
 
 

 

 

Nickel Development sp. z o.o. | 62-002 Suchy Las, ul. Krzemowa 1, Złotniki  |  
_T. +48 (0) 61 658 55 00  | _F. +48 (0) 61 842 06 25  | _E. nickel@nickel.com.pl 
KRS 0000006973  |  NIP 781-16-92-308 | REGON 634188754 |   
Kapitał Zakładowy 21 103 500 PLN  | Akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań - Nowe 
Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
 

 

Osiedle Księżnej Dąbrówki: wiecha zawieszona 

na budynkach X etapu  

Informacja prasowa, Poznań 11 grudnia 2017 r. 

Na Osiedlu Księżnej Dąbrówki zakończono właśnie prace związane z konstrukcją 

dachu budynków X etapu. Zgodnie z tradycją, w najwyższym punkcie więźby dachowej 

zawieszona została wiecha, a deweloper podczas kameralnej uroczystości 

podziękował wykonawcom. Status prac osiągnął tym samym poziom 30%, a do 

zakończenia budowy pozostało już mniej niż rok.  

Na placu budowy przy ul. Komornickiej w podpoznańskiej Dąbrówce okazale prezentują się bryły 

budynków X etapu Osiedla Księżnej Dąbrówki. Właśnie ukończone zostały prace związane z 

konstrukcją dachu. Zamknięcie tej fazy prac wiąże się z budowlaną tradycją – zawieszeniem wiechy.  

 

Podczas uroczystości, na której obecni byli przedstawiciele dewelopera i wykonawców, wiechę 

symbolicznie zawiesiła Agata Grotowska, project manager w Nickel Development, odpowiedzialna za 

realizację X etapu Osiedla Księżnej Dąbrówki.  

 

– Z niemałym zadowoleniem obserwuję, jak rozwija się nasze Osiedle Księżnej Dąbrówki, a także 

sama Dąbrówka, która wyrosła na jedno z najlepszych poznańskich przedmieść – mówi Marek 

Waliszka, dyrektor działu inwestycji w Nickel Development. Dla niego osobiście jest to szczególne 

wydarzenie, jest bowiem świadkiem rozwoju Osiedla Księżnej Dąbrówki od samego początku. 

Osobiście uczestniczył w procesie pozyskiwania gruntów pod budowę osiedla blisko 20 lat temu. – Od 

samego początku wiedzieliśmy, że ta lokalizacja będzie strzałem w dziesiątkę i z każdym etapem 

osiedla odczuwamy ogromną satysfakcję z dobrze podjętej decyzji – dodaje.  

 

Trudno się dziwić popularności Dąbrówki. Poza świetnym dojazdem do Poznania trasą S11, o jej 

atrakcyjności decyduje również pełna infrastruktura – place zabaw, chodniki, oświetlenie. Poza tym 

Dąbrówka dysponuje doskonałym otoczeniem, które pozwala cieszyć się bliskością natury, bez 

konieczności rezygnacji z dobrej komunikacji. Plaże nad jeziorami, lasy, siłownia plenerowa – to 

wszystko jest dla mieszkańców Dąbrówki w zasięgu przejażdżki rowerowej lub kilku minut jazdy 

autem. 

 

Dopełnieniem X etapu Osiedla Księżnej Dąbrówki jest budowa drogi przy  ul. Komornickiej, na której 

bardzo zależało mieszkańcom. Zgodnie z zapowiedziami dewelopera, będzie ona gotowa jeszcze 

przed końcem tego roku. Już w tej chwili kostka brukowa położona jest na prawie całym odcinku ulicy 

graniczącym z Osiedlem Księżnej Dąbrówki. Wkrótce gmina zamontuje oświetlenie, które powstaje na 

bazie projektu przygotowanego przez firmę Nickel Development jako wkład w przedsięwzięcie.  

 

Nie jest przypadkiem, że o obu częściach X etapu osiedla Fosowej i Gościńcu mówi się, że 

znajdziemy tam wszystko, co najlepsze w Dąbrówce. Projektując budynki architekci czerpali mocno 

z dotychczasowego dorobku i sugestii zgłaszanych przez klientów.  
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– Jesteśmy bardzo uważni na głosy naszych klientów. Dlatego w projekcie aktualnie powstającego 

etapu Osiedla Księżnej Dąbrówki znajdziemy spadziste dachy „jak na Zamkowej” czy dachówkę „jak 

na Koronnej” – mówi Agata Olszyńska, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development.  

 

Efekt dobrej współpracy dewelopera z klientami przejawia się nie tylko w projektach 

architektonicznych, ale również w społecznym fenomenie Dąbrówki. Mieszkańcy wcześniejszych 

etapów wraz z tym, jak rozwijały się ich rodziny, chętnie przeprowadzali się do większych 

nieruchomości powstających w kolejnych odsłonach osiedla. Do poprzednich lokali sprowadzali 

rodziców, a znajomych namawiali do kupienia domu lub mieszkania w okolicy. W ten sposób 

ukształtowało się wyjątkowe sąsiedztwo, z silnymi więziami społecznymi.  

 

Oprócz wykorzystania sugestii klientów, Nickel Development wprowadza do wykończenia budynków 

X etapu Osiedla Księżnej Dąbrówki również kilka nowych elementów. W przypadku budynków 

wielorodzinnych na Fosowej nowoczesnego sznytu dodawać będą szklane balustrady balkonów. 

Z kolei na elewacji domów przy ul. Gościniec znajdziemy eleganckie ozdobne okładziny drewniane. 

 

Mieszkania i domy na Osiedlu Księżnej Dąbrówki cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony 

klientów. W tej chwili w ofercie Nickel Development jest 30 mieszkań i 21 domów zlokalizowanych 

w Dąbrówce. Mierzą one 50-75 m kw. w przypadku lokali w budynku wielorodzinnym oraz 100 -

146 m kw. w przypadku bliźniaków na Gościńcu. Ceny zaczynają się od ok. 4500 zł/m kw.  

 

Szczegółowa oferta jest dostępna na stronie internetowej dedykowanej inwestycji 

www.dabrowki.com, a także w biurze sprzedaży Nickel Development, które mieści się w Poznaniu, 

przy ul. Piątkowskiej 110 i otwarte jest od poniedziałku do soboty. Z biurem można kontaktować się 

również telefonicznie, pod numerem 506-175-176. 

 

### 

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 19 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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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. 

 

mailto:nickel@nickel.com.pl

