
                                                                                                                    

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w 
ramach VII Edycji Konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2006 

1.    W dniu 19 czerwca br. o godz. 12.00 w Sali Marmurowej gmachu Sejmu Śląskiego odbyło 
się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród tegorocznej edycji Konkursu. W tym roku o nagrody 
ubiegało się 15 obiektów, spełniających warunki formalne. Realizacje przedstawione 
do Konkursu, zgodnie z przyjętym regulaminem, były wcześniej prezentowane na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego, gdzie wszyscy odwiedzający mogli na nie głosować. 
Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 7 czerwca br. na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej. 

2.    Prace Jury Konkursowego przebiegały dwuetapowo. W I etapie, po głosowaniu, 
nominowano do Nagrody Marszałka i wyróżnienia 6 realizacji: 

 Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy "Żabka II" w Łaziskach Górnych 

 Plac Kolei Warszawskiej w Będzinie 

 Budowa Pasażu Handlowego w Mikołowie 

 Przebudowa Placu Mikołaja Kopernika w Lublińcu 

 Przebudowa i Remont Układu Komunikacyjnego w Sosnowcu 

 Silesia City Center – Centrum Handlowo-Rozrywkowe w Katowicach 

3.    W II etapie, po kolejnym głosowaniu, spośród nominowanych realizacji wybrano zwycięskie 
prace. Zgodnie z werdyktem jury konkursowego: 

Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego otrzymała realizacja nr 8: „Przebudowa Placu 
Mikołaja Kopernika w Lublińcu”. Przyznając tę nagrodę podkreślano wyczucie i smak, zarówno 
na etapie projektowania, jak i wykonawstwa, dużą dbałość o detal oraz zastosowanie środków 
wyrazu adekwatnych do skali założenia. Zwracano uwagę na znaczenie dla społeczności lokalnej 
tego typu realizacji, dotyczącej małej, kameralnej przestrzeni, stanowiącej jednocześnie dobry 
przykład rewaloryzacji przestrzeni publicznej w centrum miasta. 

Wyróżnienie przyznano pracy nr 13: „Silesia City Center – Centrum Handlowo-Rozrywkowe 
w Katowicach”. Realizacja ta wyróżniona została za próbę stworzenia placu miejskiego, 
stanowiącego alternatywę dla nieistniejącego rynku Katowic. Stanowi ona jednocześnie dobry 
przykład rekultywacji terenów poprzemysłowych w procesie przekształceń struktury 
przestrzennej miasta. Podkreślano, że pomimo komercyjnego aspektu realizacji może stać 
się ona ważną przestrzenią publiczną w mieście, a dzięki zachowaniu obiektów przemysłowego 
dziedzictwa kulturowego regionu, stać się także nowym symbolem miejsca stanowiącym o jego 
tożsamości. 

Dnia 7 czerwca br. o godz. 9.00 zakończyło się także głosowanie internautów. 
Najpopularniejszą wśród głosujących realizacją, która otrzymała Nagrodę Internautów 
została realizacja nr 5: „Modernizacja Centrum i Domu Sportu w Radlinie”. Z listy adresów 
e-mailowych internautów biorących udział w głosowaniu internetowym, Jury Konkursowe 
wylosowało 5 osób, które zgodnie z regulaminem Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe – 
pendrive z multimedialną prezentacją atrakcji turystycznych naszego województwa. 

Jednocześnie wręczono nagrody w konkursie  Architektura Roku organizowanym przez 
Wojewodę Śląskiego. 

http://www.silesia-region.pl/npp/2006/details.php?id=1
http://www.silesia-region.pl/npp/2006/details.php?id=2
http://www.silesia-region.pl/npp/2006/details.php?id=3
http://www.silesia-region.pl/npp/2006/details.php?id=8
http://www.silesia-region.pl/npp/2006/details.php?id=10
http://www.silesia-region.pl/npp/2006/details.php?id=13

