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Nie sztuką jest
stać w miejscu
It is no trick to stand still



Nie sztuką jest
stać w miejscu



The trick is to go with the flow

Sztuką jest iść 
z duchem czasu



Sztuką jest iść 
z duchem czasu

Wizualizacja stanowi propozycję zabudowy i zagospodarowania nieruchomości. Rzeczywisty wygląd inwestycji może być inny.
The visualisation is merely a proposal for the development and design of the real estate. The final look of your investment may 
differ from the visualisation shown here.
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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 leni-
wie – 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 
zadania 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 com-
fortable 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 everything 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 possible.

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, w bezpośrednim  
sąsiedztwie Strefy Kultury, Spodka, Międzyna-
rodowego Centrum Kongresowego, Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) 
i Muzeum Śląskiego, pozwala czerpać gar-
ściami z tego, co najlepsze w wielkomiejskim 
stylu życia. To przestrzeń możliwości, gdzie 
wszystko jest dostępne tuż obok. Pełna udo-
godnień, 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 połą-
czeń drogowych i rozbudowanego transportu  
publicznego. W okolicy znajdują się przystanki  
tramwajowe, autobusowe, a także stacje wy-
pożyczania rowerów.

Nazwa inwestycji jest nieprzypadkowa. Pod-
kreśla, że znajdujemy się w centrum miasta, 
że tworzymy jego nową tkankę. Jednocześnie 
nazwa nawiązuje do historii Katowic, których 
to zalążkiem był obszar pomiędzy Kuźnicą 
Bogucką i Hutą Fanny.

Zyskaj czas na to,
co naprawdę ważne

Have time for the things
that really matter
The First District is coming into being in the heart  
of Katowice and developing metropolis. The 
family-oriented housing estate is being con-
structed in the region of Góreckiego and 
Dobrowolskiego streets in Katowice. The lo-
cation situated within the city center, in the 
immediate vicinity of the Culture Zone, the 
Spodek Arena, the International Congress 
Center, the National Polish Radio Symphony 
Orchestra (NOSPR) and the Silesian Museum, 
allows one access to the best of the metro-
politan lifestyle. It is a space of possibilities 
where everything is available right at your 
doorstep. The complex is full of amenities, 
thanks to which you can live here comfortably 
and handle all of life’s most important matters 
simply, in one place. Moving longer distances  
is also not a challenge, due to the excellent  
street connections and extensive public trans-
port in the surroundings. There are tram and bus  
stops in the area, as well as bicycle rental 
stations.

The name of the investment is not accidental.  
It emphasizes that we are in the city center,  
that we are creating its new fabric. At the same  
time, the name refers to the history of Katowice,  
the origin of which was the area between  
Kuźnica Bogucka and Huta Fanny (zinc smelter).

Wizualizacja stanowi propozycję zabudowy i zagospodarowania nieruchomości. Rzeczywisty wygląd inwestycji może być inny.
The visualisation is merely a proposal for the development and design of the real estate. The final look of your investment may 
differ from the visualisation shown here.
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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.  
Na kilkunastu różnych poziomach terenu 
wokół pierwszych trzech budynków znajdują  
się tarasy i siedziska oraz schody łączące po-
ziom ulicy z budynkiem. Otaczają je nasadzone  
rośliny wieloletnie, byliny, trawy ozdobne, krzewy, 
wielogatunkowe rabaty oraz drzewa – sosny 
i brzozy. Zieleń wypełnia przestrzeń między 
wszystkimi budynkami Pierwszej Dzielnicy.  
Z czasem, będzie jeszcze bardziej bujna, 
ożywi i upiększy krajobraz na długi czas. 

Kontakt z naturą umożliwią mieszkańcom także  
pobliskie tereny rekreacyjne. Osoby uwielbia-
jące 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 important role. On a dozen or so diffe-
rent levels, on and around the grounds of the  
first three buildings there are tterraces, seats and 
stairs connecting the street level with the building.  
They are surrounded by perennial plants, or-
namental grasses, shrubs, multi-species beds 
and trees - pines and birches. Greenery fills  
the space between all the buildings of the 
First District. Over time, it will become even 
more lush, liven up and beautify the landscape 
for years to come.

Contact with nature for the residents will also  
be facilitated by the close proximity of the 
nearby recreational areas. People who love  
spending time actively will surely find perfect  
conditions to indulge in their passions - running,  
cycling, yoga. All of them within green surro-
undings, guaranteeing even more pleasure.  
After the physical effort, it will be a pleasure  
to come back home to a place where residents  
can feel safe, intimate and comfortable.

Oasis in the heart of 
the city



Bliżej
niż myślisz

Najbliższe otoczenie inwestycji zapewnia  
zróżnicowaną infrastrukturę publiczną, oświa-
tową, komunikacyjną, handlową i usługową.  
Można tu znaleźć wszystko to, co zabezpiecza  
potrzeby codziennego życia. Szkoły, przed-
szkola, placówki medyczne, targ, sklepy, punkty  
usługowe, świetne kawiarnie i restauracje. 
Dodatkowo w okolicy nie brakuje przestrzeni  
idealnych do zabawy z dzieckiem oraz tere-
nów przeznaczonych do sportu i rekreacji. 
Towarzyszą im klimatyczne miejsca spotkań, 
w których miło spędzisz czas z przyjaciółmi, 
poczytasz w samotności książkę przy aroma-
tycznej kawie, wybierzesz się na romantyczną  
randkę, wyprawisz mniejsze i większe uroczy-
stości rodzinne. Odprowadzenie malucha 
do przedszkola, zakupy, wizyta u fryzjera – 
wszystko staje się łatwiejsze, kiedy jest blisko 
domu. Pierwsza Dzielnica i jej sąsiedztwo  
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 im-
pressive 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, shopping  
or a visit at the hairdresser – everything be-
comes easier if it’s close to your place of  
residence. The First District and its surroundings. 

Closer than you think
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Wizualizacja stanowi propozycję zabudowy i zagospodarowania nieruchomości. Rzeczywisty wygląd inwestycji może być inny.
The visualisation is merely a proposal for the development and design of the real estate. The final look of your investment may 
differ from the visualisation shown here.
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Lokalizacja

Main Railway Station and Katowicka Shopping Mall

Kindergarten in the First District

Location
Muzeum Śląskie Silesian Museum1

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Polish National Radio Symphony Orchestra2

Międzynarodowe Centrum Kongresowe International Convention Centre3

Spodek Spodek Venue4

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

Przedszkole w Pierwszej Dzielnicy14



Stacja ładowania 
samochodów

Car charging station

Przedszkole
Kindergarten

Strefy wspólne
dla mieszkańców

Areas dedicated to 
the residents

Dwupoziomowy 
parking podziemny
Two-level underground 

parking

Pakomatic
Pakomatic

Rowerownie 
i wózkownie
Bicycle storages

Punkty usługowe
na parterze
Service points

on the ground floor

Duże loggie,
balkony i tarasy

Large loggias, balconies 
and terraces

Ponadstandardowa 
wysokość mieszkań
Above-standard height 

of apartments

Ochrona budynkowa 
i monitoring

Building protection and 
monitoring

Starannie 
zaprojektowana zieleń

Meticulously designed
garden 

 Lobby wejściowe  
z opcją recepcji
Entrance lobby with 

reception option
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Strefa mieszkańca

W natłoku codziennych zadań i obowiązków 
czasem ciężko znaleźć czas i przestrzeń na  
relaks, ćwiczenia czy wyjście na plac zabaw  
z dziećmi. Strefa mieszkańca w Pierwszej 
Dzielnicy została zaprojektowana właśnie  
po to, by dać swoim lokatorom więcej czasu 
na bycie razem lub odpoczynek w samotności 
- w zależności od potrzeb. Każdy znajdzie tu 
coś dla siebie. 
 
Stefa spotkań daje możliwość organizowania 
wszelkiego rodzaju wydarzeń rodzinnych lub  
biznesowych. Duża kuchnia, strefa zieleni,  
przestrzeń do wspólnej pracy - wszystko czego 
potrzeba by Wasze wydarzenia miały szanse 
być niezapomniane. 
 
Strefa relaksu da Ci możliwość znalezienia wła-
snego zen, odprężenia się, a nawet zabawy.  
To miejsce dla dzieci i dorosłych, gdzie pokolenie  
nie ma znaczenia, a tylko własna wyobraźnia 
daje ograniczenia. 
 
Strefa kreatywna to przestrzeń, gdzie można 
odnaleźć siebie. Tu znajdziesz miejsce do two-
rzenia, odkrywania i pogłębiania swoich pasji, 
oraz dzielenia się nimi. Pokaż co Cię kręci i daj 
tym radość innym.

Strefa rozrywkowa sprawdzi się idealnie na 
wieczorne spotkania w gronie przyjaciół  
i rodziny. Dla nikogo nie zabraknie miejsca,  
a różnorodność gier sprosta wszystkim gustom.

Strefa ruchowa to Twoje miejsce walki - samemu  
ze sobą, ze swoimi słabościami i dla własnego  
zdrowia. Każdy, dla kogo ruch jest ważnym 
elementem codzienności znajdzie tu miejsce 
dla siebie. 
 

In the variety of daily tasks and duties of modern  
life, it is sometimes difficult to find the time and 
the space to relax, exercise or go to the play-
ground with your children. The Residential  
Space of the First District was designed pre-
cisely to give its tenants more time to be 
together, or even separate - depending on 
their individual needs. Everyone here will find 
something for themselves. 
 
The meeting zone gives you the opportuni-
ty to organize all kinds of family or business 
events. A large kitchen, a green area, even 
a space to prepare something together - 
everything you need to make your events 
unforgettable. 
 
The relaxation zone will give you the opportunity  
to find your own personal zen, to relax, and 
even to have real fun. It is a place for both chil-
dren and adults, where age does not play 
a role, and only your own imagination sets 
the limits. 

The creative zone is a space where you can find  
yourself. Here you will find a place to create,  
discover and deepen your passions, and share 
them with others. Show what makes you happy, 
give joy to others through that passion.

The entertainment zone will be the perfect place  
for an evening meeting with friends or family.  
There will be plenty of room for everyone, and 
a variety of games to make all players happy. 

The movement zone is your place to fight - 
with your demons, with your weaknesses and 
for your personal health. Everyone interested  
in daily exercise of both body and mind will find  
a place for themselves in the movement zone.

Residential Space
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Residential Space
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Przedszkole 
w Pierwszej Dzielnicy

Pierwsza Dzielnica jest miejscem stworzonym 
z myślą o rodzinach. Rodzicom, którzy posia-
dają dzieci w wieku przedszkolnym, oferujemy 
wyjątkowe udogodnienie. Przy ul. Góreckiego 11, 
w wieży A, która powstała w pierwszym etapie 
inwestycji, funkcjonuje prywatne przedszkole. 
Placówka inna niż wszystkie. 

Przedszkole w Pierwszej Dzielnicy działa w opar-
ciu o model edukacji spersonalizowanej. 
Wyróżnia je wysokiej jakości edukacja, 
nowatorski program wychowawczy i współ-
praca z rodzicami metodą tutoringu rodzinnego.

Za projekt przedszkola, podobnie jak całej 
Pierwszej Dzielnicy, odpowiadają architekci 
z pracowni Medusa Group. Poza powierzchnią 
331 m kw. w budynku, dzieci korzystają z ze-
wnętrznego ogrodu edukacyjnego.

Przedszkole w Pierwszej Dzielnicy prowadzi 
TDJ Foundation, fundacja która inwestuje
w edukację i rozwój, umożliwiając dostęp do 
najlepszych praktyk, w przekonaniu, że jest
to najwyższa wartość dla społeczeństwa.

Po więcej informacji o przedszkolu zaprasza-
my na stronę: 
www.przedszkola-educare.pl

The First District is a place designed for families.  
We offer a unique convenience for parents with 
preschool children. At ul. Góreckiego 11, there  
is a private kindergarten in tower A, which was  
built in the first stage of the investment. A facility 
unlike any other.

The kindergarten in the First District operates  
on the basis of a personalized education model.  
They are distinguished by high-quality edu-
cation, an innovative educational program 
and cooperation with parents using the method 
of family tutoring.

Architects from the Medusa Group studio are  
responsible for the design of the kindergarten,  
as well as the entire First District. Apart from  
the space of   331 sq m in the building, the 
children use the outdoor educational garden.

The kindergarten in First District is run by the 
TDJ Foundation, a foundation that invests in 
education and development, enabling access 
to best practices, convinced that this is the 
highest value for society.

For more information about the kindergarten, 
please visit the website: 
www.przedszkola-educare.pl

Kindergarten 
in The First District

Wizualizacja stanowi propozycję zabudowy i zagospodarowania nieruchomości. Rzeczywisty wygląd inwestycji może być inny.
The visualisation is merely a proposal for the development and design of the real estate. The final look of your investment may 
differ from the visualisation shown here.



Nie sztuką jest 
decydować szybko
It is no trick to make quick decisions





Sztuką jest
wybrać dobrze
The trick is to choose wisely



Sztuką jest
wybrać dobrze



Twój nowy dom

W Pierwszej Dzielnicy szybko poczujesz, że to  
Twój prawdziwy dom. Zadbaliśmy o funk-
cjonalne układy pomieszczeń i zróżnicowane  
metraże.  Każde mieszkanie posiada taras, 
balkon lub loggię, które w wybranych fragmen-
tach można zasłonić przesuwną szklaną ścianą, 
chroniąc się od wiatru i deszczu. 

Wyróżnia nas ponadstandardowa wysokość 
pomieszczeń i jakość materiałów wykończe-
niowych. Najwyższe kondygnacje posiadają 
instalacje przygotowane do montażu klimatyzacji 
oraz ogrzewanie podłogowe. W ramach pakietu 
Inteligentnego Domu FIBARO można sterować 
oświetleniem, ogrzewaniem oraz innymi smart 
urządzeniami z poziomu aplikacji mobilnej. 
Inteligentny Dom to również bezpieczeństwo, 
możliwe dzięki integracji z systemem alarmowym.

In the First District, you will quickly feel that this 
is your real home. We focused on the functional 
layouts of rooms and created spaces in various  
sizes. Each apartment has a terrace, balcony 
or loggy, which can be covered with a sliding 
glass wall in selected parts, protecting the re-
sidents from wind and rain.

Our spaces are distinguished by above-stan-
dard height of the rooms and the quality of 
finishing materials. The top storeys have  
installations prepared for air conditioning and  
underfloor heating. As part of the FIBARO 
Smart Home package, you can control lighting,  
heating and other smart devices from the  
level of your mobile application. Smart Home 
also functions as security, possible thanks  
to integration with the alarm system.

Your new home
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Your new home

1 - 5 pokoi
1 - 5 rooms 29 m2 - 146 m2

Wizualizacja stanowi propozycję zabudowy i zagospodarowania nieruchomości. Rzeczywisty wygląd inwestycji może być inny.
The visualisation is merely a proposal for the development and design of the real estate. The final look of your investment may 
differ from the visualisation shown here.
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Rzut mieszkania Flat space plan 
D.05.04 | M1

D

V

02

Powierzchnia Space

Budynek Building
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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 przybo-
rów sanitarnych, elektrycznych i wyposażenia zostały podane zgodnie z projektem, podczas realiza-
cji prac budowlanych mogą wystąpić zmiany.

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

balkon
9.13m2

przedpokój
3.26m2

łazienka
4.47m2

pokój
z aneksem
22.18m2

N

10 2 3 4 5 m

Powierzchnie są obliczone w świetle przegród pionowych w stanie wykończonym, przy uwzględnieniu tynków i okładzin o grubości 1,0cm na poziomie podłogi bez uwzględnienia listew przypodłogowych, progów itp. 
Powierzchnia pod ścianami działowymi możliwymi do demontażu/wyburzenia  wliczona jest do powierzchni mieszkania (użytkowa). 
Powierzchnia użytkowa lokali oraz pomieszczeń określona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego oraz przy uwzględnieniu Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 z późniejszymi zmianami.

The surface areas are calculated according to the vertical partitions in the developer’s finished building phase, considering the plaster and cladding 1.0 cm thick at the floor level, without calculating the skirting boards, thresholds, etc.
The surface area under partition walls that can be disassembled/ demolished  is also included in the usable flat area.
The usable area of   premises and rooms is determined on the basis of the Regulation of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 25/04/2012 on the detailed scope and form of the construction 
design and takes into account the Polish Standard PN-ISO 9836: 1997, as amended.



6.31m2

19.07m2

10.21m2

4.62m2

9.13m2

40.21m2

Rzut mieszkania Flat space plan 
E.06.03 | M2

E

VI

02

Powierzchnia Space

Budynek Building

Piętro Floor

Etap Stage

pokój dzienny z aneksem
living room with kitchenette
pokój
room

przedpokój
hall

łazienka
bathroom
balkon
balcony
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przedpokój
6.31m2

łazienka
4.62m2 pokój

10.21m2

pokój
z aneksem
19.07m2

balkon
9.13m2

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

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

N

Powierzchnie są obliczone w świetle przegród pionowych w stanie wykończonym, przy uwzględnieniu tynków i okładzin o grubości 1,0cm na poziomie podłogi bez uwzględnienia listew przypodłogowych, progów itp. 
Powierzchnia pod ścianami działowymi możliwymi do demontażu/wyburzenia  wliczona jest do powierzchni mieszkania (użytkowa). 
Powierzchnia użytkowa lokali oraz pomieszczeń określona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego oraz przy uwzględnieniu Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 z późniejszymi zmianami.

Powierzchnie są obliczone w świetle przegród pionowych w stanie wykończonym, przy uwzględnieniu tynków i okładzin o grubości 1,0cm na poziomie podłogi bez uwzględnienia listew przypodłogowych, progów itp. 
Powierzchnia pod ścianami działowymi możliwymi do demontażu/wyburzenia  wliczona jest do powierzchni mieszkania (użytkowa). 
Powierzchnia użytkowa lokali oraz pomieszczeń określona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego oraz przy uwzględnieniu Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 z późniejszymi zmianami.

10 2 3 4 5 m



4.94m2

26.86m2

9.45m2

12.27m2

7.02m2

4.22m2

9.24m2

15.82m2

64.76m2
Powierzchnia Space

Rzut mieszkania Flat space plan 
E.03.06 | M3

E
Budynek Building

III
Piętro Floor

02
Etap Stage

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

przedpokój
hall

balkon 1
balcony 1
balkon 2
balcony 2
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łazienka
7.02m2

przedpokój
4.94m2

pokój
z aneksem
26.86m2

balkon 1
9.24m2

pokój 1
9.45m2

korytarz
4.22m2

pokój 2
12.27m2

balkon 2
15.82m2

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

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

N

Powierzchnie są obliczone w świetle przegród pionowych w stanie wykończonym, przy uwzględnieniu tynków i okładzin o grubości 1,0cm na poziomie podłogi bez uwzględnienia listew przypodłogowych, progów itp. 
Powierzchnia pod ścianami działowymi możliwymi do demontażu/wyburzenia  wliczona jest do powierzchni mieszkania (użytkowa). 
Powierzchnia użytkowa lokali oraz pomieszczeń określona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego oraz przy uwzględnieniu Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 z późniejszymi zmianami.

10 2 3 4 5 m

The surface areas are calculated according to the vertical partitions in the developer’s finished building phase, considering the plaster and cladding 1.0 cm thick at the floor level, without calculating the skirting boards, thresholds, etc.
The surface area under partition walls that can be disassembled/ demolished  is also included in the usable flat area.
The usable area of   premises and rooms is determined on the basis of the Regulation of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 25/04/2012 on the detailed scope and form of the construction 
design and takes into account the Polish Standard PN-ISO 9836: 1997, as amended.



10.99m2

34.36m2

10.70m2

10.02m2

17.64m2

2.32m2

4.78m2

4.72m2

33.94m2

94.53m2

Rzut mieszkania Flat space plan 
E.11.05 | M4

E

XI

02

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

przedpokój
hall

pralnia
laundry

łazienka 2
bathroom 2
loggia
loggy
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pokój 3
17.64m2

łazienka 2
4.72m2

łazienka 1
4.78m2

przedpokój
10.99m2

pralnia
2.32m2

pokój 1
10.70m2

pokój 2
10.02m2

pokój
z ankesem
34.36m2

loggia
33.94m2

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

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

N

Powierzchnie są obliczone w świetle przegród pionowych w stanie wykończonym, przy uwzględnieniu tynków i okładzin o grubości 1,0cm na poziomie podłogi bez uwzględnienia listew przypodłogowych, progów itp. 
Powierzchnia pod ścianami działowymi możliwymi do demontażu/wyburzenia  wliczona jest do powierzchni mieszkania (użytkowa). 
Powierzchnia użytkowa lokali oraz pomieszczeń określona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego oraz przy uwzględnieniu Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 z późniejszymi zmianami.

10 2 3 4 5 m

The surface areas are calculated according to the vertical partitions in the developer’s finished building phase, considering the plaster and cladding 1.0 cm thick at the floor level, without calculating the skirting boards, thresholds, etc.
The surface area under partition walls that can be disassembled/ demolished  is also included in the usable flat area.
The usable area of   premises and rooms is determined on the basis of the Regulation of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 25/04/2012 on the detailed scope and form of the construction 
design and takes into account the Polish Standard PN-ISO 9836: 1997, as amended.



4.61m2

30.39m2

21.57m2

19.24m2

12.24m2

13.12m2

12.41m2

5.41m2

4.03m2

4.94m2

13.52m2

4.48m2

58.77m2

145.96m2

Rzut mieszkania Flat space plan 
D.16.02 | M5

D

XVI

02

Powierzchnia Space

Budynek Building

Piętro Floor

Etap Stage

przedpokój
hall
pokój dzienny
living room
kuchnia z jadalnią
kitchen and dining room

garderoba
wardrobe

pokój 1
room 1
pokój 2
room 2
pokój 3
room 3
pokój 4
room 4
łazienka 1
bathroom 1
łazienka 2
bathroom 2

pralnia
laundry

korytarz
corridor

loggia
loggy
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łazienka 2
4.03m2

pokój 1
19.24m2

garderoba
4.94m2

pokój 2
12.24m2

łazienka 1
5.41m2

korytarz
13.52m2

pokój 3
13.12m2

pokój 4
12.41m2

przedpokój
4.61m2

pralnia
4.48m2

pokój dzienny
30.39m2

kuchnia
z jadalnią
21.57m2

loggia
58.77m2

N
10 2 3 4 5 m

Przedstawiona aranżacja lokalu jest przykładowa, rysunki w tym zakresie ma-
ją 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 pure-
ly for illustrative and information purposes, and do not constitute an offer in the 
meaning of the Civil Code. The arrangement of sanitary and electrical faci-
lities, as well as other elements of the inventory and furnishings are in accor-
dance with design, however during construction works changes may occur.

Powierzchnie są obliczone w świetle przegród pionowych w stanie wykończonym, 
przy uwzględnieniu tynków i okładzin o grubości 1,0cm na poziomie podłogi bez 
uwzględnienia listew przypodłogowych, progów itp. 
Powierzchnia pod ścianami działowymi możliwymi do demontażu/wyburzenia 

 wliczona jest do powierzchni mieszkania (użytkowa). 
Powierzchnia użytkowa lokali oraz pomieszczeń określona jest na podstawie 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego oraz przy uwzględnieniu Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 
z późniejszymi zmianami.

The surface areas are calculated according to the vertical partitions in the developer’s  
finished building phase, considering the plaster and cladding 1.0 cm thick at the 
floor level, without calculating the skirting boards, thresholds, etc.
The surface area under partition walls that can be disassembled/ demolished 

 is also included in the usable flat area.
The usable area of   premises and rooms is determined on the basis of the 
Regulation of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 
25/04/2012 on the detailed scope and form of the construction design and takes 
into account the Polish Standard PN-ISO 9836: 1997, as amended.



Aranżacja/Interior design:
MONOstudio

Aranżacja/Interior design:
TTAT Architekci

Dopasowane
do Ciebie

W zależności od indywidualnych upodobań 
i potrzeb możesz wybrać ofertę mieszkania pod 
klucz. Proponujemy dwa rozwiązania: indywidu-
alne, stworzone z myślą o osobach mających 
własną wizję aranżacji oraz pakietowe, idealne  
dla tych, którzy nie mają sprecyzowanego po-
mysłu na urządzenie czterech katów. W efekcie 
powierzonych profesjonalistom prac otrzymasz 
klucze do swojego wymarzonego “M” wysprzą-
tanego na wysoki połysk. Będziesz zaangażo-
wany w każdy etap projektowania, aby efekt 
końcowy był w pełni zgodny z Twoją wizją este-
tyczną i preferencjami użytkowymi.

Depending on your individual preferences  
and needs, you can choose a turnkey apart-
ment offer. We offer two solutions: individual, 
designed for people with their own vision of  
the design plans, and package, ideal for those 
who do not have a specific idea for the design  
of their living space. As a result of the work 
entrusted to professionals, you will receive 
the keys to your dream apartment cleaned  
to the highest expectations. You will be involved  
in every stage of the design so that the end 
result is fully in line with your aesthetic vision 
and usage preferences

Tailored to you
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Aranżacja/Interior design:
TTAT Architekci

Aranżacja/Interior design: MONOstudio

Aranżacja/Interior design: musk kolektyw

Przedstawione aranżacje lokali są przykładowe. Mają one charakter poglądowy oraz informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
The various interior designs of the premises presented here are only an example, they are simply illustrative and informative and do not constitute an offer 
within the understanding of the Civil Code. 



Nie sztuką jest
wykorzystywać naturę
It is no trick to use Mother Nature



Nie sztuką jest
wykorzystywać naturę
It is no trick to use Mother Nature



Sztuką jest żyć 
w zgodzie z naturą
The trick is to live in harmony with nature



Sztuką jest żyć 
w zgodzie z naturą
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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. 

Wysokie, ale punktowe budynki umożliwiają 
zachowanie dużych przestrzeni otwartych, 
które eksponują piękne widoki. Zapewniają 
też prawidłowe nasłonecznienie, przewietrzanie 
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 zakorzenionych 
głęboko w ludzkiej naturze. To potrzeba intym-
ności i dostępu do światła dziennego. Kto
z nas chciałby każdego dnia zaglądać w okno 
sąsiadowi albo żyć w nieustannie zacienionym 
mieszkaniu?

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.

High, but spot, buildings allow us to keep huge 
open spaces which expose beautiful sights. 
They also ensure proper insolation, ventilation 
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?

Committed architecture 

Przemo Łukasik about the concept 
of First District
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Wizualizacja stanowi propozycję zabudowy i zagospodarowania nieruchomości. Rzeczywisty wygląd inwestycji może być inny.
The visualisation is merely a proposal for the development and design of the real estate. The final look of your investment may 
differ from the visualisation shown here.



Przestrzeń, światło
i powietrze

Proponujemy wreszcie odpowiedzialne działanie  
w zakresie rehabilitowania obszaru po dawnej  
kopalni. To zarówno kuracja substancji zdegrado-
wanej trudną, przemysłową historią tego miejsca, 
jak i uzdrawianie społeczne starzejącej się dziel-
nicy Bogucice. 
 
Zaprojektowana otwarta przestrzeń naturalnie  
łączyć się ma z ukształtowaną w ostatnich 
latach Strefą Kultury, której ogólnodostępne 
otoczenie jest bogato zagospodarowane 
zielenią. 
 
Nowa funkcja mieszkaniowa na zapleczu 
obiektów kultury sprawi, że ta wspaniała 
przestrzeń nie opustoszeje zaraz po spek-
taklach, koncertach, wydarzeniach sportowych 
czy kongresach, ale pozostanie żywym centrum 
spotkań. Głęboko w to wierzymy.

W obecnej sytuacji, definiowanej przez pryzmat 
tzw. nowej normalności, w jakiej funkcjonujemy 
od 2020 roku, ale również wyzwań współczesnego 
świata w zakresie ekologii, wszyscy zdajemy 
sobie sprawę ze wspólnej odpowiedzialności 
nie tylko za jakość kształtowanej przestrzeni, 
ale i za środowisko jej przyszłych użytkowni-
ków, w tym naszych małych wspólnot. 

Architektura Pierwszej Dzielnicy w bardzo 
przemyślany sposób szuka bezpośredniego 
kontaktu z zielenią i z krajobrazem. Jednak nie 
poprzez powszechnie stosowane rozwiązania, 
jak zieleńce czy trawniki, lecz z pomocą prze-
strzeni o charakterze parkowym. Sprzeciwia 
się tym samym - nieakceptowanym również 
społecznie - propozycjom „betonowania” 
i tworzenia kolejnych miejskich „wysp ciepła”. 
W zamian zespół Pierwszej Dzielnicy oferuje 
cień, akustyczną i ekologiczną barierę oraz 
przesiąkliwą warstwę gruntu rodzimego. 
 
Z okien swoich prywatnych światów mieszkańcy 
- zamiast samochodów zaparkowanych pod 
balkonami – będą mogli zobaczyć intensywną 
zieleń. Nasza propozycja zawiera jednocześnie 
pełen program rekreacyjny. Pragniemy, by ta 
przestrzeń pozostała ogólnodostępna dla  
wielopokoleniowego środowiska, gotowa 
przyjmować nowych, ale i starszych miesz-
kańców Bogucic.
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In the current situation, defined by the prism  
of the so-called new normality in which we 
have been operating since 2020, but also 
considering the challenges of the modern world  
in the field of ecology, we are all aware of  
the common responsibility not only for the 
quality of the shared space, but also for the 
environment for its future users, including our 
small communities.

The architecture of the First District, in a very  
thoughtful way, looks for direct contact with  
greenery and the surrounding landscape.  
However, this is achieved not through commonly  
used solutions, such as green, grassy lawns, but  
with the help of  park-like spaces. It is there-
fore opposed to the common - also socially 
unacceptable - proposals for ‘concreting’ 
spaces, and the creation of new urban ‘heat 
islands’. In contrast, the First District complex 
offers shade, acoustic and ecological barriers 
and a permeable layer of native soil.

From the windows of their private worlds, 
residents will be able to see intense greenery-  
instead of cars parked under their balconies.  
Our proposal also includes a full recreation-
al program. We want this space to remain 
open as a multigenerational environment, 
ready to welcome both the new and older 
residents of Bogucice.

Finally, we propose responsible action in the 
field of rehabilitating the area of   the former 
mine. This includes both the treatment of  
degraded substances by the difficult industrial 
history of this place and the social healing 
of the aging district of Bogucice.

The open space design will naturally connect  
with the Culture Zone, which has been designed  
in recent years, and whose public surround-
ings are richly landscaped.

The new residential function at the back of the  
cultural facilities will ensure that this wonderful  
space will not be empty right after performances,  
concerts, sports events or congresses, but will 
remain a living, meeting center. We strongly 
believe this to be a fact.

Space, light and air

Wizualizacja stanowi propozycję zabudowy i zagospodarowania nieruchomości. Rzeczywisty wygląd inwestycji może być inny.
The visualisation is merely a proposal for the development and design of the real estate. The final look of your investment may 
differ from the visualisation shown here.



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



Nie sztuką jest 
bywać wszędzie



Sztuką jest 
być u siebie
The trick is to be home



Sztuką jest 
być u siebie



Wiarygodny
inwestor

Od 2011 r. realizujemy projekty mieszkaniowe, 
biurowe, a także gruntowe (land developing) 
pod marką TDJ Estate.

Jesteśmy zespołem ludzi obdarzonych pasją 
i dzielących te same wartości. W każdy z pro-
jektów angażujemy najlepszych architektów. 
Tworzymy przestrzenie, w których sami chcie-
libyśmy mieszkać i pracować. Bierzemy odpo-
wiedzialność za miejsca, z którymi wiążemy się 
natywnie i długofalowo. Projektujemy zgodnie 
z zasadą people first design.

Koordynujemy pełny cykl inwestycyjny, po-
cząwszy od koncepcji, poprzez proces  
budowlany, aż po sprzedaż. Każdy z etapów 
realizujemy rzetelnie i terminowo. Współpracujemy 
z renomowanymi i sprawdzonymi partnerami, 
będącymi ekspertami w swoich dziedzinach.

Projekty traktujemy indywidualnie, starając się 
wydobyć ich wyjątkowość i wyeksponować 
wszystkie atuty. Tworzenie koncepcji w duchu 
dbałości o detale, myślenie długoterminowe 
i sięganie po rozwiązania wyprzedzające 
trendy są naszą przepustką do dostarczania 
na rynek nowej jakości. Wszystko po to, by sku-
tecznie odpowiadać na potrzeby klientów.

TDJ Estate jest częścią TDJ – rodzinnej firmy 
inwestycyjnej prowadzącej działalność 
w wielu sektorach gospodarki.

Zapraszamy na stronę www.tdjestate.pl

Since 2011, we have been implementing housing, 
office and land development projects under 
the TDJ Estate brand.

We are a team of passionate people who share  
the same values. We engage the best architects  
in each of the projects. We create spaces in  
which we would like to live and work ourselves.  
We take responsibility for the places with which  
we connect natively and in the long term.
We design in accordance with the ‘people  
first’ design principle. 

We coordinate the full investment cycle, from  
the concept, through the construction process,  
to sales. We carry out each of the stages re-
liably and on time. We work with reputable  
and proven partners who are experts in their 
fields.

We treat projects individually, trying to bring 
out their uniqueness and highlight all their ad-
vantages. Creating a concept in the spirit of  
attention to detail, long-term thinking and 
reaching for solutions that are ahead of the 
trends are our gateway to delivering new 
quality to the market. We do all this to effec-
tively respond to customer needs.

TDJ Estate is part of TDJ – the family invest-
ment company operating in many sectors of 
the economy.

Please visit www.tdjestate.pl

A Credible investor
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Wyjątkowe 
projekty

Naszym celem jest tworzenie miejsc, w których 
dobrze się mieszka, żyje i pracuje. W centrum 
stawiamy człowieka – jego potrzeby, oczekiwania, 
marzenia. Dbamy o ciekawe zagospodarowanie 
terenu wokół budynków i dążymy do budowania 
społeczności. Inwestycje realizujemy w duchu 
zrównoważonego rozwoju i z poszanowaniem 
środowiska naturalnego.

Kompleks biurowy .KTW to nowoczesne centrum 
biznesowe ulokowane w sercu Katowic i me-
tropolii, w sąsiedztwie legendarnego Spodka, 
Międzynarodowego Centrum Kongresowego 
i Strefy Kultury. Niższa wieża .KTW I ma 14 kondy-
gnacji nadziemnych i trzy podziemne, oferuje 
powierzchnię biurową oraz usługową. Biurowiec 
jako pierwszy w Polsce uzyskał certyfikat WELL 
Health & Safety, który dowodzi, że budynek 
został doskonale przygotowany do funkcjono-
wania w warunkach pandemii oraz, że wdrożono 
w nim szereg rozwiązań sprzyjających zdrowiu 
i bezpieczeństwu użytkowników, wpływających 
na ich dobrostan. .KTW II jest najwyższym 
obiektem biurowym Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii – mierzy 133 metry, ma 31 kondygnacji 
nadziemnych i trzy kondygnacje podziemne. 
Łącznie kompleks .KTW dostarcza na rynek 
ponad 62 tys. m kw. powierzchni. To jedna 
z najciekawszych destynacji biurowych poza 
Warszawą. Za projekt architektoniczny odpo-
wiada pracownia Medusa Group. .KTW I, jako 
pierwszy budynek w Katowicach, uzyskał certy-
fikat BREEAM na poziomie „Excellent”.

Unique projects
Our goal is to create places where people can 
live, work and live well. We put people in the 
center - their needs, expectations and dreams.  
We focus on interesting landscaping around 
our buildings and we strive to build a com-
munity. We carry out investments in the spirit  
of sustainable development and with respect  
for the natural environment.

The .KTW office complex is a modern business  
center located in the heart of Katowice and  
the metropolis, in the vicinity of the legendary  
Spodek, International Congress Center and the  
Culture Zone. The lower .KTW I tower has 14 
above-ground storeys and three underground  
levels, offering office and service spaces. The 
office building was the first in Poland to obtain  
the WELL Health & Safety certificate, which 
proves that the building has been perfectly 
prepared to function in the pandemic con-
ditions and that a number of solutions have 
been implemented to promote the health  
and safety of users and affect their well-being.  
.KTW II is the tallest office building in the Me-
tropolis GZM - measureing 133 meters, has 31 
above-ground storeys and three underground  
storeys. In total, the .KTW complex supplies 
the market with over 62 thousand sq m of space.  
This is one of the most interesting office desti-
nations outside of Warsaw. The Medusa Group  
studio is responsible for the architectural 
design. .KTW I, as the first building in Katowice, 
obtained the BREEAM certificate at the 
‚Excellent’ level.
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Wyjątkowe 
projekty

Osiedle Franciszkańskie to pierwszy projekt  
mieszkaniowy TDJ Estate. Powstał z myślą o oso-
bach poszukujących mieszkania w spokojnej, 
zielonej okolicy. Realizowany w Ligocie - jednej 
z najstarszych dzielnic Katowic, która uchodzi 
za miejsce tradycyjnie dobre do zamieszkania. 
Na terenie osiedla mieszkańcy korzystają 
z udogodnień w postaci lokali usługowych 
i gastronomicznych, placu zabaw oraz stacji 
rowerowej. Cieszyć się mogą również z parku 
ze strefą rekreacji. Z każdym rokiem infra-
struktura inwestycji wzbogaca się, zmierzając 
w kierunku utworzenia kompleksowego organi-
zmu miejskiego. W ramach projektu oferujemy 
ok. 1300 mieszkań.

W bezpośrednim sąsiedztwie Kalwarii Panewnickiej 
budujemy także Franciszkańskie Południe z lo-
kalami o wyjątkowym standardzie i budynkami 
w zabudowie kaskadowej.

W Katowicach zrealizowaliśmy projekt 
Bardowskiego 1, obecnie prowadzimy jeszcze 
kilka inwestycji w mieście, a także poza nim –  
Zieloną Dolinę w Zabrzu i Osiedle Wieszowa 
w powiecie tarnogórskim. Planujemy realizacje 
kolejnych projektów mieszkaniowych na terenie 
Katowic, w Bielsku-Białej oraz w Krakowie.

Unique projects
Osiedle Franciszkańskie is the firstTDJ Estate  
residential project . It was created for people 
looking for an apartment in a quiet, green 
area. Implemented in Ligota - one of the  
oldest districts of Katowice, which is traditional 
considered as a quality place live in. In the 
estate, residents use amenities such as service 
and food outlets, a playground and a bicycle  
station. They can also enjoy the park with 
a recreational area. Every year, the infra-
structure of the investment is being enriched, 
aiming to create a comprehensive urban 
space for living. As part of the project,  
we offer approximately 1,300 apartments. 

In the immediate vicinity of Kalwaria Panew-
nicka, we are also building Franciszkańskie  
Południe with flats of exceptionally high 
standard as well as cascade buildings.

In Katowice, we have completed the Bardow-
skiego 1 project, currently we are carrying out 
several more investments in the city, as well 
as outside it - Zielona Dolina in Zabrze and 
Osiedle Wieszowa in the Tarnowskie Góry  
district. We are planning further housing pro-
jects in Katowice, Bielsko-Biała and Kraków.



Biuro Sprzedaży Mieszkań 
ul. Góreckiego 15 
40-204 Katowice
+48 32 832 00 32
www.pierwszadzielnica.pl
pierwszadzielnica@tdj.pl






