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Wzgórza Morenowe są zapowiedzią największej życiowej przy-
gody. To właśnie tu, wkomponowana w naturę powstaje wyjątko-
wa przestrzeń – nowoczesna, z niezbędną infrastrukturą i cudami 
przyrody, które co rano będą budzić mieszkańców osiedla.

Nakręcany zegarek

Już sąsiedztwo zapowiada się inaczej, niż zwykle! Przez okna 
Zielonej Alei zobaczyć można chronione gatunki ptaków, każdo-
razowo budzące emocje wśród ornitologów. 

- W szacie godowej ma ciemnordzawą szyję, szare policzki i czar-
ny dziób z jaskrawożółtą nasadą. Nawet dla kompletnego laika 
perkoz jest wyjątkowo ładnym i unikatowym ptakiem – przedsta-
wia skrzydlatego lokatora Zielonej Alei dr Agnieszka Ożarowska 
z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Niska liczebność populacji ptaka spowodowała, że jest on grat-
ką dla ornitologów. Podobnie jego współtowarzysz, ponieważ na 
wzgórzach obok Zielonej Alei można również usłyszeć derkacza.

- Derkacz jest gatunkiem bardzo płochliwym o skrytym trybie 
życia. Pojawia się wyjątkowo, a jego obecność wykrywamy po 
bardzo donośnym głosie w okresie lęgowym. Przypomina nakrę-
canie starego zegarka – z uśmiechem tłumaczy doktor Ożarowska.

Ten chroniony programem rolno środowiskowym król bujnych 
łąk zamieszkujący okolice Stawu Wróbla z pewnością okaże się 
wielką inspiracją dla wyobraźni, którą można będzie przekłuć 
w aranżację wnętrz, będących kwintesencją stylu życia i wygody 
związanej z lokalizacją osiedla Zielona Aleja.

Sprawy ważne i najważniejsze

Pomysł i realizacja są dziełem firmy Allcon, która doskonale ro-
zumie, jak ważny jest własny dom – sedno mikroświata w którym 
wszystko się zaczyna.

- Popularność lokalizacji i osiedla ma spory związek z historią. 
Spoglądając na jej karty to właśnie tu działy się rzeczy ważne dla 
miasta. Pod dachami urokliwych kamienic decydowano o spra-
wach państwa, polityki i gospodarki –  przybliża Monika Dudek, 
archeolog i pilot wycieczek turystycznych.

Morena jest nazwą obiegową. Pochodząca od spółdzielni mieszka-
niowej natychmiast zaszczepiła się w świadomości mieszkańców 
Trójmiasta. Spoglądając na dawne mapy na pięknych i bujnych 
terenach doszukamy się dawnych majątków ziemskich należących 
do bogatych patrycjuszy. Dlatego Zielona Aleja łącząc dawne tra-
dycje i nowoczesność jest miejscem wokół którego najłatwiej bu-
dować plany i marzenia.

Tu dobrze się żyje

Lokalizacja i dogodne skomunikowanie z centralnymi punktami 
Trójmiasta powodują, że na Morenie chętnie osiedlają się młodzi 
wraz z rodzinami. Ściągając po sąsiedzku najbliższych i przyjaciół 
nadają miejscu atmosferę, w której dobrze się żyje, szczególnie, 
że wszystkie potrzeby są na wyciągnięcie ręki. Taki przekrój spo-
łeczny sprawia, że w atmosferze życzliwości i wzajemnej sym-
patii Morena prężnie się rozwija. Zielona Aleja Allconu idealnie 
wpisała się w te oczekiwania, ponieważ jej kameralna zabudowa 
sprzyja najlepszym relacjom. Znajdujące się na terenie inwestycji 
tereny zielone pozwalają na szeroko pojętą aktywność, stając się 
metą wielu wycieczek z Piecków Migowa, Brętowa, Diabełkowa 
i z XVII wiecznego dworku Uphagenów.

Kluczem do sukcesu są działania na rzecz odważnych marzeń. 
Inwestor rozumie istotę wagi i ergonomii, dlatego w każdym 
mieszkaniu atutem jest przemyślany układ i odpowiednie do-
świetlenie. Zapewniające funkcjonalność i odwagę do śmiałych 
celów planowanych w przydomowym ogrodzie, na przemyślanie 
zaaranżowanym tarasie, czy z perspektywy balkonu. Z obietnicą, 
że skoro życie jest jak pudełko czekoladek najwyższa pora wyjąć 
najbardziej smaczną.

FOT. MAT. PRASOWE

Gdzie dom twój, 

TAM SERCE TWOJE

Pełne niesamowitości. Skrywające niespodzianki, które 
powodują, że życie faktycznie staje się, jak pudełko cze-
koladek Forresta Gumpa.  Na styku inspirującej historii 
i cudów natury powstaje Zielona Aleja Allconu. Miejsce, 
w którym będzie dobrze się żyło, bo przecież gdzie dom 
twój, tam serce twoje.
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IESZKANIEC MORENOWYCH LASÓW, ŁĄK I STAWÓW


