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Master Management Group wybuduje pierwszą galerię handlową w Zawierciu  

 
Master Management Group nie zwalnia tempa i realizuje kolejny projekt handlowy – tym 
razem w Zawierciu. Brama Jury będzie pierwszym, nowoczesnym centrum handlowo-
usługowym z czterosalowym kinem Planet Cinema w mieście. Deweloper otrzymał 
prawomocne pozwolenie na budowę i aktywnie komercjalizuje projekt.  

 

Brama Jury to nowy projekt handlowy Master Management Group, skrojony na miarę potrzeb 
mieszkańców Zawiercia i okolic. Na 15 000 m2 powierzchni najmu znajdzie się 50 sklepów znanych 
marek modowych, sportowych i obuwniczych. Ofertę uzupełni supermarket, sklep z branży RTV 
AGD, lokale z akcesoriami do domu oraz liczne punkty usługowe. Galeria będzie zlokalizowana 
przy ulicy Wojska Polskiego, z dogodnym dojazdem do centrum miasta i w pobliżu głównych 
szlaków komunikacyjnych. Otwarcie obiektu planowane jest w czwartym kwartale 2019 roku. 
 
„Cieszymy się, że Brama Jury została oceniona jako wartościowy i potrzebny Zawierciu projekt. 
Uzyskanie pozwolenia na budowę pozwoli nam kontynuować długofalową strategię firmy o 
tworzeniu atrakcyjnych i rentownych projektów w małych i średnich miastach. Bardzo doceniamy 
wsparcie ze strony władz miasta i jej otwartość przy podjęciu rozmów o zbudowaniu nowego 
miejsca zakupów i rozrywki w Zawierciu” – opowiada Michał Masztakowski, Development Director w 
Master Management Group. „Wybraliśmy Zawiercie, bo to miasto z potencjałem. Szacujemy, że w 
zasięgu 35 minut dojazdu do inwestycji mieszka 248 700 osób, a latem przyjadą też turyści. 
Obecność Strefy Aktywności Gospodarczej w pobliżu i stale rozwijająca się infrastruktura drogowa 
uzasadniają celowość naszego przedsięwzięcia,” – dodaje.  
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Nowy projekt Master Management Group w Zawierciu komentuje Marcin Wojciechowski, Rzecznik 
Prasowy miasta Zawiercie: „Jesteśmy zadowoleni, kiedy miasto się rozwija, dlatego tworzymy jak 
najlepsze warunki do inwestowania. Mamy nadzieję, że inwestycja Master Management Group 
zakończy się sukcesem”.  
 
Brama Jury cieszy się dużym zainteresowaniem wśród najemców, o postępach komercjalizacji i 
udogodnieniach w Bramie Jury opowiada Anna Polak, Head of Leasing w Master Management 
Group: „Stawiamy przede wszystkim na wygodne zakupy i różnorodność oferty. Wszystkie sklepy 
znajdą się na jednym poziomie, a prosty i przejrzysty układ galerii ułatwi komunikację wewnątrz 
obiektu. Do dyspozycji klientów oddanych będzie około 450 miejsc parkingowych. W części 
rozrywkowej, klienci Bramy Jury obejrzą seans w  nowoczesnym, czterosalowym kinie Planet 
Cinema oraz spędzą miło czas, korzystając z oferty restauracji i kawiarni. Z myślą o najmłodszych 
gościach, na  piętrze kina powstanie sala zabaw. - powiedziała Anna Polak, Head of Leasing w 
Master Management Group. 
 
Autorem koncepcji architektonicznej projektu MMG w Zawierciu jest pracownia LW+ARCHITEKCI z 
Warszawy. Firma z sukcesami realizuje projekty na całym świecie, współuczestniczyła m.in. w 
tworzeniu koncepcji dla Centrum Wola Park w Warszawie.  
 
Master Management Group (MMG) jest inwestorem, deweloperem, agentem wynajmującym oraz zarządcą nieruchomości handlowych i biurowych 
zlokalizowanych w całej Polsce. Firma posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie na rynku oraz zespół ekspertów, którzy pracowali dla 
międzynarodowych firm deweloperskich, doradczych oraz zarządzających nieruchomościami, a także funduszy inwestycyjnych. Dzięki temu MMG z 
powodzeniem samodzielnie realizuje projekty oraz współpracuje z czołowymi deweloperami i inwestorami. Master Management to prywatna firma oferująca 
usługi butikowe na najwyższym poziomie. Prestiżowe nagrody potwierdzają jakość usług i dowodzą, że zespół MMG ma duże doświadczenie. 
 
Firma jest partnerem na polskim rynku dla największych światowych funduszy oraz innych instytucji inwestujących w nieruchomości. Na zlecenie tych 
podmiotów, MMG zajmuje się wyszukiwaniem atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych na lokalnym rynku nieruchomości handlowych. Oferuje też stałe 
wsparcie w zakresie zarządzania aktywami oraz nieruchomościami po ich zakupie aż do momentu sprzedaży. W swojej historii MMG współpracowało z 
takimi partnerami jak: Blackstone, Marcol Group i Europa Capital. 
 
Obecnie MMG zarządza 100 tys. m2 powierzchni handlowej, w tym: Bramą Mazur w Ełku, Galerią Niwa w Oświęcimiu oraz centrami w Poznaniu, Szczecinie, 
Lubinie, Kutnie, Ciechanowie, Piekarach Śląskich i Józefosławiu (MMG Centers*). Dodatkowo firma jest też inwestorem i deweloperem kompleksu 
handlowo-biurowego, który powstanie przy ul. Piotrkowskiej 155 w centrum Łodzi, a także trzech centrów handlowych w Kołobrzegu, Legionowie i Zawierciu. 
Najnowszy projekt MMG to Forest Park Outlet, pierwsze centrum outletowe zaprojektowane w stylu europejskich outlet villages w Europie Zachodniej. 
Pierwsza faza obiektu będzie miała blisko 19 tys. m kw. Projekt zaprezentuje nową jakość na warszawskim rynku i zlokalizowany będzie w Łomnej pod 
Warszawą, w pobliżu drogi krajowej nr 7, 22 km od centrum miasta. 
 
 
Więcej informacji na temat firmy pod adresem: www.mmgm.pl 
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