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DYSKRETNY KOMFORT  
w zielonym sercu miasta
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Oferujemy Ci  
dojrzałe  
spojrzenie 
na dom

Wolność to dla Ciebie nieskrępowany wybór, na co 
przeznaczyć to, co masz najcenniejsze – swój czas. 
Codziennie balansujesz między aktywnościami, które 
pozwalają Ci się realizować i po prostu przynoszą Ci 
radość. Pozwól, że przedstawimy Ci lokalizację, w której 
każdy rodzaj relaksu i rozrywki jest dostępny od ręki. 
Sołacz to miejsce, które otwiera nowe możliwości.

Skomponowaliśmy z myślą o Tobie połączenie 
doskonałej lokalizacji oraz idealnego apartamentu. 
Postawiliśmy przed sobą klarowne zadanie: chcie-
liśmy stworzyć dla Ciebie miejsce docelowe. Abyś 
mógł zapuścić tu korzenie, dajemy Ci przemyślaną 
przestrzeń, wysoką jakość oraz wygodę. 

Poznaj Wille Wodziczki, apartamenty  
przy Parku Wodziczki.

ZESPÓŁ NICKEL DEVELOPMENT
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Sołacz nie poddaje się przejściowym modom. Dobra 
dzielnica jest jak drzewo – mijający czas sprawia, że 
dojrzewa i umacnia się. 

Zielone morze z wyspami z czerwonych dachów to 
dom wielu znakomitych rodzin: Nowowiejskich, Kru-
ków, Pauksztów.  Od pokoleń w jednej rodzinie, wille 
są jednocześnie spoiwem i fundamentem. Rzadko 
zmieniają właścicieli. Kto ma dom na Sołaczu, nie 
chce wypuszczać go z rąk.

Czasoodporne
miejsce

HISTORIA DZIELNICY
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DZIELNICA

Zanim powstał  
Poznań

Sołacz był zamieszkiwany jeszcze przed powstaniem 
Poznania. Jest to miejsce równie stare, jak osada  
w Biskupinie i także oparte na kulturze łużyckiej. 
Wokół młyna nad Bogdanką osiedlili się pierwsi 
mieszkańcy tych terenów, określając to miejsce  
Sołaczem, co oznaczało spichlerz.



6 7

Ponad  
100 lat historii 
dzielnicy

Ziemie w tej części miasta należały niegdyś do Eliasa 
Barucha.  Zlecił on znanemu urbaniście, profeso-
rowi Josephowi StÜbbenowi, twórcy planów urba-
nistycznych Wiednia, Madrytu, Brukseli, Helsinek 
i Kolonii,  przygotowanie projektu zabudowy Sołacza.  
W 1909 roku StÜbben przedstawił wizję pierwszej 
w historii Poznania, kameralnej willowej dzielnicy. 

Wykorzystał on Dolinę Bogdanki jako główny element 
swojej kompozycji. Zabudowania całkowicie zatopił 
w zieleni, projektując na niemal połowie terenu 
parki i zielone skwery. Centralnym punktem, wokół 
którego skupiać się miały wachlarzowo ułożone 
ulice, stał się malowniczy park w stylu angielskim  
o powierzchni 14 hektarów – z jeziorkami, mostkami 
i ścieżkami spacerowymi.

DZIELNICA
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Park z dojrzałą 
duszą

Nastrojowo-sentymentalny charakter miejsca - wła-
ściwy dla parków angielskich, budują drewniane 
mosty i wodospad. Równie niesamowita jest flora 
parku – bogaty starodrzew z kilkoma tysiącami drzew 
i krzewów nie stroni od egzotycznych gatunków jak 
daglezja, choina kanadyjska czy cypryśnik błotny.

Nie tylko dziś Sołacz jest ulubionym miejscem po-
znaniaków. W latach 50. park tętnił życiem. Latem po 
stawach pływały łódkami pary zakochanych, dzieci 
karmiły łabędzie i dzikie kaczki. Zimą spotykano się 
tu na miejskiej ślizgawce. Znajdowała się tu także 
wysoka wieża do skoków spadochronowych.

Park Sołacki urzeka 
zmiennością krajobrazu: 
nieregularne  
w kształcie Stawy 
Sołackie i wijąca się 
Bogdanka nie pozwalają 
spacerującym na 
monotonię. 
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Morze zieleni  
po sam horyzont

Z jednej strony zielony teren okala Bogdanka,  
z drugiej park opiera się o Aleję Wielopolską. Już 
sama ulica stanowi zachętę i obiecuje więcej – ro-
snące wzdłuż ulicy kasztanowce stanowią naturalny 
szpaler, a jednocześnie wytyczają historyczny trakt 
łączący dawny Sołacz z Poznaniem. W samym Parku 
Wodziczki dominantę stanowią srebrzyste klony, 
lipy i dęby. Płynąca zaś rzeczka stwarza dobry mi-
kroklimat dla roślin zielnych, które bujnie zdobią 
okoliczne tereny. PARK WODZICZKI

Kameralny Park 
Wodziczki, który swe 
roślinne bogactwo 
zawdzięcza 
Bogdance, dopełnia 
piękna tej okolicy.
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Aleja Wielkopolska



16

NOBILITUJĄCY ADRES

17

NOBILITUJĄCY ADRES

LOKALIZACJA

Zieleń sięga tutaj 
po sam horyzont. 
Sołacz dla Poznania 
jest tym, czym dla 
nowojorczyków 
Central Park.

Otoczona miastem enklawa to oddech dla pulsującej, 
szybko rozwijającej się aglomeracji. To miejsce dobrze 
znane każdemu poznaniakowi, będące częścią naszych 
wspomnień i mekką dla pragnących odpoczynku. 
Ludzie w Nowym Jorku i w Poznaniu pragną tego 
samego: móc w krótkiej chwili przenieść się do innej 
krainy, zgubić na moment codzienność, dotknąć 
natury, poleżeć na trawie, usłyszeć radosny śmiech 
dzieci, leniwie snując się po alejkach po prostu miło 
spędzić czas.
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LOKALIZACJA

1,6km  
Ogród Dendrologiczny

700m Restauracja Milano

450m Szkoła Podstawowa 
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Stąd naprawdę 
wszędzie jest 
blisko

Inwestycja położona  
jest przy ulicy Drzymały,  
na końcu tej mało 
uczęszczanej,  
zacisznej uliczki. 

500m  
od Parku Sołackiego

600m od AZS-u

650m od Cytadeli

1,6km od Parku  
Tenisowego 
Olimpia
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LOKALIZACJA

Co oferuje  
Sołacz?

Sołacz dba o mieszkańców – pobliskie restauracje ofe-
rują smaczne jedzenie, zachęcają letnimi ogródkami. 
Znany od dziesięcioleci hotel Meridian, usytuowany 
w centrum Parku Sołackiego posiada przeszkloną 
frontową ścianę, aby goście mogli cały czas podzi-
wiać piękną okolicę. Francuski Łącznik i Milano,  
z rozpoznawalnym od lat smakiem, stanowią o sile 
tego miejsca. Kilkunastominutowy spacer otwiera 
więcej możliwości – z jednej strony Cytadela (dawny 
fort, a dziś ulubione miejsce spacerów poznaniaków),  
z drugiej bogate kulturowo i kulinarnie Jeżyce.
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Sport  
i rekreacja

Splecione z terenami zielonymi trasy komunikacyjne 
i wkomponowane w całość domy mieszkalne dostarczają 
pasjonatom biegania i spacerowiczom zmienności 
widoków i budzą apetyt na więcej. Znajdujące się  
w niedalekiej odległości sportowe obiekty (m.in. AZS, 
Olimpia) oraz Cytadela zwiększają krąg możliwości 
aktywnego spędzania czasu.

To właśnie na Sołaczu  
w 1945 roku, pierwszy 
raz po wojnie odbyła się 
masowa impreza biegowa.
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INWESTYCJA

Na skraju Parku
im. Adama 
Wodziczki, na 
tle jego zieleni, 
powstają dwie 
eleganckie wille 
miejskie.
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INWESTYCJA

Z szacunku do miejsca oraz jego historii, pragniemy 
naturalnie wtopić się w dzielnicę rozwijającą się od 
ponad wieku. Zaprojektowane przez nas domy są 
bezpośrednim nawiązaniem do eleganckiego stylu 
wielkomiejskich, starych willi.

Klasyczne linie niskich budynków, spadziste dachy, 
kute balustrady oraz ornamenty zdecydowanie wy-
różniają ten projekt na tle dominujących obecnie na 
rynku prostych, nowoczesnych form.

Zagospodarowanie terenu jest całkowicie zgodne  
z ideą z 1909 roku. Budynki zajmą tylko niecałe 30% 
terenu działki. Resztę przestrzeni poświęcimy zieleni. 
Zależy nam na utrzymaniu charakterystycznego 
dla Sołacza balansu między domem, a naturalną 
przestrzenią wokół niego.

Z ogrodu 
Willi Wodziczki 
będzie można wyjść 
bezpośrednio do 
Parku Wodziczki. 

W ramach inwestycji powstaną dwie, dwupiętrowe 
wille z eleganckimi strefami wejściowymi, halą 
garażową oraz windami. Wygodę przechowywania 
zapewnią komórki lokatorskie. 

Wille Wodziczki oferują wygodne apartamenty  
o powierzchniach od 50 m2 do ponad 100 m2. Pra-
gniemy zaoferować naszym Klientom jak największą 
dowolność w kształtowaniu przestrzeni swojego 
mieszkania, dlatego jesteśmy otwarci na możliwość 
łączenia apartamentów. 

Dla bezpieczeństwa mieszkańców inwestycje będzie 
zamknięta i monitorowana. Apartamenty parterowe 
posiadać będą prywatne ogrody. Z dala od okien willi, 
schowany wśród drzew, stanie plac zabaw.

Akwarela przedstawiająca  
Wille Wodziczki
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PROJEKT

„Sołacz posiada 
bardzo silną tożsamość  
urbanistyczną 
i architektoniczną. 
Projektując Wille 
Wodziczki chcieliśmy 
więc przede wszystkim 
wpisać się w istniejące 
tutaj zabudowania, oraz 
stworzony przez nie 
klimat. 

Grzegorz Kołodziej
Architekt

RKW Rhode Kellermann Wawrowsky,
obecnie związany z Adaptic-architekci

Marek Waliszka
Dyrektor Działu Inwestycji
Nickel Development

Ogromną przyjemność sprawiło nam tworzenie willi 
w dawnym, dobrym stylu. Jako autor projektu River 
Park, czy Murawa Office Park, budynek handlowo 
biurowy - Deptak przy Półwiejskiej oraz rewitalizacji 
zabytkowego kultowego poznańskiego Okrąglaka, do-
skonale czuję się w prostych, nowoczesnych formach, 
jednak to budynki takie jak Wille Wodziczki mają tę 
nieuchwytną wartość, którą jest dusza.”

Zamiłowanie do czytelnej, wygodnej, ale także pięknej 
architektury cechuje projektanta Willi Wodziczki – 
architekta Grzegorza Kołodzieja. Ten utalentowany 
artysta, swobodnie poruszający się wśród trudnych 
wyzwań współczesnej urbanistyki, mimo wielu realizacji  
w całej Europie, chętnie powraca do Poznania, który od 
lat pozostaje jego twórczą inspiracją. To właśnie Grze-
gorz Kołodziej jest autorem znanych nam wszystkim 
rodzimych inwestycji: budynku biurowego Murawa 
Office Park, adaptacji na budynek biurowy słynnego 
Okrąglaka, budynku handlowo-biurowego Deptak oraz 
osiedla mieszkaniowego River Park.
Za koncepcję budynku Murawa Office Park, a także 
za świeży, nowatorski pomysł na Okrąglak, architekt 
otrzymał nagrodę Jana Baptysty Quadro.

Projekt 
budowlany:

„O każdym apartamencie 
myślałem, jak o osobnym 
domu. Wyobrażałem 
sobie osoby, które tu 
zamieszkają. 

„Sołacz od dawna 
nas elektryzował. 
Zafascynowani 
XIX-wieczną ideą 
miasta ogrodu, 
długo szukaliśmy na 
jego mapie miejsca 
realizującego koncepcję 
kameralnego domu 
wśród zieleni.

Mikołaj Bajer
Architekt

Pracownia BS Architekci 
Bajer i Partnerzy

Z myślą o nich i o ich potrzebach dzieliłem mieszkania 
na strefy i kształtowałem ich przestrzeń tak długo, aż 
osiągnąłem wszystkie swoje cele. Udało mi się stwo-
rzyć na tyle funkcjonalne i wygodne apartamenty, że 
z pewnością będą one mogły być tymi docelowymi, 
idealnymi.”

Poznańską firmę, realizującą projekty od kilkudzie-
sięciu lat, cechuje szacunek do historii i umiejętność 
prowadzenia trudnego i pełnego wyzwań dialogu 
przeszłości z teraźniejszością.  Z licznych projektów 
pracowni uwagę przykuwa rewitalizacja kamienicy 
przy ul. Wrocławskiej 11, która otrzymała I nagrodę  
w konkursie „modernizacja roku 1998”. Jest to miejsce 
wyjątkowe – kamienicę w XVI wieku kupił i przebudo-
wał włosko-polski architekt Jan Baptysta Quadro, autor 
renesansowej metamorfozy poznańskiego ratusza. Nie 
mniej interesującym wyzwaniem dla Pracowni była 
przebudowa Hotelu NH przy ul. Św. Marcin (dawnego 
Hotelu Wielkopolska), gdzie odtwarzano pierwotny 
układ przestrzenny hotelu z antresolą, czy ogród zimowy. 

Projekt architektoniczny oddaliśmy w ręce doświad-
czonych i utytułowanych pracowni, by wspólnie z nimi 
opracować wizję miejsca, dopasowaną do charakteru 
dzielnicy oraz do oczekiwań współczesnych klientów. 
Tak powstały Wille Wodziczki”.

Projekt 
wykonawczy:

Inwestor:

PROJEKT WILLI WODZICZKI
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WYKOŃCZENIE

Najwygodniejszym dla Państwa rozwiązaniem byłoby 
powierzenie prac wykończeniowych wyspecjali-
zowanej firmie, dlatego pragniemy polecić usługi 
Nickel Asystent. 

Nasza projektantka zaaranżuje dla Państwa prze-
strzeń, uwzględniającą Wasz codzienny rytm, Wasze 
poczucie smaku i estetyki, wreszcie – Wasze marzenia. 
Jej artystyczny zmysł i znajomość trendów designer-
skich idą w parze z doświadczeniem i konsekwencją, 
dlatego mogą Państwo liczyć zarówno na autorski, 
oryginalny projekt, jak również na szczególną dbałość 
o jakość wykończenia. Dlatego korzystamy wyłącznie 
ze sprawdzonych fachowców, a na swoje realizacje 
udzielamy gwarancji.

Decydując się na zakup 
apartamentu w tak 
atrakcyjnej lokalizacji 
i w tak dopracowanym 
architektonicznie 
budynku, dążymy także 
do zachowania stylu 
i jakości na etapie 
projektowania 
i wykańczania wnętrz.

PARTNERZY:

Izabela Januchowska
Projektant wnętrz

izabela.januchowska@nickel.com.pl
T. +48 509  724 375

Nasza realizacja  
w Warzelni
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JESTEŚMY NA RYNKU  
OD 1998 ROKU

Wiedza, jaką od lat gromadzimy, pozwala nam 
z każdą nową inwestycją wdrażać coraz doskonalsze 
rozwiązania budowlane i funkcjonalne. Naszym 
atutem są pasja i zaangażowanie. Pragniemy tworzyć 
dla Państwa niezwykłe miejsca, w których po prostu 
wygodnie się żyje. Chcąc osiągnąć ten cel, wybieramy 
tylko najlepsze lokalizacje. 

Na wybudowanych przez nas osiedlach dbamy  
o infrastrukturę oraz zieleń. Przy realizacji projektów 
współpracujemy z renomowanymi pracowniami 
architektonicznymi, ponieważ chcemy, by nasze in-
westycje były dla Państwa oraz dla nas powodem do 
dumy. Układy funkcjonalne naszych mieszkań dają 
komfort i pozwalają optymalnie zaaranżować prze-
strzeń. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, 
nieustannie poszerzamy wachlarz naszych usług. 

Dlatego obok komfortowych mieszkań, oferujemy 
bezpłatne usługi doradztwa kredytowego, biorąc 
na siebie wszelkie formalności. Wykańczamy także 
Państwa mieszkania pod klucz, według najnowszych 
światowych trendów. Wybierając nas, wybieracie 
Państwo dom, do którego chętnie będziecie wracać.

Nickel Development to 
firma rodzinna, która 
istnieje już od 1998 roku. 
Od tego czasu tworzymy 
domy i mieszkania  
w Poznaniu oraz poza 
rodzimą Wielkopolską. 

OSTATNIE REALIZACJE

Warzelnia
Poznań
 ul. Majakowskiego

Kamienica za Teatrem
Poznań
ul. Dąbrowskiego

DKF Mokotów
Warszawa
ul. Bobrowiecka

Jesteśmy częścią grupy 
kapitałowej Nickel.
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Biuro sprzedaży Nickel Development
ul. Piątkowska 110, Poznań
T. +48 61 639 76 50
M. +48 506 175 176
E. sprzedaz@nickel.com.pl
E. solacz@nickel.com.pl

follow us


