
Czego oczekujemy od współczesnych mieszkań? 

 

Odpowiedź na to podstawowe pytanie nie jest jednoznaczna. Wiele czynników wpływa 

bowiem na decyzję, związaną z zakupem wymarzonego M. Oprócz kluczowych 

elementów, takich jak lokalizacja, rozwiązania komunikacyjne czy bezpieczeństwo, 

istnieje jeszcze kilka, które zawarzyć mogą o zakupie danej nieruchomości. 

 

Współczesna architektura oferuje sporo ciekawych rozwiązań, zwłaszcza jeśli chodzi o 

nowoczesne osiedla mieszkaniowe. Warto dokładnie przeanalizować dostępne oferty i 

wybrać tę optymalną, zapewniającą komfort na każdym polu. 

 

Skrawek zieleni w centrum miasta  

Bliskość z naturą od wieków wpływa pozytywnie na człowieka, zarówno pod 

względem samopoczucia psychicznego jak i odpoczynku fizycznego. Relaks i odprężenie są 

potrzebne wszystkim dla regeneracji sił. Specjaliści zajmujący się rozplanowaniem terenów 

zielonych twierdzą, że osoby starsze traktują takie przestrzenie, jako idealne miejsca 

spotkań, ludzie w średnim wieku odzyskują w nich siły po ciężkim tygodniu pracy, zaś młode 

małżeństwa spędzają czas w parku z dziećmi.Przykładem osiedla, które łączy w jedno 

komfort życia w śródmieściu z zielenią jest Osiedle Czarnieckiego na Wildzie. Jego 

mieszkańcy mają możliwość korzystania z wewnątrz osiedlowego skweru, będącego tylko do 

ich dyspozycji. To niekwestionowane atuty tej inwestycji. I właśnie między innymi z tych 

powodów Osiedle Czarnieckiego cieszy się tak dużą popularnością. Pozostało na nim 

wolnych zaledwie 13 mieszkań, zrealizowanych w drugim etapie. Są to lokale o powierzchni 

od 37 do 72,80 mkw., z 2 i 3 pokojami w układzie z osobną kuchnią bądź aneksem 

kuchennym. - Przygotowując się do realizacji tej inwestycji, kładliśmy bardzo duży nacisk na 

to by optymalnie wykorzystać działkę, a jednocześnie zaoferować mieszkańcom osiedla 

wyjątkową, zieloną przestrzeń, dostępną tylko dla nich – mówi Iwona Chmielewska z 

Monday Development. - To połączenie nowoczesnej architektury z elementami przyrody 

sprawia, że nasza inwestycja jest miejscem przyjaznym zarówno w kwestii mieszkania jak i 

wypoczynku - dodaje. Warto również zaznaczyć, że nieopodal osiedla znajduje się także 

skwer z placem zabaw oraz park Łęgi Dębińskie. 

 

Spokój w cenie  

Szybkie tempo życia powoduje wzrost zapotrzebowania na miejsce, w którym można 

się wyciszyć i odpocząć. Zapewnienie takiej przestrzeni przez współczesnych urbanistów i 

architektów wymaga wielu wyzwań i kreatywności. Osiedla powinny być zagospodarowane i 

mieć kameralny charakter, oferując swoim mieszkańcom jak najwięcej prywatności i 



przestrzeni. To istotne cechy, na które coraz częściej zwracają, uwagę potencjalni klienci. 

Projektanci Osiedla Czarnieckiego wyszli naprzeciw tych oczekiwań, tworząc przestrzeń, w 

której mieszkańcy mogą poczuć się przyjemnie i bezpiecznie. Dodatkowo komfort ten 

podnosi monitoring inwestycji i ogrodzenie całego kompleksu. Warto też zaznaczyć, że dla 

wygody mieszkańców we wszystkich budynkach inwestycji zamontowano ciche i 

nowoczesne windy. Wszystko z myślą o tych, którzy oczekują dogodnego życia w każdym 

detalu. 

 

Co jeszcze w mieście jest niezbędne? 

Miejsce parkingowe czy garaż to także jeden z czynników, który bierze się pod uwagę 

przy wyborze mieszkania. Osiedle Czarnieckiego posiada ogromną halę garażową, która w 

takiej tradycyjnej dzielnicy jak Wilda, jest nowoczesnym rozwiązaniem, niedostępnym w 

większości kamienic, stanowiących okoliczną zabudowę. Co jeszcze poprawia nasz komfort 

życia w mieście i jest niekwestionowaną zaletą każdego mieszkania? Przestronny balkon. To 

także mocny atut lokali na Osiedlu Czarnieckiego. Większość z balkonów ma ponad 10 mkw. 

W takich miejscach można spędzać przyjemnie czas, czytając książkę, opalając się, czy 

pielęgnując balkonowe rośliny. Dodatkowym atutem tej inwestycji są duże przeszklenia 

dostarczające mieszkaniu światła, zwłaszcza w porach roku, w których odczuwamy jego 

deficyt. Wszyscy przecież dobrze wiemy, że dzięki promieniom słonecznym, ludzie zyskują 

werwę i chęć do działania, które są potrzebne każdemu z nas do codziennego 

funkcjonowania. 

Jak widać, kwestia zakupu wymarzonego mieszkania nawet na pierwszy rzut oka nie 

jest taką prostą sprawą. Oprócz dogodnej lokalizacji i atrakcyjnej ceny, warto zwrócić uwagę 

na inne atuty, takie jak miejsce garażowe, obszerny balkon czy odrobina zieleni, która 

zawsze poprawi nam nastrój. Osiedle Czarnieckiego stanowi swoistą syntezę tych 

elementów, dzięki czemu inwestycja Monday Development, cieszy się tak dużą 

popularnością.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


