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MAR TA LESZ CZYŃ SKA

T
e ren pod in we sty cję nie da le ko kład ki
przez Brdę iprzy stan ku tram wa ju wod -
ne go wpo bli żu Łucz ni czki jest go to wy
do prac od mie się cy. Eki pa bu do wla -
na przy stą pi ła do po rząd ko wa nia dział -

ki na tych miast po ode bra niu przez in we sto ra poz -
wo le nia na bu do wę. – Nie spie szy liś my się jed nak
z po cząt kiem prac. Za le ża ło nam na do brej umo -
wie z ban kiem, by in we sty cja mia ła so lid ne za bez -
pie cze nie. Chcie liś my, by był to bank pol ski, aklien -
ci de cy du ją cy się na za war cie umo wy mo gli czuć
się pew nie wkwe stii po wie rza nia swo ich środ ków
fi nan so wych. Pie nią dze nie bę dą wpła ca ne bez -
poś red nio na kon to de we lo pe ra, tyl ko bę dą lo ko -
wa ne na ra chun kach po wier ni czych – każ da z ro -
dzin bę dzie do ko ny wa ła wpłat na in dy wi du al ny
nu mer ra chun ku przy pi sa ny do da ne go lo ka lu.
Je steś my prze ko na ni, że po cier pli wych ne go cja -
cjach uda ło nam się wy wal czyć naj lep sze wa run -
ki – mó wi Wal de mar Kap czyń ski, pre zes KWK Ri -
ver To wer, in we sto ra bu du ją ce go wie żo wiec. 

– W mię dzy cza sie wpro wa dzi liś my też zmia -
ny w pro jek cie. Po sta no wi liś my pod wyż szyć
kon dy gna cje. Te raz miesz ka nia bę dą mia ły ok.
2,9 m wy so ko ści. Wyż sze wnę trza bę dą bar dziej
efek tow ne. Oczy wi ście ozna cza to, że bu dy nek
bę dzie wyż szy, niż pier wot nie za kła da liś my. To
wy mu si ło na nas ko lej ne pro ce du ry poz wo leń
nie tyl ko w Urzę dzie Mia sta, ale też w Urzę dzie
Lot nic twa Cy wil ne go oraz Służ by Ru chu Lot ni -
cze go Sił Zbroj nych RP. Po sta no wi liś my też po -
wię kszyć ma ri nę. Wg no wej kon cep cji bę dzie
się gać aż do przy stan ku tram wa ju wod ne go i bę -
dzie sta no wić je go in te gral ną część. To z ko lei
wy ma ga ło uzgod nień z Re gio nal nym Za rzą dem
Gos po dar ki Wod nej w Gdań sku, któ ry nad zo -
ru je in we sty cje na Brdzie – wy li cza Kap czyń ski.

Więcej niż tylko apartamenty
Ri ver To wer, któ ry już w pier wot nym pla nie miał
być naj wyż szym bu dyn kiem miesz kal nym w mie -
ście, fi nal nie skła dać się bę dzie z dwóch wież,
mie rzyć 65 me trów, li czyć 20 kon dy gna cji. Trzy
zaj mą ga ra że, wy żej znaj dzie się prze strzeń ko -
mer cyj na oraz miesz ka nia i apar ta men ty. W wy -
so ko ściow cu ze szkła, sta li i be to nu znaj dzie się
128 miesz kań o po wierz chniach od 40 do 68 m
kw. Na czte rech naj wyż szych kon dy gna cjach
znaj dą się luk su so we 2-po zio mo we apar ta men -
ty z an tre so la mi od 92 do 122 m kw. Dla klien tów
szu ka ją cych wię kszych po wierz chni fir ma przy -
go to wa ła lo ka le o pow. ok. 206 m kw. – Me tra że
i po dział prze strze ni są orien ta cyj ne. KWK Ri -
ver To wer to część gru py KWK Con struc tion, któ -
ra ma wie lo let nie do świad cze nie w re a li za cji
obiek tów miesz ka nio wych oraz wy koń cze niu
wnętrz pod klucz. Dys po nu je my włas nym ar chi -
tek tem i zes po łem spe cja li stów, któ rzy przy go -
tu ją i zre a li zu ją in dy wi du al ny pro jekt miesz ka -
nia w stan dar dzie wg ży cze nia klien ta – za pew -
nia in we stor. Ce na za metr: od 5999 do 7999 tys.
zł. Mi mo że bu do wa do pie ro się za cznie, 25 proc.
lo ka li zna laz ło już za in te re so wa nych kup ców.

Oprócz miesz kań wy bu do wa ne zo sta ną część
re sta u ra cyj na, si łow nia i przy stań.

Re stau racja bę dzie skła da ła się ztrzech sal roz -
dzie lo nych ru cho my mi ścia na mi. Pla no wa na jest
część prze zna czo na dla miesz kań ców, wktó rej zła -
two ścią zor ga ni zu je się ban kiet czy spot ka nie biz -
ne so we, oraz część ko mer cyj na, gdzie na ko la cję
bę dą mo gli przyjść np. byd gosz cza nie spa ce ru ją -
cy wie czo rem bul wa ra mi nad Brdą. Re stau racja
w czę ści dla miesz kań ców ma być czyn na od 6 do
22. Jesz cze jed na po wsta nie na szczy cie bu dyn ku. 

Z ko lei si łow nię in we stor pla nu je po łą czyć
z sa lą za baw dla naj młod szych. Część, w któ rej
bę dą ćwi czyć ro dzi ce, od prze strze ni dla dzie ci
dzie lić bę dzie lu stro we nec kie. W ten spo sób
pod czas tre nin gu bę dą mo gli wciąż mieć na oku
swo je po cie chy.

Technologia na straży
prywatności
De we lo per za dbał też o pry wat ność miesz kań -
ców. – Jest to bar dzo waż ne zwłasz cza z uwa gi
na ko mer cyj ne prze zna cze nie czę ści re sta u ra -
cji. Zda je my so bie spra wę z te go, że nikt z miesz -
kań ców nie bę dzie chciał, by ob cy mie li oka zję
krę cić się po bu dyn ku – za u wa ża pre zes Wal de -
mar Kap czyń ski. Dla te go wszyst kie wej ścia i ko -
mu ni ka cja w bu dyn kach prze my śla ne są tak, by
za pew nić jak naj wię kszą in tym ność lo ka to rom.
Na wet miesz kań cy po szcze gól nych wież ko rzy -
stać bę dą z osob nych wejść.

Ca ły te ren in we sty cji bę dzie ogro dzo ny, mo -
ni to ro wa ny, wspól no ta bę dzie mog ła też za trud -

nić ochro nę, wbu do wa na zo sta nie spe cjal na stró -
żów ka. Jed nak de we lo per zde cy do wał się też na
elek tro nicz ne za bez pie cze nia. Miesz kań cy ko -
rzy stać bę dą ze spe cjal nych kart, bez któ rych nie
uda się prze miesz czać po ko ry ta rzach. Elek tro -
ni ka ma po móc nie tyl ko w za pew nie niu wy go dy,
ale rów nież bez pie czeń stwa miesz kań com Ri ver
To wer. W miesz ka niach za in sta lo wa ne zo sta ną
sy ste my au to ma ty ki do mo wej, któ re poz wo lą zdal -
nie ob słu gi wać świat ło czy wy łą cza nie gnia zdek.
Każ dy z miesz kań ców bę dzie mógł in dy wi du al -
nie roz bu do wać sy stem in te li gen tne go do mu.

Obok no wi nek tech nicz nych ko lej nym wa lo -
rem in we sty cji bę dzie ja kość wy koń cze nia.

– Sta wia my na wy so ki stan dard czę ści wspól -
nych. Utrzy ma ne bę dą w no wo czes nym, mi ni -
ma li stycz nym, ale efek tow nym sty lu. Nie za brak -
nie naj lep szej ja ko ści ma te ria łów wy koń cze nio -
wych czy wiel ko for ma to wych gra fik – zdra dza
Kap czyń ski.

Wi dok z wy so ko ści 65 me trów
Uni katowy pro jekt i wy so ki stan dard to nie je dy -
ne za le ty in we sty cji. – Naj wię kszym atu tem jest
lo ka li za cja. Pięk ne oto cze nie rze ki gwa ran tu je
bli skość te re nów spa ce ro wych. Tuż przy ha lach
wi do wi sko wo-spor to wych Łucz ni czka i Ar te go
oraz kor tów te ni so wych nie dłu go po wsta nie lo -
do wi sko. Z dru giej stro ny – mi mo że wśród zie -
le ni, na dal je steś my w sa mym cen trum mia sta.
Bli sko stąd do cen trów han dlo wych Fo cus Mall
czy Te sco i waż nych węz łów ko mu ni ka cyj nych.
Obok znaj du je się ron do To ruń skie, tra sa Uni -
wersytecka, dwo rzec PKS, przy stan ki tram wa -
jo we i au to bu so we. Do ści słe go cen trum jest stąd
za led wie kil ka mi nut spa ce rem – wy mie nia pre -
zes KWK. Jak pod kre śla – cha rak te ry sty ka oko -
licz nej za bu do wy jest gwa ran tem, że w bez poś -
red nim są siedz twie nie po wsta nie już in ny wy -
so ki bu dy nek, co gwa ran tu je nie zwy kłe wi do ki
na pa no ra mę mia sta.

– Na sze dwie wie że ma ją szan sę stać się jed -
nym z naj bar dziej roz poz na wal nych sym bo li
Byd gosz czy, tak jak Sea To wers dla Gdy ni czy
Sky To wer dla Wroc ła wia – do da je. – War to by ło
wal czyć o ten pro jekt.

Za świa to wym tren dem
A wal ka by ła żmud na. Na poz wo le nie na bu do -
wę in we stor cze kał kil ka mie się cy. Pro jekt wzbu -
dził dys ku sję, nie od ra zu zy skał po par cie Miej -
skiej Ko mi sji Ur ba ni stycz no-Ar chi tek to nicz nej.
Jej człon ko wie mie li naj róż niej sze po my sły na
to, co po win no być zbu do wa ne nad Brdą. Su ge -
ro wa no, by w tym miej scu wy bu do wać tra dy cyj -
ne, czte ro pię tro we bu dyn ki.

– To nie wcho dzi ło w grę. Nie chcie liś my ni cze -
go, co jest już zna ne miesz kań com, ale coś, co zmie -
ni kra jo braz Byd gosz czy, wpro wa dzi mia sto w no -
wą erę bu dow nic twa – mó wi Kap czyń ski.

De we lo per otrzy mał sil ne wspar cie ze stro -
ny pre zy den ta Ra fa ła Bru skie go i po do ko na niu
kil ku zmian we wstęp nej kon cep cji pro jekt osta -
tecznie zo stał za ak cep to wa ny.

In we sty cja wy peł nia lu kę mię dzy dro gi mi osie -
dla mi do mków jed no ro dzin nych na ob rze żach
mia sta a ta ni mi miesz ka nia mi w ka me ral nych blo -
kach, ja kich w Byd gosz czy jest już spo ro.

– Nie jest też ta jem ni cą, bo to po wszech na
prak ty ka, że je że li chce się bu do wać na atrak cyj -
nej dział ce w sa mym cen trum, trze ba za ry zy ko -
wać i zde cy do wać się na wy so ko ścio wiec. Ka -
me ral ny blok w ta kim miej scu nie wy róż niał by
się od in nych bu dyn ków sta wia nych w Byd gosz -
czy i zwy czaj nie by się nie op ła cał. Na świe cie
tak bu du je się od daw na. Rów nież na ro dzi mym
grun cie re a li zo wa ne są co raz cie ka wsze in we -
sty cje te go ty pu. Dla cze go nie wi dać ich w Byd -
gosz czy? Po pro stu bra ko wa ło do tej po ry od -
waż nych, któ rzy zmie rzy li by się z ta kim przed -
sięw zię ciem – mó wi Kap czyń ski. �

Przedsiębiorstwo KWK Construction spółka z o.o.

w Bydgoszczy działa na rynku budowlanym od 1989 r.

Pełny zakres robót budowlanych wykonuje stała,

sprawdzona na budowach i wykształcona zarówno

w produkcji, jak i w nadzorze technicznym kadra

pracowników. Przedsiębiorstwo dysponuje własnym

ciężkim sprzętem budowlanym do wykonania większości

robót. Posiada referencje firm, na zlecenie których

wykonało roboty lub obiekty budowlane pod klucz.

KWK Construction sp. z o.o. zrealizowała m.in.:

budowę hotelu City w Bydgoszczy, budowę

wielofunkcyjnych boisk z nawierzchnią poliuretanową

przy ul. Słonecznej 26 oraz Bohaterów Kragujewca 10

w Bydgoszczy, salę widowiskowo-sportową w Strzelnie

wraz z infrastrukturą sportową, dyskont Biedronka

o powierzchni ok. 1200 m kw. w Inowrocławiu czy

szereg inwestycji mieszkaniowych. 

Dwie wie że 
jesz cze 
wyż sze
W lipcu zacznie się budowa najwyższego budynku
mieszkalnego w mieście - River Tower. 
Inwestor chce wznieść efektowny apartamentowiec 
w 18 miesięcy. Budynek ma szansę stać się nowym
symbolem Bydgoszczy jak Sea Towers dla Gdyni 
czy Sky Tower dla Wrocławia
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