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Nagrody Housemarket Silesia Awards 2020 

wręczone podczas 4 Design Days 

 

Katowice, 10 lutego 2020 r. – Najlepsze osiedla, domy, lofty i dewelopera wyłonił konkurs  

Housemarket Silesia Awards 2020. Nagrody w siedmiu kategoriach trafiły do rąk 

zwycięzców podczas gali wieńczącej Housemarket Forum Silesia 2020, w ramach 

odbywających się w Katowicach 4 Design Days (6-9 lutego 2020 r.). 

Housemarket Forum Silesia 2020 to piąta edycja spotkania wybitnych architektów, największych 

śląskich deweloperów, przedstawicieli samorządów, instytucji finansowych oraz funduszy 

inwestujących w mieszkania na wynajem. Podczas konferencji towarzyszącej 4 Design Days 

rozmawiano o prognozach, trendach i rewitalizacjach na rynku nieruchomości mieszkaniowych 

oraz o polityce miast i architekturze. Podsumowaniem całodniowej debaty było wręczenie nagród 

Housemarket Silesia Awards 2020 za najlepsze projekty mieszkaniowe, dopasowane do potrzeb 

lokatorów na śląskim rynku mieszkaniowym.  

Konkurs miał 7 kategorii: Osiedle mieszkaniowe, Domy jednorodzinne, Lofty i apartamenty, 

Architektura, Zielone Osiedle, Osiedle przyjazne rodzinie i Deweloper. Nominowane były 

najciekawsze projekty mieszkaniowe zrealizowane do końca 2019 roku.  

Wyróżnienia Housemarket Silesia Awards 2019 otrzymali: 

– Kategoria „Osiedle mieszkaniowe”: Murapol Apartamenty Trzy Stawy w Katowicach 

Lokalizacja tej inwestycji to jedno z najbardziej urokliwych miejsc w sercu Katowic. To właśnie tu, 

w Dolinie Trzech Stawów, znajduje się nowoczesne – pod względem wyposażenia, zastosowanych 

materiałów oraz architektury – osiedle. Inwestycja Murapol Trzy Stawy powstaje w rejonie ulic: 

Granicznej i Pułaskiego, czyli w otoczeniu zieleni, zbiorników wodnych, licznych miejsc rekreacji  

i zarazem bardzo blisko ścisłego centrum Katowic. Osiedle składa się z 243 komfortowych 

mieszkań w dwóch optymalnie zaprojektowanych budynkach.  

- Kategoria „Domy jednorodzinne”: Barka Cieślika  

Ten dom jest odpowiedzią na coraz szybsze tempo życia. To dom – azyl, w którym można odnaleźć 

równowagę, bezpieczeństwo oraz spokój. Współczesna bryła łączy nowatorskie spojrzenie na 

architekturę z poszanowaniem tradycji i otaczającej natury. 
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- Kategoria „Lofty i apartamenty”: Nowy Werdon w Rudzie Śląskiej 

Ten budynek stał się „wydarzeniem estetycznym” – dobre materiały, prosty, klarowny pomysł  

i dobra jakość przestrzeni podniosły standard wyzwań projektowych w mieście. To pierwsza 

inwestycja deweloperska tej firmy i przykład bardzo aktualnej dziś na Śląsku rewitalizacji 

zniszczonych szkodami górniczymi dzielnic mieszkaniowych. 

- Kategoria „Architektura”: Złota 19 

Ta inwestycja, poprzez koncepcję przestrzenną, kontynuuje skalę i gabaryty sąsiadującej zabudowy 

mieszkaniowej. To twórczy ukłon w stronę katowickiego modernizmu i sąsiadującego - poprzez 

Park Śląski - Osiedla Tysiąclecia. 

- Kategoria: „Osiedla przyjazne rodzinie”: Dom w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach - III etap 

To nowoczesny, spójny architektonicznie i przemyślany przestrzennie kompleks mieszkaniowy 

zlokalizowany nieopodal centrum Katowic. Położenie projektu w naturalnym otoczeniu zieleni  

i stawów oraz bliskość centrum Katowic sprawiają, że można spójnie połączyć walory życia  

w dużym mieście oraz radość codziennego obcowanie z przyrodą. 

- Kategoria „Zielone osiedla”: Nowy Paryż w Świętochłowicach 

Nowy Paryż to wymarzone miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Całość zlokalizowana jest 

na terenach między Świętochłowicami a Rudą Śląską, w sąsiedztwie natury, z dala od miejskiego 

zgiełku. Otoczenie zieleni wpłynie pozytywnie na samopoczucie przyszłych mieszkańców, 

przyczyniając się do uprawiania przez nich sportu, jak i wypoczynku i rekreacji. To idealne miejsce 

zarówno dla osób lubiących aktywnie spędzać czas, jak i dla szukających ciszy i spokoju. 

- Kategoria: „Deweloper”: TDJ Estate 

Ten deweloper stawia na mieszkania przyszłości: smart, ale nie zapomina o sąsiedzkiej atmosferze. 

Kreuje miejsca, gdzie można przyjemnie spędzać czas i integrować się. Dziś realizuje jedną  

z najbardziej spektakularnych inwestycji mieszkaniowych na Górnym Śląsku – Pierwszą dzielnicę. 

Organizatorem konkursu Housemarket Silesia Awards 2020 jest Grupa PTWP, wydawca wielu 

tytułów prasowych i internetowych serwisów informacyjnych, m.in. housemarket.pl, 

propertynews.pl oraz propertydesign.pl. Spotkanie prowadził Jarosław Kuźniar. 
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4 Design Days 2020 w liczbach to 300 prelegentów, 300 wystawców, 13 tys. m2 powierzchni 

wystawienniczej, 10 tys. gości biznesowych w trakcie dwóch dni biznesowych i ponad 25 tys. 

odwiedzających podczas dni otwartych. 

Organizatorem 4 Design Days jest Grupa PTWP, wydawca branżowych pism i portali, m.in.: 

PropertyNews.pl, PropertyDesign.pl, Dobrzemieszkaj.pl oraz organizator m.in. Europejskiego 

Kongresu Gospodarczego w Katowicach i Forum Dobrego Designu. 

### 

4 DESIGN DAYS to największe w tej części Europy wydarzenie rynku nieruchomości, architektury, wnętrz  

i wzornictwa. W 2020 roku odbędzie się w dniach 6-9 lutego 2020 r., w Międzynarodowym Centrum 

Kongresowym i Spodku w Katowicach.  

Organizatorem 4 DESIGN DAYS, od pierwszej edycji w 2016 r., jest Grupa PTWP, wydawca branżowych pism 

i portali, m.in.: propertynews.pl i propertydesign.pl. Grupa PTWP specjalizuje się także w organizacji 

kongresów, konferencji, szkoleń, seminariów i wydarzeń specjalnych na czele z Europejskim Kongresem 

Gospodarczym – European Economic Congress (EEC) – największą imprezą biznesową Europy Centralnej. 

Grupa PTWP jest właścicielem spółki Publikator, wydawcy m.in. czasopism Dobrze Mieszkaj, Świat Łazienek 

i Kuchni, Meble Plus i portali: dobrzemieszkaj.pl, lazienka.pl, archiconnect.pl. 

Zapraszamy na stronę: www.4dd.pl   

Facebook: facebook.com/4DesignDays   

Instagram: instagram.com/4designdays #4designdays #4dd  

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP: www.ptwp.pl 

 
Dodatkowe informacje dla mediów: 
Marta Stach, Imago Public Relations   
M. 609 808 119, E. m.stach@imagopr.pl 
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