
                                                                                                                             
Protokół z  posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 
w ramach VIII Edycji Konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2007  
 
 

1. Porządek posiedzenia: 
1) Otwarcie posiedzenia – Przewodniczący WKUA Andrzej Baksik 

2) Wprowadzenie – Przewodniczący Jury – Marszałek Województwa Śląskiego Janusz   

     Moszyński 

3) Prezentacja zgłoszeń konkursowych – Sędzia Referent – Tomasz Studniarek 

4) Dyskusja 

5) Głosowanie 

6) Przygotowanie werdyktu wraz z uzasadnieniem 

7) Zamkniecie posiedzenia 

 

Przedmiotem III posiedzenia WKUA było rozstrzygniecie dorocznego Konkursu pn.: 
„NajlepszaPrzestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2007”. W posiedzeniu uczestniczył 
MarszałekWojewództwa Śląskiego Pan Janusz Moszyński, który zgodnie z Regulaminem 
Konkursu byłjednocześnie Przewodniczącym Jury. 
 

2. Na tegoroczną edycję Konkursu wpłynęło 35 zgłoszeń z 21 gmin (lista zgłoszeń – zał. nr 2) 
Wszystkie zgłoszone realizacje spełniały warunki formalne i merytoryczne Konkursu. 
Po zapoznaniu się ze zgłoszeniami członkowie WKUA dokonali ich wstępnej oceny, na podstawie 
której sporządzono listę realizacji budzących największe zainteresowanie lub największe 
wątpliwości. Realizacje te zostały ocenione in situ przez wybranych członków WKUA: 
 

 Panią Ewę Burchat-Błachutę – Wiceprzewodniczącą WKUA 

 Pana Tomasza Studniarka – Sędziego Referenta (SARP) 

 Pana Tadeusza Kmiecia (TUP) 

 Pana Marka Tomaszewskiego (Południowa Izba Urbanistów) 

 
Zgodnie z programem posiedzenia omówienia zgłoszonych do Konkursu realizacji dokonał Pan 
Tomasz Studniarek, który na podstawie prezentacji multimedialnej przedstawił poszczególne 
zgłoszenia, a także podzielił się wrażeniami z wizytowanych realizacji. Pan Tomasz Studniarek 
podkreślił ilościowy sukces tegorocznej edycji. Jako faworytów w kategorii „obiekt 
architektoniczny użyteczności publicznej” Wskazał halę Hportową w Bieruniu i Bibliotekę 
Miejską w Imielinie. Zwrócił uwagę na brak zdecydowanego faworyta w kategorii „urbanistyka”. 
Następnie wizytowane przez członków WKUA realizacje omówił Pan Tadeusz Kmieć, który 
w kategorii „urbanistyka” rekomendował Rynek w Toszku oraz plac przy ul. Dęblińskiej 
w Sosnowcu. Także te dwie realizacje zostały wskazane jako najdojrzalsze formy przestrzeni 
publicznej przez Pana Marka Tomaszewskiego. W dalszej dyskusji wyłoniono 3 realizacje 
nominowane do nagrody w kategorii „obiekt architektoniczny użyteczności publicznej”: 
 

 Halę w Bieruniu 

 Bibliotekę w Imielinie 

 

oraz 4 realizacje nominowane do nagrody w kategorii „urbanistyka”: 

 

 Plac w Sosnowcu 

 Targowisko w Raciborzu 



 Rynek w Toszku 

 Rynek w Bielsku-Białej 

 

3. Po burzliwej dyskusji Jury Konkursowe przyznało Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego: 
 
W kategorii URBANISTYKA – pracy nr 35 pn. „Rewitalizacja  Zabytkowej Płyty Rynku w Toszku”. 
 
Nagrodę przyznano za dobór środków wyrazu adekwatny do skali i funkcji miejsca, 
za powściągliwą formę odpowiadająca treści; za zachowanie i wydobycie historycznych 
uwarunkowań i przystosowanie ich do współczesnych potrzeb; za wyodrębnienie cechy 
charakterystycznej, jaką jest przebiegająca przez środek rynku historyczna droga; za dbałość 
w przygotowaniu inwestycji, przeprowadzenie szczegółowych studiów konserwatorskich oraz 
za pogodzenie funkcji głównego placu miasta z jego komunikacyjnymi potrzebami. 
 
W kategorii OBIEKT ARCHITEKTONICZNY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – pracy 
nr 03 pn. „Hala Sportowa wraz z terenami sportowo-rekreacyjnymi w Bieruniu” 
 
Nagrodę przyznano za wysoki poziom architektoniczny obiektu, jego dobre powiązanie 
z istniejącym budynkiem gimnazjum i z otaczającymi terenami sportowymi o wielofunkcyjnym 
przeznaczeniu. Obiekt uznano za wybitne dzieło architektury, którego oddziaływanie ma wymiar 
ponadlokalny. 
 
Nagrodę internautów zdobyła realizacja pn. „Biblioteka Publiczna w Imielinie”. 
 
W internetowym plebiscycie na najpopularniejszą realizację zgłoszoną do tegorocznej edycji 
konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego udział wzięło ponad 3,5 tysiąca 
internautów. Realizacja Biblioteki Publicznej w Imielinie uzyskała ponad 4 tysiące punktów. 
 
 
 

4. Po zakończeniu obrad Jury Konkursowego Pan Marszałek Moszyński przedstawił członkom 
WKUA najbliższy plan prac Zarządu oraz tematy z zakresu planowania przestrzennego, które 
Zarząd zamierza podjąć. W dyskusji poruszano tematy obszaru metropolitalnego i Górnośląskiego 
Związku Metropolitalnego, konieczności podjęcia systemowego rozwiązania w zakresie systemu 
komunikacyjnego regionu, problemów związanych z EURO 2012, a także kwestii katowickiego 
dworca kolejowego i zagospodarowania centrum Katowic. Na tym zakończono III posiedzenie 
WKUA. 
 
 
Andrzej Baksik 
Przewodniczący WKUA 
 


