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Osiedle Księżnej Dąbrówki na fali. Zakończono 

sprzedaż dziewiątego etapu osiedla.   

Informacja prasowa, Poznań, 1 grudnia 2016 

Ostatnie mieszkania w etapie Rycerska II, będącym dziewiątą odsłoną Osiedla 

Księżnej Dąbrówki, znalazły swoich nabywców. Rodzinna firma deweloperska Nickel 

Development udowadnia po raz kolejny słuszność swojej wizji długoletniego rozwoju 

społeczności w Dąbrówce – jednym z najlepiej położonych przedmieść Poznania.       

Połączenie bliskości miasta z zaciszem osiedla na przedmieściach to kluczowa zaleta Osiedla 

Księżnej Dąbrówki, które już od 16 lat przyciąga mieszkańców, którym zależy również na kontakcie z 

naturą oraz życiu w małej i zaangażowanej społeczności. W sąsiedztwie, gdzie wszyscy świetnie się 

znają.  

 

Pojemne mieszkania przyciągają 

 

Wśród 42 mieszkań, które znalazły się w ofercie Nickel Development w obrębie Rycerskiej II, 

najchętniej kupowane były 3-pokojowe mieszkania o powierzchni 53 m kw. Dużym atutem tego etapu 

osiedla była też możliwość zakupu osobnego, murowanego garażu – jakiego próżno szukać w 

aktualnych ofertach deweloperów. 

 

– Dokładnie przyglądamy się naszym klientom i dzięki temu potrafimy precyzyjnie przewidywać, czego 

potrzebują. Kolejne etapy Osiedla Księżnej Dąbrówki, które sprzedają się w bardzo szybkim tempie, 

pokazują, że nasze prognozy trafiają w dziesiątkę – mówi Agata Olszyńska, dyrektor sprzedaży i 

marketingu w Nickel Development.  

 

Nowości na jubileusz 

 

Za dwa lata planowane jest zakończenie budowy kolejnego, już dziesiątego etapu osiedla. Będzie on 

zbiegał się w czasie z jubileuszem 20-lecia założenia firmy Nickel Development. Co zaproponuje z tej 

okazji jeden z najbardziej doświadczonych deweloperów na rynku poznańskim? 

 

– Już dziś mogę powiedzieć, że głównym motywem kolejnego etapu Osiedla Księżnej Dąbrówki 

będzie różnorodność. To dzięki niej osiedle zaspokaja potrzeby wielu klientów. Począwszy od singli, 

poprzez pary z dziećmi, a na seniorach kończąc. Każda z tych grup znajdzie coś dla siebie – 

zapowiada Agata Olszyńska.  

 

Plany dewelopera przewidują, że w nowym etapie znajdą się zarówno mieszkania w budynkach 

wielorodzinnych, jak również domy jednorodzinne. Jeśli chodzi o architekturę – możemy spodziewać 

się kontynuacji znanego i bardzo lubianego stylu, który jest już kojarzony z Dąbrówką.  
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Dynamiczna społeczność 

 

Dąbrówka, jako miejsce o doskonałej lokalizacji na mapie, przyciąga określony typ osób. To ludzie 

zaangażowani w rozwój społeczności. Chętnie nawiązują relacje z sąsiadami, co sprawia, że nowi 

mieszkańcy bardzo szybko się tutaj aklimatyzują i związują z miejscem.  

 

– Nasi klienci, którzy zamieszkali w Dąbrówce przeważnie nie chcą rezygnować z tej lokalizacji, nawet 

gdy potrzebują większej przestrzeni w momencie powiększenia się rodziny. Często dostajemy pytania 

od dotychczasowych mieszkańców o plany na przyszłość, bowiem szukają oni większego mieszkania, 

ale nie chcą się wyprowadzać z Dąbrówki. Bierzemy to pod uwagę przy projektowaniu kolejnych 

etapów osiedla i możemy się już pochwalić kilkoma tego typu przeprowadzkami klientów z etapu na 

etap – opowiada szefowa sprzedaży w Nickel Development.  

 

Premiera na wiosnę 2017 

 

Tradycyjnie, premiera nowego etapu osiedla odbędzie się na Targach Mieszkań i Domów. Pierwsze 

plany dotyczące nowego etapu Osiedla Księżnej Dąbrówki firma Nickel Development wyjawi podczas 

wiosennej edycji imprezy targowej – pod koniec lutego 2017 r. Ci, którzy już dziś chcieliby poznać 

więcej szczegółów dotyczących wizji rozbudowy osiedla w podpoznańskiej Dąbrówce, powinni 

skontaktować się bezpośrednio z biurem sprzedaży dewelopera.  

 

### 

Więcej informacji udzielają: 

Agata Olszyńska 
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu 
NICKEL Development 
kom.: +48 505 043 457 
email: agata.olszynska@nickel.com.pl 
 
Konrad Bugiera 
Właściciel 
Konrad Bugiera | Doradztwo Komunikacyjne 
kom.: +48 663 850 702 
email: kb@konradbugiera.com 
-- 

O NICKEL Development: 

NICKEL Development to poznańska firma deweloperska, działająca na rynku od 17 lat. Inwestycje 

podejmowane przez firmę charakteryzują się świadomym doborem lokalizacji oraz dobrze 

rozumianym designem – nastawionym na mieszkańców i ich konkretne potrzeby. Flagowe inwestycje 

O NICKEL Development: 

NICKEL Development to poznańska firma deweloperska, działająca na rynku od 18 lat. Inwestycje 

podejmowane przez firmę charakteryzują się świadomym doborem lokalizacji oraz dobrze 

rozumianym designem – nastawionym na mieszkańców i ich konkretne potrzeby. Oferta NICKEL 

Development obejmuje obecnie mieszkania i domy w następujących lokalizacjach: 
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Warzelnia – prestiżowe osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz 

wielorodzinnych willi miejskich, zbudowane w granicach Poznania, na terenie należącym wcześniej do 

majątku Mycielskich, znanych poznańskich browarników z przełomu XIX i XX w.  Centralnym punktem 

osiedla jest będący w trakcie restauracji zabytkowy budynek browaru. Otwarcie osiedla odbyło się 

jesienią 2014 r. Szczegóły na stronie internetowej warzelnia.com 

Wille Wodziczki – posiadłość składająca się z dwóch willi miejskich. Zaprojektowane zostały w stylu 

dwudziestolecia międzywojennego, nawiązując tym samym do klasycznej architektury Sołacza, gdzie 

są one zlokalizowane. Inwestycję zaprojektował Grzegorz Kołodziej, wcześniejszy laureat Nagrody im. 

Jana Baptysty Quadro. Zamknięty i monitorowany teren posiadłości będzie w przeważającej części 

zajmować zieleń, zaaranżowana na wzór ogrodów angielskich. Szczegółowe informacje na stronie 

internetowej wodziczki.com  

Botaniczna – nowoczesne osiedle w pobliżu centrum Poznania, w odległości zaledwie kilkuset 

metrów od ogrodu Botanicznego oraz Jeziora Rusałka. To idealna lokalizacja dla osób intensywnie 

korzystających z miejskiego stylu życia, a jednocześnie poszukujących możliwości aktywnego 

spędzania wolnego czasu. Oddanie do użytkowania I etapu osiedla rozpoczęło się w marcu 2016 r.  W 

sprzedaży są mieszkania z 2 etapów osiedla.  

Botaniczna Plus – dom apartamentowy zlokalizowany w zachodniej części Osiedla Botaniczna, z 

widokiem na poznański Ogród Botaniczny. Mieści on 15 przestronnych apartamentów z dużymi 

tarasami. Jego rozpoznawalnym elementem będzie wykończenie elewacji giętą i perforowaną blachą 

w kolorze szampana.  

Szczegóły dotyczące Osiedla Botaniczna oraz Domu Apartamentowego Botaniczna Plus na stronie 

internetowej botaniczna.com  

Osiedle Księżnej Dąbrówki – osiedle domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych w 

Dąbrówce pod Poznaniem. To lokalizacja o bardzo dobrym dostępie do infrastruktury drogowej, 

zapewniająca dogodny dojazd do wszystkich dzielnic Poznania. Zostało ono stworzone z myślą o 

osobach, którym zależy na spokoju i dobrym klimacie osiedla, doceniającym bliskość terenów 

wypoczynkowych i rekreacyjnych. Deweloper rozbudowuje osiedle od 2000 r. Rycerska II - najnowszy 

ukończony etap osiedla jest już dziewiątym z kolei. Szczegóły dotyczące osiedla na stronie 

internetowej dabrowki.com. 
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