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Wydarzenia Konkursy Projekty Realizacje Technika Krytyka Inicjatywy Studenci Biblioteka

ARCHITEKTURA MURATOR PROJEKTY OSIEDLE W KRAKOWIE

Osiedle w Krakowie
2016-05-31

Na krakowskich Bronowicach kończy się pierwszy z dwunastu etapów zespołu mieszkalno-usługowego według projektu
medusa group.

Na terenie osiedla znajdą się budynki wielorodzinne, domy szeregowe i bliźniacze oraz kompleks biurowy. na wizualizacji zespół mieszkalny planowany w i etapie. Il.
materiały prasowe

 

Inwestycja Mieszkaj w mieście powstaje u zbiegu ulic Radzikowskiego i Armii Krajowej. Na całość składają się obiekty
mieszkalne różnej skali i intensywności zabudowy, usługi oraz kompleks biurowców. Projektując osiedle stanęliśmy
przed wyzwaniem stworzenia atrakcyjnej i przyjaznej mieszkańcom przestrzeni miejskiej w skali dzielnicy. Osiedle to
nie tylko mieszkania. To spacer, zakupy, parkowanie, czas wolny, praca, spotkanie z drugim człowiekiem,
różnorodność przestrzeni i perspektywy. Przedszkola, sklepy, apteki, kawiarnie, usługi medyczne, place zabaw,
urządzenia sportowe. Dopełnieniem, a zarazem łącznikiem z resztą miasta będzie wielofunkcyjny budynek na styku z
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przystankiem kolejki miejskiej mieszczący usługi, funkcje sportowe oraz parking – mówi Łukasz Zagała z
medusagroup. W I etapie powstaną trzy budynki ze 147 mieszkaniami.

Zakończenie realizacji: 2016

Il. materiały pRASOWE

TAGI: kraków, Medusa Group
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Zespół biurowy High Five w Krakowie
PROJEKTY

Między hotelem Ibis a Galerią Krakowską powstanie
kompleks biurowy według projektu nsMonnStudio.

Otwarcie Pawilonu Józefa Czapskiego
w Krakowie
WYDARZENIA

Zakończono prace nad budową Pawilonu Józefa
Czapskiego w Krakowie. Niewielki obiekt pomieści
m.in. odtworzony pokój artysty z Maisons-Laffitte,
wystawę stałą jego prac, a także kaw...

Kraków domem tlenu. Wyniki
międzynarodowego konkursu na
projekt centrum chorych na raka
PROJEKTY

Irańczycy Nima Nian i Bhdad Heydari otrzymali
pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie
na projekt centrum chorych na...

d Witaj w Disqus! Odkryj więcej dyskusji ciekawych tak jak ta. Disqus to coś więcej niż komentarze. Rozpocznĳ

Dismiss ×

Tak będą wyglądać nowe stacje II linii metra
2 comments • 5 miesięcy temu•

lok1508@tlen.pl — Nie sądzisz że te wejścia są trochę
kiczowate. Wołają o uwagę i drażnią oko przechodnia
kolorystyką, zazwyczaj nie pasującą do otoczenia. W …

Przebudowa Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec w
Szczecinie
1 comment • 6 miesięcy temu•

wawrzczak@onet.pl — to samo jest do zrobienia w
amfiteatrze w Dolinie Charlotty między Słupskiem a Ustką....
mogę pośredniczyć w temacie!

Wręczenie nagród
1 comment • rok temu•

seb22@o2.pl — gdzie jest ten plebiscyt??? nie widać nigdzie
linka nie można zobaczyć wszystkich prac, jakość tych
najlepszych skanów w 72 dpi jest tragiczna.

Studenci projektują siedzibę Archiwum Narodowego w
Warszawie
2 comments • 5 miesięcy temu•

architektura_internet@grupazpr — Przepraszamy za
pomyłkę, poprawka już naniesiona.
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Kamienice Wandy w Krakowie
REALIZACJE

Autorzy nowego zespołu mieszkaniowego w
dynamicznie rozbudowującej się, śródmiejskiej
dzielnicy Grzegórzki, odnieśli się do tradycji
krakowskiego eklektyzmu. Elewacje obiektów
wykonano z najwyższej klasy materiałów – pisze
Dawid Hajok.

Osiedle Przy Kampusie w Krakowie
REALIZACJE

Zespół stanął w pobliżu nowego kampusu
Uniwersytetu Jagiellońskiego, oferując głównie
niewielkie mieszkania dla studentów i młodych
małżeństw. Charakter prostym bryłom nadaje
szachownicowy układ balkonów i okien – pisze
Dawid Hajok.

Galeria Europa – Daleki Wschód w
Krakowie
REALIZACJE

Budynek nowej galerii, choć wzniesiony na przedpolu
Mangghi, w żaden sposób nie zakłóca istniejącej
kompozycji, której dominantą wciąż pozostaje
gmach muzeum projektu Araty Isozaki...

Zamów
aktualny numer

Zamów
prenumeratęW aktualnym numerze Architektury

Nowe serce Olsztyna – o
zagospodarowaniu
nabrzeży jeziora Ukiel
Magdalena Wrzesień

Kotlina Jeleniogórska –
zabytek odzyskany

Mikroapartamenty w Nowym
Jorku

Architektura ceglana dziś. Projekty pracowni Map13 z Barcelony
CZYTAJ WIĘCEJ
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Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek
polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z
naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
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