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Nie sztuką jest
żyć wygodnie
It is no trick to live comfortably



Sztuką jest żyć  
na własny sposób
The trick is to live in your own way



Sztuką jest żyć  
na własny sposób
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Przestrzeń 
dla rodziny

Z myślą o kim powstała Pierwsza Dzielnica? 
Ufamy, że to doskonałe miejsce dla każdego, 
kto ceni swój czas, poszukuje komfortu i wy-
sokiej jakości. To miejsce idealne dla rodzin, 
zarówno tych małych, jak i dużych. Tworzące 
dogodne warunki do pielęgnowania relacji  
i zacieśniania więzi. Stąd spacer do szkoły 
trwa zaledwie kilka minut. Po drodze można 
zrobić szybkie zakupy, odwiedzić piekarnię. 
Rodzice i dzieci mogą tu wspólnie spędzać  
czas na wiele sposobów. Aktywnie lub leniwie 
– jak kto woli. A dzięki temu, że wszystko jest 
blisko, mają go dla siebie więcej. 

To ważne, by podczas gdy cały świat żyje  
w pośpiechu, zatrzymać się na chwilę – usiąść 
do kolacji przy rodzinnym stole, odrobić zada-
nia domowe z dzieckiem, wyjść wspólnie  
z partnerem na balkon i cieszyć się pięknym 
widokiem. W Pierwszej Dzielnicy to wszystko 
jest możliwe. 

For whom has the First District [Pierwsza Dzielnica] 
been created? We believe that it is a perfect 
place for everyone who values their time, looks 
for comfort and high quality. It is also a perfect 
space for families, both small and big ones. 
We have created comfortable conditions for  
cherishing relations and tightening bonds. 
Here a walk to school lasts no more than few 
minutes. On the way there you can do some  
quick shopping or visit a bakery. Parents and 
their children can spend their free time in many  
ways. Actively or lazily – however they want. 
They have more time for each other, as eve-
rything is close here. 

While the world runs in a frenzy, it is important 
to stop for a while – sit at the family table and  
eat supper together, do homework with your 
kids, go out on the balcony with your partner 
and enjoy the beautiful view. In First District 
all of these things are.

Family space
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Pierwsza Dzielnica powstaje w sercu Katowic 
i rozwijającej się metropolii. Rodzinny zespół 
mieszkaniowy jest realizowany w rejonie ulic 
Góreckiego i Dobrowolskiego w Katowicach. 
Lokalizacja w śródmieściu pozwala czerpać  
pełnymi garściami z tego, co najlepsze 
w wielkomiejskim stylu życia. To przestrzeń 
możliwości, gdzie wszystko jest dostępne tuż 
obok. Pełna udogodnień, dzięki czemu żyje się 
tu wygodnie i załatwia wszystkie najważniejsze  
sprawy w jednym miejscu. Dłuższe dystanse  
też nie są wyzwaniem, a to za sprawą dobrych 
połączeń drogowych i rozbudowanego 
transportu publicznego. W okolicy znajdują  
się przystanki tramwajowe, autobusowe,  
a także stacje wypożyczania rowerów.

The First District is coming into being in the 
heart of Katowice and developing metropolis.  
The family-oriented housing estate is being 
constructed in the region of Góreckiego 
and Dobrowolskiego streets in Katowice. 
The downtown location allows residents to 
make the most of the big-city lifestyle. It’s 
a space for opportunities where everything 
is a simple stone’s throw away. There are  
bus and tram stops nearby, as well as bike 
rental stations.

Zamieszkaj w Pierwszej 
Dzielnicy i zyskaj czas  
na to, co naprawdę 
ważne

Settle down in the First
District and have time for 
the things that really
matter
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Oaza w środku 
miasta

Zieleń to element o wartości nie do przecenienia. 
Chęć otaczania się nią jest wpisana w ludzką  
naturę i towarzyszy nam od zarania dziejów.  
Daje poczucie bezpieczeństwa, pozwala się 
wyciszyć i zrelaksować. Zwłaszcza w miejskiej  
dżungli, gdzie tworzy oazy spokoju. W Pierwszej  
Dzielnicy zieleń pełni bardzo ważną rolę. 
W obecnym etapie inwestycji powstaną na-
sadzenia z roślin wieloletnich. Ich wegetacja 
nie zakończy się na jednym sezonie. Ożywią  
i upiększą krajobraz na długi czas. W ich oto-
czeniu jeszcze przyjemniej będzie przysiąść na  
schodach przed budynkami i wypić dobrą kawę. 

Kontakt z naturą umożliwią mieszkańcom także  
pobliskie tereny rekreacyjne. Osoby uwielbiające  
aktywnie spędzać czas, na pewno znajdą 
doskonałe warunki do oddawania się swoim 
pasjom – bieganiu, jeździe na rowerze, jodze.  
Wszystkie one w zielonej oprawie zagwarantują  
jeszcze więcej przyjemności. Po wysiłku tym 
milej będzie wrócić do domu, do miejsca,  
w którym czujemy się bezpiecznie, kameralnie,  
komfortowo.

A green space is an element not to be unde-
restimated. People want to be surrounded by  
plants – this is inscribed in human nature and  
has accompanied us since the dawn of time.  
Greenery gives a feeling of safety, allows us 
to clear our minds and relax. Especially in the  
urban jungle where it creates an oasis of calm.  
In the First District, greenery plays a very im-
portant role. Within the first stage of invest-
ment perennial plants will be planted here. 
Their vegetation doesn’t end after a single  
season. They will enliven and embellish the 
landscape for a long time to come. It will 
be even more enjoyable to sit on the stairs 
in front of the buildings surrounded by trees 
and have a good cup of coffee.

Nearby recreational areas will also allow  
residents to have contact with nature. 
People who love spending their time actively  
will definitely have great opportunities to follow  
their passions – running, cycling or practicing  
yoga. All of these activities, performed in  
a green landscape, will guarantee even more  
endorphins and fun. After physical exercise it  
will be enjoyable to come back home in a place  
where we can feel safe, cosiy and comfortabe.

Oasis in the heart of 
the city



Bliżej
niż myślisz

Najbliższe otoczenie inwestycji zapewnia  
zróżnicowaną infrastrukturę publiczną,  
oświatową, komunikacyjną, handlową i usłu-
gową. Można tu znaleźć wszystko to, co za-
bezpiecza potrzeby codziennego życia. 
Szkoły, przedszkola, placówki medyczne, 
targ, sklepy, punkty usługowe, świetne ka-
wiarnie i restauracje. Dodatkowo w okolicy 
nie brakuje przestrzeni idealnych do zabawy  
z dzieckiem oraz terenów przeznaczonych do 
sportu i rekreacji. Towarzyszą im klimatyczne 
miejsca spotkań, w których miło spędzisz  
czas z przyjaciółmi, poczytasz w samotności  
książkę przy aromatycznej kawie, wybierzesz 
się na romantyczną randkę, wyprawisz mniejsze  
i większe uroczystości rodzinne. Odprowadzenie 
malucha do przedszkola, zakupy, wizyta u fry-
zjera – wszystko staje się łatwiejsze, kiedy 
jest blisko domu. Pierwsza Dzielnica i jej są-
siedztwo zapewniają ten komfort.

The surrounding neighborhood of the investment 
guarantees diverse public, educational, com-
munication, retail and service infrastructure. 
Here you can find everything that secures the 
needs of everyday life: schools and nursery 
schools, medical institutions, markets, shops, 
local services, fine cafes and restaurants. In 
addition, there’s plenty of space for kids to 
play, as well as areas designed for sports and 
leisure. These are accompanied by impres-
sive meeting spots, where you can enjoy your 
free time with friends, read a book alone, sip 
aromatic coffee, go on a romantic date, or 
organize small and big family celebrations. 
Walking your child to a nursery school, shop-
ping or a visit at the hairdresser – everything 
becomes easier if it’s close to your place of 
residence. The First District and its surround-
ings guarantee such comfort. 

Closer than you think
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Lokalizacja

Main Railway Station and Katowicka Shopping Mall

Location
Muzeum Śląskie Silesian Museum1

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Polish National Radio Symphony Orchestra2

Międzynarodowe Centrum Kongresowe International Convention Centre3

Spodek Spodek4

Uniwersytet Śląski University of Silesia5

Rynek Main Square6

ul. Mariacka Mariacka St.7

Dworzec Autobusowy i Galeria Supersam Main Bus Station and Supersam Shopping Mall9

Uniwersytet Ekonomiczny University of Economics8

Urząd Miasta i Poczta Główna City Hall and Post Office10

Galeria Silesia City Center Silesia City Center Shopping Mall11

Filharmonia Śląska Silesian Philharmonic12

Dworzec PKP i Galeria Katowicka13



Stacja ładowania 
samochodów

Car charging station

Pralnia
Laundry

Duże loggie 
z przeszkleniami
Large glazed loggias

Bawialnia
Playroom

Starannie 
zaprojektowana zieleń

Meticulously designed garden 

Komórki lokatorskie
Storage rooms

Dwupoziomowy 
parking podziemny
Two-level underground 

parking

Przestrzeń
coworkingowa
Coworking space

Rowerownie 
i wózkownie
Bicycle storages

Ochrona budynkowa 
i monitoring

Building protection and 
monitoring

Punkty usługowe
na parterze
Service points

on the ground floor

Ponadstandardowa 
wysokość mieszkań
Above-standard height 

of apartments
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Więcej niż 
mieszkanie

Residents will also have three venues on the 
ground floor available exclusively for them: 
an indoor playground, coworking space and 
laundry. Services on the ground floor, with 
wide stairs and benches facing Góreckiego 
street, will be the perfect place to stop for 
a moment in an everyday rush. Venues have 
been planned according to their various ty-
pes of activity. You will find there among other 
a grocery store, bakery, beauty salon, doctor, 
hairdresser, restaurant or kindergarden. They 
offer a high investment potential for entre-
preneurs and will become an extra amenity 
for residents in the closest proximity. Shared 
spaces in the buildings of the First District 
– corridors, halls and elevators – will have 
their own visual identification system, in or-
der to make orientation inside clearer for 
residents and guests.

Is it your first apartment, a flat for two, or maybe 
a long-awaited and final place to spend the 
future with your family? Your apartment in 
the First District is awaiting you. Decide what  
you desire the most and discover it in our 
diverse offer.

More than just an 
apartment

Do wyłącznej dyspozycji mieszkańców pozo-
staną trzy lokale na parterze, w których mają  
powstać: bawialnia, strefa coworkingowa  
i pralnia. Usługowy parter z obszernymi sie-
dziskami i ławkami wychodzącymi na ulicę  
Góreckiego to doskonałe miejsce do zatrzymania  
się choćby na chwilę w codziennym pośpiechu. 
Lokale zostały dostosowane do różnych typów 
działalności. Odnajdziesz tu m.in. sklep spo-
żywczy, piekarnię, gabinet kosmetyczny,  
lekarza, fryzjera, restaurację czy przedszkole.  
Oferują one duży potencjał inwestycyjny dla  
przedsiębiorców, a dla mieszkańców będą  
dodatkowym udogodnieniem, gwarantując 
bliskość. Wnętrza wspólne budynków Pierwszej 
Dzielnicy – korytarze, hole, windy – będą ozna-
kowane systemem identyfikacji wizualnej, który  
ułatwi mieszkańcom i gościom orientację 
w nich. 

Pierwsze na własność, po raz pierwszy dla 
dwojga, a może wyczekane i docelowe,  
w którym chcesz spędzić przyszłość z rodziną?  
Twoje mieszkanie czeka w Pierwszej Dzielnicy. 
Zdecyduj, czego najbardziej pragniesz i odkryj 
to w naszej zróżnicowanej ofercie.



Twój nowy dom

W Pierwszej Dzielnicy znajdziesz bardzo szeroką 
ofertę, która dodatkowo jest niezwykle elastyczna  
– tak, aby możliwie najlepiej dostosować ją 
do potrzeb każdego nabywcy. Pozwala na 
to przede wszystkim uniwersalna struktura 
mieszkań. Funkcjonalne układy, zróżnicowane 
metraże, to tylko niektóre z atutów zaprojek-
towanych w trosce o najlepszy wybór dla  
zainteresowanych. Ponadstandardowa wy-
sokość pomieszczeń, instalacja przygotowana  
do montażu klimatyzacji na najwyższych 
kondygnacjach oraz świetnej jakości materiały  
wykończeniowe gwarantują wysoki standard.  
Zastosowane rozwiązania pozostawiają nie-
zwykle szerokie spektrum możliwości aranża-
cyjnych. Co ważne, każde z mieszkań posiada 
przestronny taras lub balkon. Te ostatnie  
w wybranych fragmentach można zasłonić 
przesuwną szklaną ścianą, chroniąc się od  
wiatru czy deszczu. To Ty decydujesz, co w da-
nym momencie uważasz za najdogodniejsze. 

In the First District you will find a wide and very  
flexible offer – we want to meet the needs 
of every potential buyer in the most accurate  
way. This is possible mostly thanks to the 
universal apartment structure. Functional ar-
rangements, diverse spaces – these are only  
a few assets designed with the care for poten-
tial buyers’ best choices. Above-standard 
height of rooms, building installations prepared  
for the installation of air-conditioning on the top 
floors and top-class finishing materials gu-
arantee a high living standard. The various 
solutions implemented here leave a uniquely 
wide spectrum of design possibilities. What 
is important, every apartment has a spa-
cious terrace or balcony. The latter could be 
partially covered with glass panels, protecting 
it from wind or rain. You decide what’s the most 
convenient for you in any given moment.

Your new home
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Your new home

X 265 28 m2 - 231 m2



Nie sztuką jest 
bywać wszędzie
It is no trick to be everywhere



Sztuką jest 
być u siebie
The trick is to be home



Sztuką jest 
być u siebie



3,79m2

21,54m2

4,93m2

5,14m2

30,26m2

Rzut mieszkania Flat space plan 
C.02.04 | M1

C

II

01

Powierzchnia Space

Budynek Building

Piętro Floor

Etap Stage

pokój dzienny z aneksem
living room with kitchenette

przedpokój
hall

łazienka
bathroom

balkon
balcony
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Przedstawiona aranżacja lokalu jest przykładowa, rysunki w tym zakresie 
mają charakter poglądowy oraz informacyjny i nie stanowią oferty  
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rozmieszczenie przyborów sanitarnych, 
elektrycznych i wyposażenia zostały podane zgodnie z projektem, podczas 
realizacji prac budowlanych mogą wystąpić zmiany.

Presented interior arrangement is representative only, the images are purely  
for illustrative and information purposes, and do not constitute an offer in the  
meaning of the Civil Code. The arrangement of sanitary and electrical fa-
cilities, as well as other elements of the inventory and furnishings are in ac-
cordance with design, however during construction works changes may occur.

przedpokój
3,79m2

łazienka
4,93m2 pokój z aneksem

21,54m2

balkon
5,14m2

N

10 2 3 4 m



5,14m2

21,68m2

11,24m2

5,19m2

5,14m2

43,25m2

Rzut mieszkania Flat space plan 
B.04.09 | M2

B

IV

01

Powierzchnia Space

Budynek Building

Piętro Floor

Etap Stage

pokój dzienny z aneksem
living room with kitchenette
pokój
room

przedpokój
hall

łazienka
bathroom

loggia
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przedpokój
5,14m2

łazienka
5,19m2

pokój z aneksem
21,68m2

pokój
11,24m2

loggia
5,14m2

N

10 2 3 4 m

Przedstawiona aranżacja lokalu jest przykładowa, rysunki w tym zakresie 
mają charakter poglądowy oraz informacyjny i nie stanowią oferty  
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rozmieszczenie przyborów sanitarnych, 
elektrycznych i wyposażenia zostały podane zgodnie z projektem, podczas 
realizacji prac budowlanych mogą wystąpić zmiany.

Presented interior arrangement is representative only, the images are purely  
for illustrative and information purposes, and do not constitute an offer in the  
meaning of the Civil Code. The arrangement of sanitary and electrical fa-
cilities, as well as other elements of the inventory and furnishings are in ac-
cordance with design, however during construction works changes may occur.



14,43m2

20,67m2

9,45m2

11,78m2

6,73m2

11,48m2

9,35m2

63,06m2
Powierzchnia Space

Rzut mieszkania Flat space plan 
A.03.06 | M3

A
Budynek Building

III
Piętro Floor

01
Etap Stage

pokój dzienny z aneksem
living room with kitchenette
pokój 1
room 1
pokój 2
room 2
łazienka
bathroom

loggia 1

loggia 2

przedpokój
hall
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przedpokój
14,43m2

łazienka
6,73m2

pokój z aneksem
20,67m2

pokój 1
9,45m2

pokój 2
11,78m2

loggia 1
11,48m2

loggia 2
9,35m2

N

10 2 3 4 5 m

Przedstawiona aranżacja lokalu jest przykładowa, rysunki w tym zakresie 
mają charakter poglądowy oraz informacyjny i nie stanowią oferty  
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rozmieszczenie przyborów sanitarnych, 
elektrycznych i wyposażenia zostały podane zgodnie z projektem, podczas 
realizacji prac budowlanych mogą wystąpić zmiany.

Presented interior arrangement is representative only, the images are purely  
for illustrative and information purposes, and do not constitute an offer in the  
meaning of the Civil Code. The arrangement of sanitary and electrical fa-
cilities, as well as other elements of the inventory and furnishings are in ac-
cordance with design, however during construction works changes may occur.



15,33m2

5,05m2

12,10m2

10,55m2

30,20m2

15,30m2

5,55m2

17,28m2

13,61m2

94,08m2

Rzut mieszkania Flat space plan 
B.08.05 | M4

B

VIII

01

Powierzchnia Space

Budynek Building

Piętro Floor

Etap Stage

pokój dzienny z aneksem
living room with kitchenette

pokój 1
room 1
pokój 2
room 2

pokój 3
room 3

łazienka 1
bathroom 1

łazienka 2
bathroom 2

loggia 1

loggia 2

przedpokój
hall
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przedpokój
15,33m2

łazienka 1
5,05m2

łazienka 2
5,55m2

pokój z aneksem
30,20m2

pokój 1
12,10m2

loggia 2
17,28m2

loggia 2
13,61m2

pokój 2
10,55m2

pokój 3
15,30m2

N

10 2 3 4 5 m

Przedstawiona aranżacja lokalu jest przykładowa, rysunki w tym zakresie 
mają charakter poglądowy oraz informacyjny i nie stanowią oferty  
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rozmieszczenie przyborów sanitarnych, 
elektrycznych i wyposażenia zostały podane zgodnie z projektem, podczas 
realizacji prac budowlanych mogą wystąpić zmiany.

Presented interior arrangement is representative only, the images are purely  
for illustrative and information purposes, and do not constitute an offer in the  
meaning of the Civil Code. The arrangement of sanitary and electrical fa-
cilities, as well as other elements of the inventory and furnishings are in ac-
cordance with design, however during construction works changes may occur.



15,23m2

4,87m2

27,14m2

22,17m2

9,55m2

9,84m2

15,43m2

4,85m2

7,31m2

50,61m2

116,39m2

Rzut mieszkania Flat space plan 
B.11.02 | A

B

XI

01

Powierzchnia Space

Budynek Building

Piętro Floor

Etap Stage

pokój dzienny
living room
kuchnia z jadalnią
kitchen and dining room
pokój 1
room 1
pokój 2
room 2
pokój 3
room 3
łazienka 1
bathroom 1
łazienka 2
bathroom 2

pralnia
laundry

loggia

przedpokój
hall
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przedpokój
15,23m2

pralnia
4,87m2

łazienka 1
4,85m2

łazienka 2
7,31m2

pokój dzienny
27,14m2

kuchnia z jadalnią
22,17m2

loggia
50,61m2

pokój 1
9,55m2

pokój 2
9,84m2

pokój 3
15,43m2

N

10 2 3 4 5 m

Przedstawiona aranżacja lokalu jest przykładowa, rysunki w tym zakresie 
mają charakter poglądowy oraz informacyjny i nie stanowią oferty  
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rozmieszczenie przyborów sanitarnych, 
elektrycznych i wyposażenia zostały podane zgodnie z projektem, podczas 
realizacji prac budowlanych mogą wystąpić zmiany.

Presented interior arrangement is representative only, the images are purely  
for illustrative and information purposes, and do not constitute an offer in the  
meaning of the Civil Code. The arrangement of sanitary and electrical fa-
cilities, as well as other elements of the inventory and furnishings are in ac-
cordance with design, however during construction works changes may occur.



Nie sztuką jest żyć 
według schematów
It is no trick to live according to schemes



Sztuką jest czerpać 
inspiracje z przeszłości 
i tworzyć nową jakość
The trick is to draw inspiration from the 
past and create a new quality



Sztuką jest czerpać 
inspiracje z przeszłości 
i tworzyć nową jakość
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Wszystko zaczęło się od konkursu architek-
tonicznego. Znaleźliśmy się w gronie kilku 
pracowni zaproszonych przez inwestora do 
zaprezentowania pomysłów na nowy zespół 
mieszkaniowy w Katowicach. W miejscu  
o szczególnym znaczeniu i przeszłości. Jako 
śląska pracownia mieliśmy tego pełną świa-
domość, gdyż region od zawsze jest nam bliski, 
znamy jego historię i dziedzictwo. 

W obliczu tak postawionego zadania mogliśmy 
postąpić tylko w jeden sposób – przygotować  
możliwie najlepszy projekt. Towarzyszyło temu  
wiele rozmów, analiz, emocji. Podjęliśmy próbę  
uporządkowania terenu. Zadbaliśmy o odpo-
wiednie relacje inwestycji z otoczeniem,  
kierując się przekonaniem, że dobra architek-
tura łączy, a nie dzieli. 

Śląsk jest pragmatyczny i to oddaliśmy w naszym  
projekcie. Postawiliśmy na prostotę i auten-
tyczność, oprawione we współczesną formę. 
Wybraliśmy zrównoważoną kompozycję, bez 
zbędnych ozdobników. Zabudowę otwartą,  
przechodnią, zatopioną w parkowej przestrzeni. 

Wierzę, że obrana przez nas droga jest słuszna,  
a zaproponowane rozwiązania spodobają  
się mieszkańcom. Równocześnie liczę, że będą  
sprzyjać spotkaniom, a poprzez to animowaniu  
i ożywianiu tej wyjątkowej części Katowic.

Everything started with the architectural 
competition. We found ourselves among the 
few architectural studios invited by the inves-
tor to present their ideas for a new residential 
complex in Katowice – a city with a unique 
meaning and past. As a Silesian studio we 
were fully aware of those facts, and because 
this region has always been so close to us, 
we are familiar with its history and heritage.

Facing the task presented us, we could only 
do one thing – prepare the best possible 
project. The process was accompanied 
by many talks, analyses and emotions. We 
made our best efforet to clean up the area. 
We focused on  the proper relations between 
the investment site and its surroundings, al-
ways bearing in mind that good architecture 
should connect, not divide. 

Silesia is pragmatic and we conveyed this 
in our project. We bet on simplicity and 
authenticity, framed in a modern form. We 
chose sustainable arrangements, without un-
necessary embellishments. Open, transitional 
housing, submerged in park environment. 

We truly feel that the path we chose is correct 
and the proposed solutions will be embraced 
by the residents. At the same time, I hope 
these concepts will facilitate meetings, thus 
animating and boosting this exceptional 
part of Katowice.

 
Od architekta

Words from the Architect



Architektura 
zaangażowana
Przemo Łukasik o koncepcji
Pierwszej Dzielnicy

Praca nad zespołem budynków wielorodzin-
nych jest zadaniem złożonym. To wyzwanie, 
które dalece wykracza poza wykonanie 
projektu architektonicznego.

Projekt osiedla w centrum metropolii należy  
analizować pod względem lokalizacji, ukształ-
towania terenu, dostępu do infrastruktury 
technicznej. Na tym jednak nie koniec. Kluczowa  
dla przyszłego funkcjonowania osiedla i wygody  
jego użytkowników jest analiza społeczna. 
Należy rozpoznać potrzeby oraz trendy stylu 
życia, a następnie uwzględnić je w projekcie.     

Pierwsza Dzielnica to wyraz naszych przemyśleń 
na temat społeczeństwa i ludzi. 

Work on a neighbourhood of multi-family 
buildings is a complex task. It is a challenge 
that goes well beyond completing the archi-
tectural project itself. 

The design of a housing estate in the center 
of a metropolis should be analyzed in terms 
of location, terrain and access to technical 
infrastructure. However, it does not end there. 
The social analysis aspect is crucial for the 
future functioning of the housing estate and 
the convenience of its residents. You must 
identify the needs and lifestyle trends, and 
then include them in the project. 

The First District is an expression of our 
thoughts on society and people.

Committed architecture 

Przemo Łukasik about the concept 
of First District
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W pracach nad koncepcją zespołu miesz-
kaniowego bardzo istotnym elementem były 
Bogucice. Dzielnica, która ma swoją wyraźną 
i szczerą historię. Z powodu działalności kopalni 
„Katowice” przez lata pozostawała odcięta  
od śródmieścia, co w pewnym stopniu ukształ-
towało jej charakter. Kiedy spacerowaliśmy 
po jej rejonie, zastanawialiśmy się nad tym, 
co zrobić by mieszkańcy na powrót odzyskali 
dostęp do miasta i mogli czerpać korzyści  
z nowych inwestycji i infrastruktury. Chcieliśmy 
skrócić dystans do katowickiej Strefy Kultury, 
do rynku, Dworca Głównego, ale także do 
wielu pomniejszych punktów istotnych na 
mapie Katowic. 

W związku z tym postawiliśmy na zabudowę  
otwartą - osiedle otwarte na miasto i do-
stępne dla jego użytkowników. Zapropono-
waliśmy przekątną linię prowadzącą pomiędzy 
budynkami, która jest odwzorowaniem 
dawnego traktu pieszego, choć nie  
w dokładnym śladzie. To również niejako kon-
tynuacja ścieżki przebiegającej symbolicznie  
przez zielony dach Międzynarodowego Centrum 
Kongresowego. Jestem przekonany, że kiedy 
nowe osiedle już powstanie, Bogucice odzy-
skają dostęp do centrum miasta. Bezpieczny  
i pozbawiony barier. Wierzymy, że w ten sposób  
wzrośnie znaczenie drobnych usług. Że piekarz 
sprzeda więcej pieczywa, a szewc wykona 
więcej napraw. 

While working on the concept of this 
residential estate, Bogucice was a very 
important element – a district with a strong 
and sincere history. Due to the activity of 
the “Katowice” mine, for years it has been 
severed from downtown, which has shaped 
its character to some extent. When walking 
around this district, we were imagining how 
to help citizens regain access to the city and 
how to allow them to benefit from the new 
investment and infrastructure. We wanted to 
cut down the distance to the Culture Zone, 
market square, main railway station and  
many other minor spots important for the city. 

That’s why we bet on a housing estate open 
to the city and accessible to all its residents.  
We proposed a diagonal line running between  
the buildings, a copy of the former pedestrian  
route, although not a precise one. It’s also a 
continuation of the path running symbolically 
through the green roof of the International 
Congress Centre. I am convinced that when 
the new housing estate arises, Bogucice will 
regain its access to the city centre. Safe and 
barrier-free. Similarly, we believe that this 
will be an impetus for small-scale retail and 
services to return to the area. Bakers will sell 
more bread and shoemakers will repair more 
shoes.

Z wizytą 
u sąsiadów
Przemo Łukasik o koncepcji
Pierwszej Dzielnicy

Visiting neighbours
Przemo Łukasik about the concept 
of First District



Przestrzeń, światło
i powietrze

Jako zespół, pracując nad projektem kon-
kursowym, jednomyślnie zgodziliśmy się co  
do tego, że w tym miejscu warto postawić 
na wysoką zabudowę. Mówimy o sercu me-
tropolii, o centrum prężnie rozwijającego się 
miasta ze wszystkimi jego dobrodziejstwami.  
Wysokie budynki były i są elementem archi-
tektonicznej historii Katowic. Wystarczy spojrzeć 
na Osiedle Tysiąclecia, osiedle Gwiazdy, 
biurowiec Altus, a w najbliższej przyszłości 
także wieżę .KTW II.

Wysokie, ale punktowe budynki umożliwiają 
zachowanie dużych przestrzeni otwartych, 
które eksponują piękne widoki. Zapewniają 
też prawidłowe nasłonecznienie, przewie-
trzanie i filtrowanie przestrzeni. To niezwykle 
ważne elementy, które decydują nie tylko 
o estetyce miejskiego krajobrazu, ale przede 
wszystkim istotnie wpływają na jakość życia.  
Odwołują się do pragnień i preferencji zako-
rzenionych głęboko w ludzkiej naturze.  
To potrzeba intymności i dostępu do światła 
dziennego. Kto z nas chciałby każdego dnia 
zaglądać w okno sąsiadowi albo żyć w nie-
ustannie zacienionym mieszkaniu?

Stąd pierwszy etap inwestycji to dominanta  
trzech obiektów na jednym cokole. Zastoso-
waliśmy tu zabudowę pierzejową, która nie 
tworzy muru. Jej konstrukcję stanowić będą 
kolejne budynki umiejscowione na działce 
nieregularnie, tak by pozwalać mieszkańcom 
i przechodniom jeszcze lepiej penetrować 
ten obszar.

As a team working on a competition project, 
we unanimously agreed that there should 
be high buildings in this place. We’re talking 
about the heart of the metropolis, the centre 
of a dynamically developing city with all its 
benefits. It’s enough to take a look at the 
Tysiąclecie and Gwiazdy housing estates, 
the Altus office building and the tower of 
.KTW II in the near future.

High, but spot, buildings allow us to keep huge 
open spaces which expose beautiful sights. 
They also ensure proper insolation, ventila-
tion and filtering space. These are crucial 
elements which decide not only about the 
aesthetics of an urban landscape, but most 
of all influence the quality of life. They refer 
to needs and preferences rooted deeply in 
human nature. These are the needs of intimate 
privacy and daily access to sunlight. Who 
wants to look into their neighbour’s windows 
day by day or live in a constantly shaded 
apartment?

Therefore, the first stage of the investment is 
a dominant of three objects on one pedestal.  
We used a frontage development which does  
not create a wall. Buildings create its contin-
uation, placed irregularly thoughtout the lot, 
so the citizens and pedestrians can pene-
trate this area with even more ease.

Space, light and air
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Oprócz otwartości i dostępności osiedla, 
kluczowym założeniem było zanurzenie bu-
dynków w przestrzeni parkowej i integracja  
z zielenią. Zaplanowaliśmy tu rośliny wielo-
letnie, których wegetacja nie skończy się na 
jednym sezonie. Zamierzamy też posadzić 
nowe drzewa. Drzewa, które będą miały szansę 
się zakorzenić i rosnąć przez wiele lat. Taką 
możliwość zapewniają duże i otwarte prze-
strzenie pomiędzy budynkami, a tym samym 
między parkingami podziemnymi, które nie 
zablokują wzrostu roślin.

Żyjący w mieście narzekają, że w przestrzeni  
publicznej ubywa zieleni, a zamiast niej 
pojawia się smog. Chcemy przeciwdziałać  
temu trendowi, wprowadzając bogate na-
sadzenia. Dzięki temu przyszli mieszkańcy zy-
skają poczucie kameralności, a jednocześnie 
zachętę do spędzania wolnego czasu na ze-
wnątrz. Do wyboru pikniku z dzieckiem albo 
spaceru z psem zamiast seansu przed te-
lewizorem. To oni wprowadzą nową witalność  
i energię w tej przestrzeni.  

Apart from the openness and accessibility 
of the housing estate, a key premise was to 
submerge buildings in the park area and 
integrate them with greenery. We have 
planned perennial plants here, whose vege-
tation will not end after one season. We are 
also planning to plant new trees – which 
will have the chance to take root and grow 
for many years. Such opportunities will be  
ensured by the wide spaces between build-
ings and underground garages which will 
not block the plants growth.

Those who live in cities often complain that 
in public spaces there is less greenery and 
due to this smog appears. We want to coun-
teract this trend by introducing a rich land-
scaping project, owing to which the inhab-
itants will gain a feeling of privacy and have 
even greater incentive to spend free time 
outdoors. A picnic with their child or a walk 
with their dog, instead of a movie in front of 
the TV. The residents will introduce a new vi-
tality and energy within this space.

Blisko natury
Close to nature



Mieszkanie, 
które daje komfort

Nie tworzymy budynków na pokaz. Budujemy 
dla ludzi i ten fakt ma kluczowe znaczenie. 
Podejście ukierunkowane na człowieka i jego 
potrzeby wymaga wytężonej pracy. Nie zna-
my przyszłych mieszkańców, podobnie jak 
nie wiemy, jak będą zmieniały się ich prefe-
rencje mieszkaniowe w najbliższych latach. 
Jednocześnie chcemy dać im możliwość wy-
boru, dlatego racjonalnie i świadomie kom-
ponowaliśmy ofertę. Stąd nasza propozycja 
uniwersalnej struktury mieszkań, która gwa-
rantuje dużą elastyczność względem potrzeb 
nabywców i ich oczekiwań. Dzięki takiemu  
charakterowi ma ona szansę pozostać atrak-
cyjna, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. 

Zaproponowaliśmy mieszkania małe i duże. 
Wszystkie będą miały wspólne klatki scho-
dowe, windy i hole główne oznakowane sys-
temem identyfikacji wizualnej, który ułatwi 
orientację w budynkach. Mieszkańcy będą  
mogli również korzystać z przestrzeni współ-
dzielonych, np. co-workingowych. Lokale  
usługowe i handlowe przewidziane w parterze  
zapewnią komfort i bliskość, tak istotne w co-
dziennym życiu. Utworzymy również – wykorzy-
stując naturalne wzniesienie terenu – schody, 
które będą służyły nie tylko komunikacji, ale 
także spędzaniu wolnego czasu. Można tu 
będzie usiąść, napić się kawy, porozmawiać  
z sąsiadami.

We do not construct buildings for show. We 
build them for the people and this fact has 
a crucial meaning. Our human-oriented ap-
proach and putting people’s needs first 
requires much hard work. We do not know 
the future residents and we do not know how 
their housing preferences will change in the 
following years. However, we want to give  
them a choice, so we have composed our offer 
rationally and consciously. Thus, our proposal 
of a universal structure of apartments which 
guarantees significant flexibility towards the 
buyers’ needs and expectations. Thanks to 
such a character it has a chance to remain  
attractive, regardless of external circumstances. 

We have proposed small and big apartments. 
All of these will have common staircases, elevators  
and main halls marked with a visual identifi-
cation system which will facilitate orientation 
inside the buildings. Occupants can use sha-
red spaces, e.g. coworking areas. Retail and 
service units planned on the ground floor will 
ensure comfort and proximity, so important in 
everyday life. Using the natural elevation of  
the terrain, we will also build stairs for the 
purposes of communication but also spending  
free time. Here one can sit, have a coffee and 
talk with neighbours. 

An apartment 
with comfort
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An apartment 
with comfort



Wiarygodny
inwestor

TDJ Estate to jeden z obszarów działalności  
polskiej rodzinnej firmy inwestycyjnej TDJ. 
Realizuje projekty w sektorach nieruchomości  
mieszkaniowych, biurowych i gruntowych. 
Jako rozwijający się deweloper angażuje 
się w przedsięwzięcia o dużym potencjale.  
Aktywnie poszukuje nowych terenów inwesty-
cyjnych, wykazując otwartość na ambitne  
wyzwania.
 
Zespół TDJ Estate tworzą doświadczeni 
specjaliści z wysokimi kompetencjami bran-
żowymi. Z pasją i energią przygotowują pro-
jekty, dbając o świadome i odpowiedzialne 
kształtowanie przestrzeni. Koordynują pełny 
cykl inwestycyjny, począwszy od koncepcji 
poprzez proces budowalny, aż po sprzedaż. 
Na każdym z etapów troszczą się o termi-
nowość i rzetelność. Stawiają na synergicz-
ną współpracę z renomowanymi partnerami 
zewnętrznymi, będącymi ekspertami w swo-
ich dziedzinach.

Każdy projekt inwestor traktuje indywidu-
alnie, starając się wydobyć jego wyjątkowy 
charakter i wyeksponować atuty. Tworzenie 
koncepcji w duchu dbałości o detale i się-
ganie po rozwiązania wyprzedzające tren-
dy stają się przepustką do dostarczania na 
rynek nowej jakości. Wszystko po to, by sku-
tecznie odpowiadać na potrzeby klientów.

TDJ Estate is one of TDJ’s (the Polish family-owned 
investment company) areas of activities.  
It carries out projects in sectors of residential, 
office and real estate. As a growing developer, 
it is involved in high-potential enterprises and 
actively searching for new investment areas, 
showing openness to ambitious challenges.

The TDJ Estate team consists of experienced 
specialists with high business competences.  
They prepare projects with passion and energy,  
taking care of conscious and responsible  
space defining. They coordinate the full in-
vestment cycle, starting from the concept, 
through construction process, up to sales. 
They respect timeliness and reliability at  
every stage, paying attention to synergic 
cooperation with reputable external partners 
– experts in their businesses. 

The investor treats every project individually,  
trying to bring out its unique character and 
expose assets. Creating concepts while tak-
ing care of details and reaching for solutions 
foreseeing trends has become the ticket to 
deliver new quality to the market, in order to 
respond to customers’ needs efficiently.

Credible investor
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Wyjątkowe 
projekty

Wśród najważniejszych projektów TDJ Estate 
znajdują się zarówno projekty komercyjne, jak 
i mieszkaniowe. .KTW to nowoczesne centrum  
biznesowe ulokowane w sercu Katowic i me-
tropolii, w sąsiedztwie legendarnego Spodka. 
Zgodnie z wizją inwestora ma składać się  
z dwóch wysokościowców o łącznej powierzchni  
najmu wynoszącej blisko 62 tys. m2. Prestiżowa 
lokalizacja, nowoczesna architektura i szereg 
udogodnień funkcjonalnych spełniają ocze-
kiwania najbardziej wymagających najemców.  
W ich gronie znajdują się m.in. międzynaro-
dowe korporacje działające w sektorach IT, 
usług doradczych i audytorskich oraz usług 
outsourcingowych. To jedna z najciekawszych  
destynacji biurowych poza Warszawą. Za projekt  
architektoniczny oraz aranżację wnętrz w czę-
ściach wspólnych odpowiada pracownia 
Medusa Group.

Osiedle Franciszkańskie to pierwszy projekt  
mieszkaniowy TDJ Estate. Powstał z myślą  
o osobach poszukujących mieszkania w spo-
kojnej, zielonej okolicy. Realizowany w Ligocie 
- jednej z najstarszych dzielnic Katowic, która  
uchodzi za miejsce tradycyjnie dobre do za-
mieszkania. Na terenie osiedla mieszkańcy  
korzystają z udogodnień w postaci lokali  
usługowych i gastronomicznych, placu zabaw 
oraz stacji rowerowej. Wkrótce będą mogli  
cieszyć się również parkiem ze strefą rekreacji.  
Z każdym rokiem infrastruktura inwestycji wzbo-
gaca się, zmierzając w kierunku utworzenia  
kompleksowego organizmu miejskiego. 
Docelowo w ramach projektu powstanie  
ok. 1300 mieszkań. 

TDJ Estate prowadzi obecnie inwestycje  
w Katowicach, Zabrzu i Wieszowie. Oprócz 
.KTW i Osiedla Franciszkańskiego są to projekty:  
Bardowskiego 1, Zielona Dolina oraz Osiedle 
Wieszowa. Jednocześnie firma zmierza do 
ekspansji geograficznej, planując kolejne  
przedsięwzięcia w największych regionach Polski. 
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Exceptional projects
Among the most important projects TDJ 
Estate includes both commercial projects 
and residential. .KTW is a modern office  
complex located in the heart of Katowice 
and metropolis, in the closest proximity of the  
legendary Spodek multipurpose arena.  
According to the investor’s vision it will consist 
of two skyscrapers with total rental space of 
almost 62,000 square metres. The prestigious  
location, modern architecture and numerous  
functional amenities meet the requirements of  
the most demanding tenants, including inter-
national corporations operating in various  
sectors: IT, advisory, auditory and outsour-
cing services. It is one of the most interesting 
office destinations outside Warsaw. Medusa 
Group studio is responsible for the architectural  
design and interiors arrangement in shared  
areas.

Osiedle Franciszkańskie Housing Estate is 
the first housing project of TDJ Estate. It was  
created for people looking for an apartment 
in a quiet, green neighbourhood. It is being  
constructed in Ligota – one of the oldest districts  
of Katowice, traditionally considered a great  
place to live. Residents of Osiedle Franciszkańskie 
Housing Estate have many amenities at their  
disposal, including service points and restau-
rants, playgrounds and bicycle stations. Soon,  
they will also enjoy a park with a recreational  
zone. Each year the investment’s infrastruc-
ture is getting bigger, heading towards the 
comprehensive urban system. Ultimately the  
housing estate will consist of ca. 1300 apartments.

At present TDJ Estate is carriying out invest-
ments in Katowice, Zabrze and Wieszowa. 
Apart from .KTW and Osiedle Franciszkańskie 
Housing Estate here are the following 
projects: Bardowskiego 1, Zielona Dolina 
and Wieszowa Housing Estate. At the same ti-
me the company is preparing for geographi-
cal expansions, planning other investments 
in the biggest regions throughout Poland. 
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Pierwsza Dzielnica Sp. z o.o.
al. W. Roździeńskiego 1a
40-202 Katowice
+48 32 832 00 32
www.pierwszadzielnica.pl
pierwszadzielnica@tdj.pl


