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Zrównoważone
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to nie tylko
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Przemysłowego, chce wybudować w północnej
Przemysłowy to jeden z przykładów na to, jak
części Katowic zupełnie nową dzielnicę, która „rozlewielkie
znaczenie dla inwestycji biurowych ma
je się" także na Siemianowice Śląskie. Na razie oba
wykorzystanie
zaawansowanych
rozwiązań
miasta planują warte
100 mln zł inwestycje
w drogi
technologicznych.
Mirosław
Czarnik,
prezes
w rejonie Ekomiasta
zarządu GPP oraz jeden z prelegentów sesji
nieruchomościowych podczas Europejskiego
Kongresu Gospodarczego 2014 tłumaczy, że
zrównoważone budownictwo przestało być
już tylko modą, a stało się bardzo ciekawym
Na terenie Górnośląskiego
rozwiązaniem
biznesowym.Parku Przemysłowego

przy ul. Konduktorskiej stoją w tej chwili tylko
biurowce. Należą do najnowocześniejszych tego
typu obiektów w Polsce: postawiono tu na ekologię
i oszczędność energii.
Dość powiedzieć, że prąd, chłód oraz ciepło produkowane są na miejscu, a elektroniczne czujniki
sterują oświetleniem i żaluzjami zewnętrznymi.
System sam wyczuwa, czy ktoś jest w po mieszczeniu, i w zależności od pory dnia dobiera odpowiednie natężenie światła. Są też energooszczędne
windy (produkują prąd w czasie jazdy w dół)
i oszczędzające wodę krany oraz spłuczki.
W sumie na terenie GPP staną cztery takie
biurowce. Dwa są już gotowe, kolejny zostanie
otwarty we wrześniu, ostatni w przyszłym roku. W tej

chwili pracuje tu około 2 tys. osób, do końca 2014
roku ta liczba ma się zwiększyć do 3 tys.
Mirosław Czarnik, prezes GPP, mówi, że to nie
koniec. Najbardziej ambitne palny mówią o budowie
na granicy Katowic i Siemianowic Śląskich zupełnie
nowej dzielnicy o roboczej nazwie Ekomiasto.
- Chodzi oto, żeby oprócz miejsc pracy powstały też
miejsca do życia, czyli mieszkania oraz tereny
rekreacyjne. Chciałbym, żeby w okolicy powstało
osiedle mieszkaniowe, kolejne biura i zakłady pracy
oraz park. Ten ostatni ma mieć około 1,5 hektara wyjaśnia prezes Mirosław Czarnik.
Ekomiasto ma powstawać według nowoczesnych
ekologicznych technologii. - Na dłuższą metę takie
budownictwo po prostu się opłaca. Widzimy to po
naszych biurowcach. Miesięczne koszty wszystkich
mediów, czyli ogrzewania, klimatyzacji, wody
i prądu, to około 1 euro za metr kwadratowy powierzchni - przekonuje prezes GPP.
Nowa dzielnica ma zajmować ponad 60 hektarów.
Większość to tereny w Katowicach, około 20 ha w
Siemianowicach Śląskich. - Kiedy ten obszar zostanie zabudowany? Realnie patrząc, możemy mówić
o najbliższych piętnastu latach - mówi Czarnik.
Prezes GPP nie ukrywa, że o przyszłości miejsca
zdecyduje dostępność dla inwestorów. Piotr Uszok,
prezydent Katowic, oraz Jacek Guzy, gospodarz
Siemianowic Śląskich, podpisali wczoraj list intency-
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Polska czy IBM, do lokowania swoich biur w naszym mieście.Właśnie to powoduje, że widzimy bardzo duże zainteresowanie naszymi powierzchniami
biurowymi. Obecnie działa już pierwszy etap GPP
Business Park. Myślimy o rozbudowie kompleksu
o kolejne biurowce. Drugi budynek - Stern - zostanie oddany do użytkowania w maju, a trzeci - Alder - we wrześniu tego roku. Atutem GPP Business
Park jest formuła w której projekt jest realizowany
- parku biznesowego. Daje to najemcom możliwość
zwiększania
w miarę potrzeb, komfort
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Pierwszy biurowiec działający w ramach GPP Business Park wykorzystuje szereg ekologicznych roz-

