkości
W tygodniu poprzedzającym 
Święta Wielkanocne zapraszamy
na czekoladowe słodkości, które będą na 
Państwa czekały w lobby biurowca.

Serdecznie zapraszamy!

Dzień Kobiet 
w Heweliusza 18
Niespodzianka dla każdej Pani! Dla nas każda kobieta zasługuje na 
specjalny prezent. Na Dzień Kobiet przygotowaliśmy dla Pań miłą 
niespodziankę.Od samego rana panowie witali je w naszym kompleksie 
i wręczali im tulipany.

Graliśmy dla WOŚP
Misja Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy jest szczególnie bliska naszym 
sercom. Dlatego zdecydowaliśmy się 
wesprzeć działania fundacji poprzez 
organizację zbiórki na terenie naszego 
kompleksu. 

Przez cały styczeń graliśmy razem dla 
najpiękniejszej i najbardziej kolorowej 
Orkiestry na świecie. W imieniu Apollo-Rida 
dziękujemy Wszystkim osobom, które wzięły 
udział w tegorocznej zbiórce WOŚP  
w Heweliusza 18. Kwotę, którą Państwo 
wpłacili na rzecz WOŚP - właściciel 
kompleksu Heweliusza 18 podwoił.

Cieszymy się, że mogliśmy przyłączyć się 
do akcji wspierającej ochronę i profilaktykę 
zdrowia, a także  ratowanie życia,
w szczególności dzieci.

Jak świętowaliśmy
Tłusty Czwartek?
Dla naszych najemców Heweliusza 18
dzień 24 lutego był naprawdę słodki. 
Częstowaliśmy wszystkich pysznymi 
pączkami.

Było słodko i sympatycznie! Słodkości 
przygotowała Piekarnia Sowa, której  
serdecznie dziękujemy.
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