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Najlepsza działka w Katowicach. Oto .KTW, inwestycja przy...
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DOROTA NIEĆKO
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W miejscu DOKP staną dwa biurowce, jeden wyższy od Altusa, drugi niższy. Pierwszy ma powstać w dwa lata, a jego budowa zaczęła się w lipcu. Kiedy powstanie
drugi, nie wiadomo. Ale ma stanąć na pewno.
Na początek, bohaterowie. To Medusa Group, bytomsko-gliwicka pracownia architektoniczna, o której współwłaścicielu stało się głośno już kilkanaście lat temu,
gdy zamieszkał w wyremontowanej kopalnianej lampowni. Która od maja 2016 r. ma biuro na pierwszym piętrze biurowca Cosmopolitan w Warszawie, a w planach
otwarcie biura w Londynie, zaś od 1997 wygrała kilkanaście konkursów, otrzymała 31 nagród i trzy razy była nominowana do nagrody Miesa van der Rohe. I TDJ
Estate, rma, która powstała w 2011 roku, nie może pochwalić się imponującym portfolio, a inwestycja przy Spodku ma być dla niej tą sztandarową.
Za to jest częścią TDJ SA, jednej z największych rm na Śląsku, której właścicielem jest Tomasz Domagała, według „Forbesa” jeden z najbogatszych Polaków. I w
której skład wchodzi np. Grupa Famur. Ich największa (mowa o TDJ Estate) jak dotąd inwestycja to osiedle Franciszkańskie w Katowicach, wciąż w budowie, ale za to
sprzedające się w ekspresowym tempie. Firma wybudowała też domy jednorodzinne w Zabrzu, planuje podobną inwestycję na terenie gminy Wieszowa i zarządza
nieruchomościami komercyjnymi.
Miejsce akcji: najlepsza działka w Katowicach, u zbiegu alei Korfantego i Roździeńskiego, tuż przy Spodku, Międzynarodowym Centrum Kongresowym, NOSPR,
Muzeum Śląskim. Teren o powierzchni 0,7 hektara kosztował TDJ 29 mln zł, co daje stawkę 4 tys. złotych za metr kwadratowy gruntu.
Czas: przełom wiosny i lata 2016 roku. To wówczas, dokładnie 19 maja, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, ostatecznie ujawniono, jaki kompleks
stanie w miejscu zburzonego biurowca DOKP. W skrócie: poprzesuwane kostki. Od chwili, kiedy wiadomo było, że Medusa zaprojektuje wieże dla TDJ, do dnia, kiedy
zaprezentowano wizualizacje, minął rok. - Specjalnie budowaliśmy napięcie - uśmiechał się Maciej Wójcik, prezes spółki. W tym czasie zniknął DOKP, w Katowicach
powstały dwa z trzech placów na nowym rynku, na Dębie - kolejny zaprojektowany przez Medusę pasiasty biurowiec, przedstawiono wizualizacje wyczekiwanego
długo biurowca na placu Szewczyka, a w Gliwicach skończono budować Drogową Trasę Średnicową.
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Biurowce KTW. w Katowicach: Budowa przy Spodku trwa miesiąc LIPIEC 2016

Galeria Libero: plac przed centrum będzie z fontanną i skate parkiem
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Sprawdź oferty pracy dla studentów i absolwentów kierunków technicznych.
Wyślij CV i zacznij przygodę!

Galeria Libero w Katowicach. Oto jak będzie wyglądał plac przed i układ
drogowy WIZUALIZACJE
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