
                                                                                                           
 
 
Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 
w ramach IX Edycji Konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2008  
 
 

1.    Przedmiotem pierwszej części VII posiedzenia WKUA było rozstrzygniecie dorocznego 

konkursu pn.: „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2008”.  

W posiedzeniu uczestniczył Marszałek Województwa Śląskiego Pan Bogusław Śmigielski, 

który zgodnie z Regulaminem Konkursu był jednocześnie Przewodniczącym Jury. 

Na tegoroczną – IX edycję konkursu wpłynęło 27 zgłoszeń z 20 gmin. 

Wszystkie zgłoszone realizacje spełniały warunki formalne i merytoryczne Konkursu.  

Po zapoznaniu się ze zgłoszeniami dokonano ich wstępnej oceny, na podstawie której 

sporządzono listę 18 realizacji budzących największe zainteresowanie.  

Realizacje te zostały ocenione przez członków WKUA in situ w dniach 15 i 16 września br.  

Zgodnie z programem posiedzenia omówienia zgłoszonych do Konkursu realizacji dokonała 

Pani Ewa Burchat-Błachuta – Wiceprzewodnicząca WKUA, która na podstawie prezentacji 

multimedialnej przedstawiła poszczególne zgłoszenia.  

 
2.    W trakcie prowadzonej dyskusji i jawnego głosowania wyłoniono 10 realizacji 
nominowanych do nagród w poszczególnych kategoriach. Były to, wg ilości oddanych głosów:  
 

 Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia w Katowicach – 12 głosów  
 

 Centrala Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie  – 11 głosów  
 

 Rewitalizacja Zespołu Akwenów Poprzemysłowych – Park Amelung w Chorzowie – 9 
głosów  

 

 Przebudowa Placu Wolności w Rybniku – 8 głosów  
 

 Renowacja Kompleksu Zamkowego w Pszczynie – 5 głosów  
 

 Komunalne osiedle mieszkaniowe w Rudzie Śląskiej – 3 głosy  
 

 Wielofunkcyjny Kompleks Obiektów Rozrywkowo-Usługowych Sosnowiec-Plaza – 3 
głosy  

 

 Przebudowa przestrzeni publicznej Alei NMP w Częstochowie – 2 głosy  
 

 Adaptacja na cele gastronomiczno-ekspozycyjne zabytkowego spichlerza w Olsztynie 
– 1 głos  

 

 Adaptacja budynku koszarowego na pomieszczenia dydaktyczne ASP w Katowicach 
– 1 głos  

 

 
 



3.    Na podstawie dalszej dyskusji i kolejnego głosowania Jury Konkursu, większością głosów 
przyznało:  
 

Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w kategorii URBANISTYKA pracy pn. 

„Rewitalizacja Zespołu Akwenów Poprzemysłowych Amelung w Chorzowie”  

Nagrodę przyznano za wzorowy, godny naśladowania przykład rewitalizacji terenu 

poprzemysłowego; za stworzenie w centrum miasta nowej przestrzeni, która mimo, 

że nie jest przestrzenią komercyjną, daje radość mieszkańcom. 

Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w kategorii OBIEKT ARCHITEKTONICZNY 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  pracy pn. „Centrala Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Jaworznie”. Nagrodę przyznano za wykreowanie ważnego punktu integracji kulturalnej 

mieszkańców, powszechnie przez nich akceptowanego i cieszącego się dużą popularnością; 

za wysoki poziom architektoniczny obiektu i jego harmonijne wpisanie się w kompozycję 

urbanistyczną centrum miasta.  

 

Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w kategorii MODERNIZACJA  pracy pn.: 

„Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia AM w Katowicach”. 

Nagrodę przyznano za udaną rozbudowę zabytkowych obiektów Akademii Muzycznej o nowy 

budynek i stworzenie zintegrowanego kompleksu, stanowiącego programowo-przestrzenną 

całość; za harmonijne łączenie tradycji z nowoczesnością, a także za powściągliwą, elegancką 

formę i dbałość o detal architektoniczny  

 

Następnie Pani Wiceprzewodnicząca przedstawiła wyniki głosowania internautów, którzy 

spośród zgłoszonych i prezentowanych na stronie www. silesia-region.pl realizacji wybrali 

pracę: „Centrala Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie”.  

Uzyskała ona 4035 punktów. W głosowaniu internetowym wzięło udział 2848 osób, spośród 

nich Członkowie WKUA wylosowali 5, które otrzymają nagrody rzeczowe. Na tym 

zakończono I. część posiedzenia.  
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