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Trwają prace związane z budową kompleksu .KTW na działce przy Spodku i MCK w Katowicach. Na placu budowy pogłębia się wykop
pod fundamenty biurowców, natomiast zakończyło się już betonowanie ściany szczelinowej.

Przypomnijmy, że w pierwszej kolejności inwestor – rma TDJ Estate – planuje przy Spodku postawić niższy z biurowców .KTW, który ma mieć 66 metry
wysokości i 14 pięter, drugi, który powstanie później, ma mieć 133 metry. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Strabag. Prace budowlane rozpoczęły się
w lipcu od przekładek sieci pod działką, następnie przystąpiono do wykonywania ścian szczelinowych, które wyznaczą obszar do wylania fundamentów
biurowców, a przy okazji będą stanowiły ściany podziemnego parkingu znajdującego się pod kompleksem .KTW. Takie rozwiązanie zastosowano także w
trakcie przebudowy placu Szewczyka, na którym powstały dworzec kolejowy (http://nowydworgdanski.naszemiasto.pl/tag/dworzec-
kolejowy.html#utm_medium=alz&utm_source=dziennikzachodni.pl&utm_campaign=artykul) i galeria handlowa. Ściany mają mieć ponad 300 metrów
długości. 

- W procesie budowy ściany szczelinowej wszystko idzie zgodnie z założonym planem. Zostało już zakończone  drążenie wykopu ściany szczelinowej wraz z
jej betonowaniem – wyjaśnia Marta Stach z Biura Prasowego inwestycji. - Trwa też usuwania przypór ziemnych pod 1 oraz 2 rząd tymczasowych kotew
gruntowych. Na bieżąco wykonywane są tymczasowe kotwy gruntowe dla 1 oraz 2 rzędu kotew wraz z ich sprężeniem - dodaje. 

Na placu budowy prowadzone są też intensywne wykopy pod fundamenty kompleksu. 

Budowa pierwszego, niższego biurowca .KTW potrwa dwa lata. Plan zakłada, że w tym roku powstaną trzy kondygnacje podziemne przeznaczone głównie
na parking. Oprócz technologii ścian szczelinowych, zostaną dodatkowo wykonane elementy konstrukcji poprawiające stabilność posadowienia budynku. 

Oba wieżowce, zaprojektowane przez architektów z bytomskiej pracowni Medusa Group, będą budowane w żelbetowej konstrukcji. Każda z wież będzie się
składała z segmentów, wyższa z trzech, niższa z dwóch, przesuniętych względem siebie. 

*Trąba powietrzna w Chorzowie ZOBACZ NOWE WIDEO I ZDJĘCIA (http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/chorzow/a/chorzow-traba-
powietrzna-nawalnica-przeszla-tez-przez-siemianowice-zdjecia,10537765/) 
*Wakacje przedłużne. To prezent MEN dla uczniów (http://www.dziennikzachodni.pl/edukacja/a/wakacje-szkolne-przedluzone-men-robi-
prezent-uczniom-w-przyszlym-tygodniu-zadecyduje-o-tym-ministe,10528552/) 
*Pielgrzymka kobiet do Piekar Ślaskich 2016 ZDJĘCIA + WIDEO (http://www.dziennikzachodni.pl/serwisy/kosciol/a/piekary-slaskie-pielgrzymka-
kobiet-i-dziewczat-do-matki-boskiej-piekarskiej,10537687/) 
*Dzieci zasypiają w każdych warunkach NAJŚMIESZNIEJSZE FOTKI (http://www.dziennikzachodni.pl/styl-zycia/na-luzie/a/dziecko-zasnie-
niemal-wszedzie-nie-wierzysz-zobacz-to-zdjecia,10531824/) 
*Sprawdzony i prosty przepis na leczo SPRÓBUJ I SIĘ PRZEKONAJ (http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/980091,sprawdzony-przepis-na-

leczo-zrob-pyszne-i-szybkie-leczo-leczo-przepis,id,t.html) 
*W pełni wyposażone mieszkanie w centrum Katowic może być Twoje! Dołącz do graczy loterii "Dziennika Zachodniego"
(http://www.slaskplus.pl/artykul/9461357,zasady-loterii,id,t.html?utm_source=DZ&utm_medium=link-artykul-1306&utm_campaign=loteria-dz)
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POLECANE WIDEO

 (http://www.dziennikzachodni.pl/aktualnosci/a/nowe-show-tvp-2-bake-off-ale-ciacho-pelna-lista-

uczestnikow,10593217/)
Nowe show TVP 2: Bake off - Ale ciacho! Pe...

 (http://www.dziennikzachodni.pl/polska-i-swiat/a/porwanie-w-lasku-szesc-osob-aresztowanych-za-

uprowadzenie-dla-okupu,10592536/)
Porwanie w Łasku. Sześć osób aresztowanych...

 (http://www.dziennikzachodni.pl/sport/a/doping-pomogl-wygrac-z-liderem-kibice-na-meczu-gks-tychy-wigry-

suwalki-zdjecia-wideo,10587380/)
Doping pomógł wygrać z liderem. Kibice na ...
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