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Polub tę stronę
Oś czasu

17 tys. polubienia
Wydarzenia

Radio Wrocław
1 godz.

Więcej
Po Wałbrzychu tym
razem udana
akcja

odzyskiwania roweru w Kłodzku .
Polski Holding Nieruchomości i KGHM TFI podpisały list intencyjny dotyczący
nawiązania współpracy przy realizacji wspólnej inwestycji w centrum Wrocławia,
polegającej na wybudowaniu dwóch nowoczesnych budynków nazywanych Cuprum
Square.
Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego zamiarem stron jest podjęcie wspólnego
przedsięwzięcia tj. budowy nowoczesnego kompleksu biurowousługowego, składającego się z
dwóch budynków, zlokalizowanych w samym centrum Wrocławia przy al. Jana Pawła II.
 Wielokrotnie podkreślałem znaczenie współpracy instytucji i spółek z udziałem Skarbu Państwa,
Kradziony rower da się odzysk…
dlatego tym bardziej cieszy przykład kolejnej, skutecznej realizacji obecnej polityki Ministerstwa
Natalka dostała rower na komunię. Dla dziew…
Skarbu Państwa. Planowana współpraca pomiędzy spółką z Grupy Kapitałowej jednego z
RADIOWROCLAW.PL | OD: MATEUSZ LIPIŃSKI
największych podmiotów na polskim rynku gospodarczym  KGHM TFI i Polskim Holdingiem
Nieruchomości S.A., zaowocuje realizacją nowoczesnego kompleksu biurowego we Wrocławiu.
2
1 pomiędzy
1
Kooperacja oraz efekty współdziałania
PHN S.A. i KGHM TFI niewątpliwie będą miały
pozytywny wpływ na rozwój dolnośląskiego rynku nieruchomości oraz będą pozwalały podmiotom
z grupy kapitałowej, jaką tworzą spółki z udziałem Skarbu Państwa, konkurować z pomiotami
zagranicznym  powiedział Dawid Jackiewicz, Minister Skarbu Państwa.

 Jesteśmy przekonani, że przyszła współpraca z KGHM TFI przyniesie wiele korzyści obu stronom
i przyczyni się do realizacji nowoczesnego kompleksu biurowego cieszącego się dużym
zainteresowaniem ze strony najemców. Cieszy nas również fakt, iż Wrocław może stać się
kolejnym, po Poznaniu i Gdańsku, jednym z największych regionalnych miast Polski, w których
Polski Holding Nieruchomości S.A. będzie posiadał nowoczesne powierzchnie biurowe klasy A 
powiedział Maciej Jankiewicz, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.
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 Cieszy mnie fakt, że potwierdziły się założenia z przeprowadzanych analiz w zakresie możliwości

Radio Wrocław

najlepszego wykorzystania tak interesujących lokalizacji pod kątem prestiżowych projektów
deweloperskich.

Dlatego

też,

17 tys. polubienia

Polub tę stronę
partnerstwo
z Polskim

Holdingiem

Nieruchomościowym

to

perspektywa realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, które staną się nie tylko flagowymi
Oś czasu

Wydarzenia

inwestycjami w ramach naszego funduszu, ale i ważnymi punktami biznesowymi dla podmiotów
zewnętrznych

poszukujących

nowoczesnych i bardzo dobrze zlokalizowanych powierzchni
Wrocław
biurowych. Dla KGHM TFI jest to Radio
kolejny
projekt, który będzie realizowany w ramach KGHM IV
1
godz.
FIZAN tj. nieruchomościowego  mówi Mirosław Stanisławski, Prezes Zarządu KGHM TFI S.A.
Po Wałbrzychu
tym razem
udana akcja
W ramach projektu powstaną
dwa niezależne
budynki
biurowo  usługowe: Budynek „A” o
odzyskiwania
roweru
w
Kłodzku
.
powierzchni ponad 10 tys. mkw. oraz Budynek „B” o powierzchni ponad 20 tys. mkw. Budynki
będą miały odpowiednio 7 i 8 kondygnacji, pełniących funkcję biurowo  usługową.
W jednym z budynków zaprojektowano obszerną powierzchnię, która będzie docelowo pełniła
funkcję konferencyjną. Pod całością zaplanowany został również parking podziemny
skomunikowany wewnętrznymi rampami zjazdowymi. Projekt koncepcyjny został opracowany
przez biuro architektoniczne Medusa Group.
Pod względem architektonicznym projekt ma stanowić elegancką kompozycję gmachów,
wchodzących w skład zespołu biurowego, w pełni przystającą do rangi reprezentacyjnej lokalizacji
Kradziony rower da się odzysk…
w centrum Wrocławia.
Natalka dostała rower na komunię. Dla dziew…
RADIOWROCLAW.PL | OD: MATEUSZ LIPIŃSKI
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1

1

Budowa Cuprum Square przeciąga się z wielu powodów. Najpierw jednym z nich był brak
pozwolenia na budowę, ponieważ projekt nie spełniał wymogów planu zagospodarowania
przestrzennego terenu. Niedawno potrzebne zezwolenia zostały udzielone inwestorowi, ale w tym
samym czasie nastąpiła zmiana prezesa głównego inwestora, czyli KGHM TFI.
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Prace według harmonogramu miały ruszyć na wiosnę, zapewniano nas w mailu przesłanym do
Radio Wrocław
redakcji Radia Wrocław.  Nadal jest aktualny harmonogram realizacji inwestycji. Do tej pory
17 tys. polubienia

Polub tę stronę
udało się nam uporządkować cały teren
po dawnym budynku CUPRUM, a kolejny etap inwestycji,
już bardziej widoczny dla mieszkańców miasta, to wiosna tego roku. Wtedy też będziemy na
Oś czasu

Wydarzenia

bieżąco informować o postępach prac oraz rozwiązaniach technologicznych budynku oraz dostępne
będę aktualne wizualizacje CUPRUM SQUARE  informował przedstawiciel inwestora, Michał
Radio TFI.
Wrocław
Holaczuk Dyrektor ds. Inwestycji KGHM
1 godz.

Docelowo kompleks biurowousługowy Cuprum Square ma stanowić nowoczesne i funkcjonalne
Po Wałbrzychu
tym
udana akcja
centrum, oferujące elastyczne
przestrzenie
dorazem
komfortowej
pracy biurowej. Projekt opracowano z
odzyskiwania
roweru
w
Kłodzku
.
uwzględnieniem wytycznych do certyfikatu LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) dla obu budynków na poziomie Gold. Oznacza to, że budynki będą również przyjazne dla
środowiska, m.in. poprzez niskie zużycie energii, niską emisję do atmosfery, czy zastosowanie
ekologicznych materiałów budowlanych i urządzeń technicznych.

Kradziony rower da się odzysk…
Natalka dostała rower na komunię. Dla dziew…
RADIOWROCLAW.PL | OD: MATEUSZ LIPIŃSKI
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Radio Wrocław

Dodaj

17 tys. polubienia
Polub tę stronę
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz
regulamin
strony.

Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Oś czasu

ZOBACZ TAKŻE

Wydarzenia

Radio Wrocław
1 godz.

Cuprum Square wciąż bez pozwolenia
Kulisy prac nad nowym planem
[Wizualizacje, stan obecny]
transportowym Wrocławia
Po Wałbrzychu tym razem udana akcja
(/articles/view/50145/Cuprum
(/articles/view/56642/Kulisyprac
odzyskiwania roweru w Kłodzku
.
Squarewciazbezpozwoleniana
nadnowymplanemtransportowym
budoweWizualizacjestanobecny)
Wroclawia)

Jak czytać pisma urzędowe? Radzą
Wrocławski rynek mieszkań ożył. 6052
poloniści
z Uniwersytetu Wrocławskiego
za metr Kradziony rower da się odzysk…
(/articles/view/56597/Jakczytac
(/articles/view/56613/Wroclawski
Natalka dostała rower na komunię.
Dla dziew…
pismaurzedoweRadzapolonisciz
rynekmieszkanozyl6052zametr)
RADIOWROCLAW.PL | OD: MATEUSZUniwersytetuWroclawskiego)
LIPIŃSKI
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1

1

Aktywne mamy uczyły się szukać pracy
(/articles/view/56592/Aktywnemamy
uczylysieszukacpracy)

Będzie drożej na Gliniankach we
Wrocławiu
(/articles/view/56590/Bedziedrozej
naGliniankachweWroclawiu)

150 miejsc pracy dla specjalistów od
finansów (/articles/view/56588/150
miejscpracydlaspecjalistowod
finanso)

Dyskusyjny Klub Książki we Wrocławiu
(/articles/view/56584/Dyskusyjny
KlubKsiazkiweWroclawiu)
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Radio Wrocław
Polub tę stronę

17 tys. polubienia

Oś czasu

Wydarzenia

Radio Wrocław

NA ANTENIE

1 godz.

Po Wałbrzychu tym razem udana akcja
odzyskiwania roweru w Kłodzku .

Wojciech Janicki (/employees/view/90/WojciechJanicki)
12:00

09:00 

Kulturalne przedpołudnie
Zapraszamy

Radio Wroclaw

POLECAMY
Waglewski
Fisz Emade
w Sali
Radia Wrocław
Kradziony
rower
daKoncertowej
się odzysk…
(/articles/view/56251/WaglewskiFiszEmadewSaliKoncertowejRadia
Natalka dostała rower na komunię. Dla dziew…
Wroclaw)
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2

1

1

Julia Marcell w Radiu Wrocław (/articles/view/56254/JuliaMarcellwRadiu
Wroclaw)

Koncert Voo Voo „Dobry Wieczór” w Sali Koncertowej Radia Wrocław
(/articles/view/56253/KoncertVooVooDobryWieczorwSaliKoncertowej
RadiaWroclaw)

Gwiazdo świeć, kolędo leć (/articles/view/56038/Gwiazdoswieckoledolec)

(/articles/view/56038/Gwiazdo

Bieg Radia Wrocław w Parku Grabiszyńskim (/articles/view/53743/Bieg
RadiaWroclawwParkuGrabiszynskim)

(/articles/view/53743/Bieg

Letnie EMOCJE Radia Wrocław Kultura (/articles/view/55908/Letnie
EMOCJERadiaWroclawKultura)
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Radio Wrocław
Polub tę stronę
(/articles/view/55908/Letnie
1
Oś czasu
EMOCJE

17 tys. polubienia
Wydarzenia

Grzegorz Turnau
ponownie
Radio
Wrocławw Sali Koncertowej Radia Wrocław
(/articles/view/53638/GrzegorzTurnauponowniewSaliKoncertowej
1 godz.
RadiaWrocl)
Po Wałbrzychu tym razem udana akcja
odzyskiwania roweru w Kłodzku .
(/articles/view/53638/Grzegorz

Recital Ewy Błaszczyk (/articles/view/53235/RecitalEwyBlaszczyk)

(/articles/view/53235/Recital

Raz Dwa Trzy w Radiu Wrocław (/articles/view/54971/RazDwaTrzyw
RadiuWroclaw2)

Kradziony rower da się odzysk…

Natalka dostała rower na komunię. Dla dziew…
RADIOWROCLAW.PL | OD: MATEUSZ LIPIŃSKI

(/articles/view/54971/Raz

ZŁOTA 60TKA STUDIA 202 (/articles/view/55063/ZLOTA60TKA
2
1
1
STUDIA202)
(/articles/view/55063/ZLOTA
7
60

Znasz się na Ekstraklasie? Ustaw ligę i wygraj wywiad w Radiu Wrocław!
(/articles/view/55909/ZnaszsienaEkstraklasieUstawligeiwygraj
wywiadwRadiuWroclaw)

(/articles/view/55909/Znasz
Reklama

NAJPOPULARNIEJSZE
Wypadek na autostradzie A4 [WIDEO] (/articles/view/56234/Wypadeki
ogromneutrudnienianaA4)
10

(/articles/view/56234/Wypadek

Chrobry  najstarszy polski dąb nadal się nie poddaje! [ZDJĘCIA]
(/articles/view/56263/Chrobrynajstarszypolskidabnadalsieniepoddaje
ZDJeCIA)
3

(/articles/view/56263/Chrobry
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Szpital przy Borowskiej
pod lupą prokuratora i NFZ
Radio Wrocław
(/articles/view/56488/Tragediawewroclawskimszpitaluklinicznymprzy
Polub tę stronę 17 tys. polubienia
Borowskiej)
5

Oś czasu

Wydarzenia

(/articles/view/56488/Tragedia

Olszyna: TrwaRadio
wielkie
sprzątanie po nawałnicy (ZDJĘCIA)
Wrocław
(/articles/view/56550/PodtopieniawOlszynieFOTO)
1 godz.
Po Wałbrzychu tym razem udana akcja
(/articles/view/56550/Podtopienia
4
odzyskiwania roweru w Kłodzku .
w
(/articles/view/56550/Podtopienia
To historyczna chwila w Kłodzku. Rusza pierwsze schronisko dla zwierząt
(/articles/view/56477/TohistorycznachwilawKlodzkuRuszapierwsze
schroniskodlazwierzat)
3

(/articles/view/56477/To

Atak pirata drogowego [AKTUALIZACJA] (/articles/view/56373/Atakpirata
drogowegoWIDEO)

Kradziony rower da się odzysk…

6

Natalka dostała rower na komunię. Dla dziew…
RADIOWROCLAW.PL | OD: MATEUSZ LIPIŃSKI

(/articles/view/56373/Atak

SALA KONCERTOWA
(/EVENTS/INDEX/SALA
2
1
1
KONCERTOWARADIAWROCLAW)
Wrzesień
30

Waglewski Fisz Emade w Sali Koncertowej Radia Wrocław
(/articles/view/56251/WaglewskiFiszEmadewSaliKoncertowejRadiaWroclaw30)

Październik
Koncert Voo Voo „Dobry Wieczór” w Sali Koncertowej Radia Wrocław
(/articles/view/56253/KoncertVooVooDobryWieczorwSaliKoncertowejRadiaWroclaw

9
9)
14

Jubileusz Krystyny Prońko (/articles/view/53220/JubileuszKrystynyPronko14)

15

Jubileusz Krystyny Prońko (/articles/view/53220/JubileuszKrystynyPronko15)

Listopad
Laboratorium Szalonych Naukowców  naukowe show dla dzieci
(/articles/view/53933/LaboratoriumSzalonychNaukowcownaukoweshowdladzieci5)

5
11

Kabaret MARCINA DAŃCA (/articles/view/56295/KabaretMARCINADANCA11)

RADIO WROCŁAW

Wrocław, Legnica 102,3 FM | Wałbrzych 95,5 FM |
Zgorzelec, Bolesławiec 103,6 FM | Kudowa  Zdrój 98,0 FM Kotlina Jeleniogórska 96,7
FM | Kotlina Kłodzka 96,0 FM | Bogatynia 89,0 FM
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Radioużytkownikom
Wrocław bezpieczeństwa, serwowania reklam oraz zbierania
Używamy plików cookies w celu zapewnienia
statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany
ustawień
oznacza, że będą one umieszczane w
17 tys. polubienia
Polub tę
stronę przeglądarki
urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze można zmienić te ustawienia w opcjach przeglądarki.
Oś czasu

Wydarzenia

Praca (/ArticlesCategories/index/26/praca) | Regulaminy
Radio Wrocław
(/ArticlesCategories/index/63/regulaminy)
| Polityka prywatności
1 godz.
(/articles/view/34898/Politykaprywatnosci)
| Przetargi (/ArticlesCategories/index/22/przetargi)
| Mapa strony (/site/sitemap/mapastrony)

Po Wałbrzychu tym razem udana akcja

wydanie online: internet@prw.pl
(mailto:internet@radiowroclaw.pl)
odzyskiwania
roweru w Kłodzku .
Copyrights © Radio Wrocław 2015
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