
Zadaniem studentów by³o 
opracowanie projektów przed- 
stawiaj¹cych now¹ wizjê 
architektoniczn¹ dla Placu 
Warszawskiego oraz terenu 
znajduj¹cego siê miêdzy Pla-
cem Teatralnym a Alej¹ Kor-
fantego. Miasto chcia³oby 
zmieniæ charakter tych miejsc 
na bardziej reprezentacyjny. 
Dlaczego to ambitne zadanie 
powierzono studentom? 

Jak wyjaœnia Ma³gorzata Bom-
belka, pe³nomocnik prezy-
denta do spraw rewitalizacji, 

m³odzi ludzie s¹ kreatywni i nie 
boj¹ siê wyzwañ. 

Plac Warszawski 
pełni obecnie rolę 
dużego parkingu  
i międzynarodowe-
go dworca autobu-
sowego. W przy-
szłości to powinno 
się zmieniæ. 
W za³o¿eniu, koncepcje konkur-

sowe mia³y jednak uwzglêdniaæ 
planowane centrum prze-
siadkowe, które ma powstaæ 
miêdzy dworcem a placem. 

Projekt, który najbardziej 
spodoba³ siê jury, jednoczeœnie 
uznano za najbardziej kontro-
wersyjny. 
Jego autorami s¹ studenci IV 
roku Wydzia³u Architektury, Na-
talia Lewandowska i Wojciech 
¯aczek. Ich praca zak³ada, ¿e 
przebiegaj¹ca przez plac histo-
ryczna oœ widokowa podzieli 
go na dwie strefy – miejsk¹ 

i rekreacyjn¹, zielon¹. Zabu-
dowa wokó³ placu zostanie 
zagêszczona i powstanie tam 
przestrzeñ o charakterze ko-
mercyjnym, przeznaczona na 
handel i rozrywkê.   

Inną rolę ma pełnić 
teren między 
Placem Teatralnym 
a Aleją Korfantego. 
Władze miasta, które 
stawiają na turystykę 
przemysłową, chcia-
łyby aby powstało 
tam coś w rodzaju 
centrum obsługi dla 
turystów przyjeż-
dżających do Zabrza 
zwiedzać zabytki 
postindustrialne. 
 
W tym przypadku bezkonkuren-
cyjny okaza³ siê projekt przygo-

towany przez  Annê Kobiersk¹ 
i Micha³a Golê. 

Konkurs na propozycje 
rozwi¹zañ funkcjonalno-prze-
strzennych rewitalizacji cen-
trum miasta rozstrzygniêto 29 
czerwca w siedzibie Filharmo-
nii Zabrzañskiej. Tam te¿, do 

koñca lipca mo¿na ogl¹daæ 
zg³oszone do konkursu prace. 

Patronat nad konkursem 
objê³a Ma³gorzata Mañka-
-Szulik prezydent Zabrza, przy 
wspó³udziale Wydzia³u Archi-
tektury Politechniki Œl¹skiej w 
Gliwicach. (nd)

Młodzi architekci mają ciekawe 
pomysły

Zakoñczy³ siê remont parku im. Jacka Kuronia w Zabrzu. W trakcie prac 
modernizacyjnych ustawiono tam 36 ³awek, wybudowano plac zabaw 
z karuzel¹, huœtawkami i piaskownic¹, ulepszono nawierzchniê ci¹gów pie-
szych. W nastêpnych latach planowana jest zmiana drzew i krzewów oraz 
przygotowanie nowej aran¿acji parkowej zieleni.

1 lipca wystartowa³ w Gli-
wicach projekt „W³asna 
firma Twoj¹ drog¹ do suk-
cesu”. Przedsiêwziêcie 
ma na celu dofinansowa-
nie 20 nowo powstaj¹cych 
mikroprzedsiêbiorstw two-
rzonych na terenie naszego 
województwa. 

Adresaci programu 
to osoby w wie-
ku do 25 lat oraz 
powy¿ej 45. roku 
życia.

Musz¹ byæ zameldowani na 
Œl¹sku na pobyt sta³y lub cza-
sowy i w okresie 12 miesiêcy 
przed przyst¹pieniem do 
projektu nie mogli prowadziæ 
dzia³alnoœci gospodarczej.

Korzystaæ z dobrodziejstw 
programu mog¹ pracuj¹cy 
jak i nieaktywni zawodowo. 
Wystarczy mieæ dobry pomys³ 
na biznes.

Rekrutacja zainteresowanych 
rozpocznie siê w sierpniu. 
40 zakwalifikowanych osób 
bêdzie mog³o ubiegaæ siê o 

otrzymanie bezzwrotnego, 
jednorazowego dofinanso-
wania w wysokoœci do 37 
tysiêcy z³otych na zakup tzw. 
œrodków trwa³ych, obroto-
wych oraz na promocjê firmy. 
Najlepsi skorzystaj¹ równie¿ 
z pó³rocznego wsparcia po-
mostowego. 

Dodatkowych informacji 
udzielaj¹ pracownicy TECH-
NOPARKU pod numerem 
tel. 32/335-85-10 lub za 
poœrednictwem e-maila 
62@technopark.gliwice.pl.

 (gm/um gliwice)

W Gliwicach projektowali ju¿ strefê restauracyjn¹ 
w CH.Forum, zagospodarowanie Zameczku Leœnego przy 
ul. Chorzowskiej czy nowy dziedziniec Politechniki Œl¹skiej. 
W Zabrzu zajêli siê  zabudowaniami Huty Donnersmarcków, 
a teraz rewitalizacj¹ dwóch obszarów w centrum miasta. 
Studenci Wydzia³u Architektury po raz kolejny udowodnili, 
¿e maj¹ ciekawe koncepcje i oryginalne pomys³y. 

Odnowiony park im. Kuronia

Prace w parku im. Jacka Ku-
ronia prowadzone s¹ ju¿ od 
kilku lat. W 2009 roku wyko-
nano „zielony parking” z tzw. 

geokrat i przebudowano par-
kowe oœwietlenie. Wczeœniej 
postawiono boisko oraz  
pi³kochwyty, powsta³y rów-

nie¿ nowe ci¹gi pieszo-jezd-
ne z kostki betonowej i grani-
towej. Ogrodzono tak¿e plac 
zabaw. (nd)

37 tysięcy na start

Masz pomys³ na biznes, myœlisz o za³o¿eniu w³asnej firmy, 
ale brakuje Ci pieniêdzy? Park Naukowo-Technologiczny 
„TECHNOPARK GLIWICE” ma dla Ciebie rozwi¹zanie!


