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Osiedle w Kościelnej Wsi będzie samowystarczalne
Kaliski deweloper FB Antczak finalizuje swój flagowy projekt w Kościelnej Wsi nieopodal
Kalisza. Osiedle mieszkaniowe, w którego skład wchodzą inwestycje Panorama,
Panorama Park i najnowsze Panorama Park II zyska lokale usługowe, które zapewnią
dostęp dla podstawowych usług mieszkańcom osiedla i okolic.
Osiedle Panorama Park II dostarczy na rynek wysokiej jakości mieszkań. W dziewięciu
zaplanowanych budynkach znajdzie się od 13 do maksymalnie 30 mieszkań, ale także 14 lokali
usługowych o zróżnicowanych powierzchni od 30 do 900 mkw. Budowana przestrzeń
handlowo-usługowa będzie miejscem zakupów oraz realizacji codziennych potrzeb dla
mieszkańców osiedli przy ul. Poligonowej oraz okolicznych mieszkańców. Komercjalizacja
obejmie między innymi usługi z zakresu opieki lekarskiej i stomatologicznej. Poza
powierzchniami handlowymi znajdzie się również przestrzeń dostosowana pod działalności
biurową.
Dzięki kompleksowości rozwiązań jakie zostały zastosowanych w projekcie, osiedle wpisuje się
w zasady budownictwa zrównoważonego, które zakłada tworzenie zabudowy umożliwiającej
mieszkańcom pracę, zamieszkanie i wypoczynek w jednym miejscu. Pierwotne założenia
architektoniczne części komercyjnej osiedla zostały w pewnym stopniu zmodyfikowane.
Niezbędne korekty wynikające z bieżącej, dynamicznej sytuacji budowy są nanoszone przez
projektanta.
Budowa to praca na żywym organizmie, przy której możliwe są zmiany na każdym etapie.
Podczas ostatniej fazy prac zdecydowaliśmy o podjęciu działań i skorygowaniu niektórych
elementów obiektu handlowo – usługowego aby jeszcze lepiej dostosować tą cześć osiedla do
potrzeb mieszkańców – komentuje Marcin Antczak, Wiceprezes FB Antczak.
Obiekt handlowo - usługowy zamknie przestrzeń osiedla od strony ulicy Poznańskiej.
Projekt architektoniczny osiedla przygotowała pracownia Decone z Poznania.

***
FB ANTCZAK specjalizuje się w budowie wysokiej jakości obiektów biurowych, użyteczności publicznej,
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