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Inwestor zapowiada, że będzie to najnowocześniejszy budynek mieszkalny na Śląsku

W Katowicach powstanie kolejna perełka projektu Medusa
Group?
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zobacz na mapie

O Apartamentach Widok po raz pierwszy pisaliśmy w roku 2008. Po okresie ciszy, w końcu ma
ruszyć budowa niezwykle ciekawego budynku, który powstanie w dzielnicy Dąb.

Katowice już niedługo mogą wzbogacić się o bardzo
ciekawy  i  europejsko  wyglądający  budynek
mieszkalny.  Sporo  inwestycji  mieszkaniowych
powstało w mieście w ostatnich latach, szczególnie w
południowych  dzielnicach.  Teraz  przyszedł  czas  na
północ, a konkretnie Dąb. Planowana inwestycja ma
powstać na osiedlu Ducha, w bliskości m.in. centrum
handlowego  Silesia  City  Center  i  Drogowej  Trasy
Średnicowej.

Za  projekt  Apartamentów  Widok  odpowiada  uznana
bytomska  pracownia  Medusa  Group,  specjalizująca
się w rewitalizacjach architektury przemysłowej, choć
nie  tylko.  Niedawno  doceniono  dwie  zeszłoroczne

realizacje, których projekty wyszły właśnie z Medusy, a mianowicie gliwickie lofty i jeden z budynków
składających się na katowickie Osiedle Bażantów. Obie realizacje stanęły w szranki w plebiscycie
Superjednostka organizowanym przez Stowarzyszenie Moje Miasto, a mającym docenić najlepsze
i najciekawsze realizacje architektoniczne w regionie. Lofty zresztą zwyciężyły w tymże konkursie.

Apartamenty Widok mają być równie ciekawe i inspirujące. Inwestor, którym jest katowicka firma MK
Inwestycje,  zapowiada,  że  będzie  to  najnowocześniejszy  budynek  mieszkalny  na  Śląsku.  Prace
budowlane mają ruszyć na przełomie maja i czerwca, planowany finisz to końcówka 2011 roku.

Wyróżnikiem ma być architektura

Co takiego ma sprawić, że o inwestycji będzie głośno? Przede wszystkim nietuzinkowa architektura. -
Widok  jest  próbą  pokazania  czegoś  nowego  w  ofercie  mieszkaniowej  Katowic.  Chcielibyśmy
zrealizować projekt, który za dwie, trzy dekady dalej będzie się chciało oglądać – mówi Bartłomiej
Ślezioński,  prezes  MK  Inwestycje.  -  To  będzie  inwestycja  nowoczesna,  minimalistyczna,  ale  i
funkcjonalna. O jakości budynku mają świadczyć detale architektoniczne, nie "pomnikowy" marmur
na elewacji - dodaje Ślezioński.

Łukasz Zagała, architekt z Medusa Group, który pracował nad projektem podkreśla, że architektura
budynku ma wpisywać  się  w to,  co zastane, a nie przytłaczać  okolicy.  -  Została rozczłonkowana
poprzez  wysunięte  kostki  mieszczące  przeszklenia  o  dużym  gabarycie,  zapewniające  przyszłym
mieszkańcom kontakt z otoczeniem. Rozczłonkowanie zmniejsza optycznie bryłę, nadając jej skalę
dużo  mniejszego  zespołu  mieszkaniowego,  a  przez  to  nieprzytłaczającego.  Całość
zagospodarowania terenu oraz dachy zaprojektowano w przeważającej części jako zielone trawniki
oraz mchy i porosty, które wpisują się w zastany kontekst – uważa Zagała.

W  Katowicach  brakowało  do  tej  pory  niesztampowych  i  podążających  za  światowymi  trendami
inwestycji mieszkaniowych, co według inwestora ma zmienić właśnie Widok, rozpoczynając modę na
budownictwo mieszkaniowe z wyższej półki.  -  Startujemy w momencie, w którym tyle mówi się  o
nowoczesnym wizerunku Katowic.  Architektura,  także ta  mieszkaniowa jest  w stanie  również  ten
wizerunek poprawić,  przyciągając do centrum miasta artystów, biznesmenów, a przede wszystkim
ludzi młodych - uważa Ślezioński.

Technikalia

Hartowane  szkło,  siatka  X-TEND  projektu  Thomasa  Farwagnera,  ta  sama,  co  w  designerskim
Brooklyn Museum of  Art.  w Nowym Jorku i  hotelu  Burj  al  Arab w Dubaju,  a  do tego tarasy z
pochodzącego z Indonezji egzotycznego drewna bangkirai, to tylko niektóre z detali, które mają


