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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
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Sprawdź oferty pracy dla studentów i absolwentów kierunków technicznych.
Wyślij CV i zacznij przygodę!
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Galeria Libero w Katowicach. Oto jak będzie wyglądał plac przed i układ
drogowy WIZUALIZACJE
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xhSH5AGgnEvIMLOVHVa&ref=%2F%2Fwww.dziennikzachodni.pl%2Fstrefa-

biznesu%2Fa%2Fnajlepsza-dzialka-w-katowicach-oto-ktw-inwestycja-przy-

spodku%2C10371904%2F)

Materiały podobne

(http://contentstream.pl/marketerzy-contentstream/?utm_source=CS&utm_medium=metka&utm_campaign=ModulRekomendacji)

 (http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/)  (http://www.dziennikzachodni.pl)

  (http://www.dziennikzachodni.pl/szukaj/)

http://emisja.contentstream.pl/_/ctr/?u=http%3A%2F%2Fwww.dziennikzachodni.pl%2Fstrefa-biznesu%2Fwiadomosci%2Fa%2Fbiurowce-ktw-w-katowicach-budowa-przy-spodku-trwa-miesiac-lipiec-2016%2C10451026%2F&e=4NMkt9WyMy_TG_r8s2XSRkuKKEuGIOL0Sxlfe3vJZliNbfTVjikHtPE29zasFu14WrQlURo-fgmsxjcNpei4ZglOPmNdm7m2KKf0EqYxtJNVf-V1rQTdGTl4fMG6MfmTAKn58W9b31ujuW7fQ-pkXkG-08DITGB2Txt52IV9PThcNfkAVckCDAQptCjwzJd_BRa1PWLeEs7lJCrtbM227yeTA5KrrJCXOibR7q4Svpgz2DFwmvobYr2QEIGYeL3ypK0pHOskNRlRgKPW5dlLcA-Zdz9h0OyqwW_RHyP2wZbXRRbOiyq9_B7OXFzsvXdUZrqtoEucS93PK3aRWjsTF5fHOA2L8X6JSEGioocMiN16jmo62rCuZF7o7s6_-kO2nqu2QG2DAfrLwD2yclTwzIP-b_4eXA6nLUdX5W6idPSqTvZ3cBWroGxll930LJnKCEQ8JUTKC2KFCahOpss9fu5UraLsN4si9DQzaQLOofw%3D&ref=%2F%2Fwww.dziennikzachodni.pl%2Fstrefa-biznesu%2Fa%2Fnajlepsza-dzialka-w-katowicach-oto-ktw-inwestycja-przy-spodku%2C10371904%2F
http://emisja.contentstream.pl/_/ctr/?u=http%3A%2F%2Fwww.dziennikzachodni.pl%2Fstrefa-biznesu%2Fa%2Fgaleria-libero-plac-przed-centrum-bedzie-z-fontanna-i-skate-parkiem%2C10394622%2F&e=JgKZUbvGOWs1c3ZVkEtUklDIZznkhC_HyCUhIAIYJSDX0Qb04xM3PxkE_jLwNzN2XfDxkxVb-GqVR6-oFnES7AlOPmNdm7m2KKf0EqYxtJNVf-V1rQTdGTl4fMG6MfmTh6uHHZ6_2syrVBiLFgu830G-08DITGB2Txt52IV9PThcNfkAVckCDAQptCjwzJd_BRa1PWLeEs7lJCrtbM227yeTA5KrrJCXOibR7q4SvpjpLtQnoT3kTX3EStk0AWvd4XIMTlezSD5EYSFJCoayZjE_4dMIerAPTkQwehNh-3s-Jx6cvJQjUJ1VxzJWH2BrNcW483DpsIhkCP7ZkPs-Sj-jd71F64QBIjG6EhitCVTWtA7q7hvIQb8Ys0quKLuzfcVxecXZAHE9b23S_AkeI4XzRxbXFPLCX_UF2B_ppSl4dOgAhj9f1bubcDc3Wvr_g9Avw90tOCFmL7aFCrkgmQ%3D%3D&ref=%2F%2Fwww.dziennikzachodni.pl%2Fstrefa-biznesu%2Fa%2Fnajlepsza-dzialka-w-katowicach-oto-ktw-inwestycja-przy-spodku%2C10371904%2F
http://emisja.contentstream.pl/_/ctr/?u=http%3A%2F%2Fwww.ericpol.pl%2Fkariera%2Foferty-pracy%2F%3Futm_source%3DAdkontekst%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DCS_ericpol%26utm_term%3Dwww.dziennikzachodni.pl%26utm_content%3Dcs_bt&e=qEDGawi5PoLncgEGMM0_JK7nYlgKQqMfgyfwQ_AudlP2fJLtFq2kgVJlwxVrsAs__mfYXl0z0hwEfkS7DVKssj-22KBydIEQo4edu9wqj9xo6kUrw2o4jSrcblWSTRi9r_uU6hDsqO92NhtcnK-YPAd28z3ySAavjEJyV6pEfjJtyPOt7RsU2BQKtf10D0mda9YzNt7C5ysu5H-ZTFhmWYS4sywN6v7jrmUkGG1p8AKsiGWUMaiXCZqGohW7Her616cztdhalWEfpXiVfhriKeDxbCQn2Wvyx13CQwb3ecN1gb1Nodfxwy5ffz0Xn1h_c2sEHbKGKZ3EWOgU95AaTrxvmNe6GuV6-ROTvQdWWHpERZKfE8bCfZheunKPjQyeYwClAa28iStPN_ZuJRRk7tPj4rj-Qq52b4MmYGoIjMI8R-Tj9QdzVk6YWcbwMuTn7lStouw3iyL0NDNpAs6h_A%3D%3D&ref=%2F%2Fwww.dziennikzachodni.pl%2Fstrefa-biznesu%2Fa%2Fnajlepsza-dzialka-w-katowicach-oto-ktw-inwestycja-przy-spodku%2C10371904%2F
http://emisja.contentstream.pl/_/ctr/?u=http%3A%2F%2Fwww.dziennikzachodni.pl%2Fstrefa-biznesu%2Fa%2Fgaleria-libero-w-katowicach-oto-jak-bedzie-wygladal-plac-przed-i-uklad-drogowy-wizualizacje%2C10392792%2F&e=w0nU7U-qK7yRQd1dNA5uDLtBtKGfvrBgYvV7DmSAJg5gg_ZzZoVmD35WsqmW6Pv8uJrYZB9wZDlGwhcXoszzaAlOPmNdm7m2KKf0EqYxtJNVf-V1rQTdGTl4fMG6MfmTh6uHHZ6_2syrVBiLFgu830G-08DITGB2Txt52IV9PThcNfkAVckCDAQptCjwzJd_BRa1PWLeEs7lJCrtbM227yeTA5KrrJCXOibR7q4SvpjpLtQnoT3kTX3EStk0AWvdDpotXe_VJJgULBukrk4kXEucO72vEjDZkjm7fiYGqBo-Jx6cvJQjUJ1VxzJWH2Brj8jIeFH7-pP4a16cQy4vtvC3nN7W1f5pqgrjYOYav0HBr9wDLHNwtZi-CgrDS3VnMi7XZokgI0YK18VJbWb5Am14-e6vTXROoCFyD2savUWWv0ehLEY1XCA_j6tIJ4cOnPSVxkukSXgzRwxcR6Grj5_wXe7ADe8QgGDfFeZnd5Vp-xhSH5AGgnEvIMLOVHVa&ref=%2F%2Fwww.dziennikzachodni.pl%2Fstrefa-biznesu%2Fa%2Fnajlepsza-dzialka-w-katowicach-oto-ktw-inwestycja-przy-spodku%2C10371904%2F
http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/gliwice-miasto-nowych-technologii-i-motoryzacji-teraz-czas-na-lotnictwo,10426736/
http://contentstream.pl/marketerzy-contentstream/?utm_source=CS&utm_medium=metka&utm_campaign=ModulRekomendacji
http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/
http://www.dziennikzachodni.pl/
http://www.dziennikzachodni.pl/szukaj/


MARIA OLECHA-LISIECKA, 29 LIPCA 2016

Czas na lotnictwo w Gliwicach

(http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/gliwice-miasto-nowych-technologii-i-motoryzacji-teraz-czas-na-lotnictwo,10426736/)

28 LIPCA 2016

Los kopalni Makoszowy nadal niepewny

(http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/a/los-kopalni-makoszowy-nadal-niepewny-rzad-zapewnia-ze-pomoze-w-ratowaniu,10455550/)

IWONA MAKARSKA, 27 LIPCA 2016

Trwa budowa nowego dworca autobusowego w Piekarach [ZDJĘCIA]

(http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/trwa-budowa-nowego-dworca-autobusowego-w-piekarach-zdjecia,10450932/)
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