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NOWE OSIEDLE

ZAPROSZENIE

-Rozpoczęliśmy sprzedaż mieszkań w dru-
gim etapie budowy osiedla STEROWCÓW, 
ponieważ kontynuujemy rozpoczęte zamie-
rzenie budowlane i jednocześnie uzupeł-
niamy ofertę mieszkań o metraże, których nie 
było w I etapie – wyjaśnia Bożena Kowal-
czyk z ARBET Investment Group.
W pierwszym z budynków wybudujemy 
mieszkania o powierzchni od 28 do 59 me-
trów kwadratowych, od jedno poprzez dwu 
i trzypokojowe, do czteropokojowych. Naj-
tańsze z mieszkań będzie można nabyć za 
kwotę nawet poniżej 120.000 złotych.
- Takie rozwiązanie umożliwi niemal każ-
demu zakup własnego mieszkania – dodaje 
Bożena Kowalczyk.
Mieszkania o rzadko spotykanych i nietypo-
wych metrażach, ich rozkład i funkcjonal-
ność oraz bardzo korzystne ceny to jednak nie 
wszystko.
Przygotowaliśmy niespodziankę dla klien-

tów, którzy nie chcą bądź nie mogą wziąć 
kredytu z banku. Wszystkie mieszkania 
można nabyć rozkładając zapłatę na raty na 
aż 20 lat. Dzięki temu już za ok. 700 zł mie-
sięcznie można być właścicielem mieszkania.
- Szczegóły tej oferty dostępne są u naszych 
doradców klienta w dziale sprzedaży miesz-
kań – podkreśla Kowalczyk. I dodaje: - Wy-
gląd zewnętrzny nowych budynków będzie 
nawiązywać do pierwszego etapu inwestycji 
oraz całego otoczenia, aby wszystko stano-
wiło spójną całość.
Poza ofertą mieszkaniową w drugim eta-
pie realizacji osiedla pojawi się również po-
wierzchnia handlowa. To właśnie tam ma być 
zlokalizowany pierwszy na obszarze osie-
dla sklep spożywczy o charakterze osiedlo-
wym. W dalszej perspektywie przy głów-
nym wjeździe na teren osiedla powstanie 
mini park handlowy, który stanie się central-
nym miejscem zakupów nie tylko dla miesz-

kańców osiedla, ale również Dywit czy oko-
lic. Z wjazdem na Osiedle Sterowców nie 
powinno być najmniejszego problemu. Wia-
domo już bowiem, że do końca 2018 roku zo-
stanie wybudowane rondo w ciągu drogi kra-
jowej nr 51.
- Jesteśmy przekonani, że rozwój tej inwe-
stycji nie umniejszy w żaden sposób walo-
rów naturalnych tego pięknego i unikatowego 
miejsca – nie ma wątpliwości Andrzej Bo-
gusz- prezes ARBET Investment Group. I do-
daje: - Całą inwestycję promujemy przecież 
pod hasłem „Podmiejski spokój w sercu lasu” 
i chcemy, aby Osiedle Sterowców rzeczywi-
ście prezentowało taki charakter.

PATRON Z PRZESŁANIEM

Osiedle Sterowców powstaje w zupełnie no-
wym, niemal dziewiczym miejscu. Nic dziw-
nego, że powstać musiał m.in. odpowiedni 
dojazd. Swojego patrona ma już nawet nowo 
powstała ulica, prowadząca z drogi krajowej 
nr 51 do nowo powstającego osiedla. Ulica 
będzie nosić imię pułkownika Franciszka 
Hynka. Kim był ów wyróżniony przez gminę 
Dywity jegomość?
Pułkownik Hynek był przede wszystkim ofi-

cerem Wojska Polskiego 
i żołnierzem Legionów 
Polskich. W czasie II 
wojny światowej walczył 
w szeregach Armii Krajo-
wej. Jaki jednak jest jego 
związek z powstającym 
w Dywitach Osiedlem Ste-
rowców? Ano taki, że płk 
Hynek był dwukrotnym 
zwycięzcą prestiżowych 
zawodów balonowych 
o Puchar Gordona Ben-
netta (w Stanach Zjedno-
czonych i w Polsce) oraz 
kilkukrotnie plasował się 
blisko podium. Ustanawiał 
także rekordy w długości lotu i osiąganych 
odległościach. W okresie 20-lecia międzywo-
jennego urzeczywistniał tym samym marze-

nia Polaków o lataniu i osiąganiu ogromnych 
sukcesów. Propagowaniem sportu balono-
wego zajmował się nawet po wojnie.

OSIEDLE Z HISTORIĄ W TLE

Dlaczego nowo powstające osiedle, tuż za 
granicami administracyjnymi Olsztyna, nad 
rzeką Wadąg nazwano Osiedlem Sterow-
ców? Historia jest frapująca i mało znana 
nawet wśród mieszkańców Olsztyna oraz 
Dywit. A to właśnie w Dywitach, w okre-
sie I wojny światowej, powstała olbrzymia 
hala sterowców wojskowych, z której po 
rozebraniu i przewiezieniu zbudowano aż 
dwie podobne hale w niemieckim Darm-
stadt. Dość wspomnieć, że wybudowana 
na lotnisku dla sterowców hala w Dywitach 
miała wysokość 34 m, szerokość 44 m i pier-
wotną długość 188 m, rozbudowaną później 
do 192 m. Do budowy samej konstrukcji zu-
żyto natomiast aż 100 ton stali. Dziś część 

jej elementów stanowi konstrukcję cztero-
kondygnacyjnego garażu we wspomnianym 
niemieckim Darmstadt.

Od 1 marca br. ARBET rozpoczął sprzedaż nowych mieszkań 
w ramach budowy II etapu osiedla STEROWCÓW. W tym etapie re-
alizowane będą kolejne trzy budynki, w każdym po 40 mieszkań. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, w kolejnym etapie re-
alizacji budowy osiedla rozszerzy ofertę mieszkaniową.

40 nowych mieszkań w ofercie! Rusza sprzedaż 
drugiego etapu Osiedla Sterowców
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Wizualizacje nowego osiedla


