
Konkurs „Najlepsza Przestrzeń 
Publiczna Województwa Śląskie-
go” organizowany jest przez Za-
rząd Województwa Śląskiego. 
Do tegorocznej, 13. już edycji 
zgłoszono 43 obiekty. Wśród 
dwóch zabrzańskich propozy-
cji jest nowy budynek Wydziału 
Organizacji i Zarządzania Poli-
techniki Śląskiej. Do gruntownie 
przebudowanych dawnych koszar 
wojskowych studenci i wykładow-

cy wprowadzili się jesienią ubie-
głego roku. 
– Ten budynek cały jest nietypowy 
– podkreśla profesor Jerzy Wite-
czek, autor projektu przebudo-
wy. – To, co zastaliśmy na etapie 
projektowania, było pod każdym 
względem ruiną. Oświetlenie było 
złe, korytarze ciasne. Istotą kon-
cepcji stało się złagodzenie niedo-
skonałości i stworzenie obiektu, 
w którym będzie klimat. Teraz sale 

są przeszklone, a kolory zostały 
wybrane z palety barw przyjaznych 
dla użytkowników. Budynek jest 
przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Na każdej 
kondygnacji zamontowane zostały 
tablice z rozkładem pomieszczeń 
z informacjami w języku Braille'a. 
Sale są wentylowane lub klimatyzo-
wane. Takiej jakości ten gmach nie 
miał nawet w chwili powstania – do-
daje architekt. Przebudowa budyn-

ku kosztowała 16,5 mln zł. Ponad 
13 mln zł stanowiła uzyskana przez 
samorząd unijna dotacja, resztę 
gmina wyłożyła z własnej kasy.
Nowy pawilon Śląskiego Centrum 
Chorób Serca otwarty został wio-
sną ubiegłego roku. Jego budowa 
pochłonęła ponad 103 mln zł. 
– Czuliśmy pilną potrzebę rozbu-
dowy Śląskiego Centrum Chorób 
Serca, brak miejsca zaczynał prze-
szkadzać, hamował nasz rozwój 
– zwraca uwagę profesor Marian 
Zembala, dyrektor ŚCCS. - Podję-
liśmy duży wysiłek i sprostaliśmy 
wyzwaniu. Po 25 latach mamy 
nowy szpital, doświadczony, świet-
nie wyszkolony zespół i warunki, 
by jeszcze lepiej wypełniać misję 
Śląskiego Centrum: „Jesteśmy, 
aby ratować, nowocześnie leczyć, 
dawać nadzieję” – podsumowuje 
prof. Marian Zembala.   (hm)

Aby oddać swój głos, należy na stronie internetowej konkursu (www.slaskie.pl, zakładka „Najlep-
sza Przestrzeń Publiczna”) wybrać trzy najlepsze propozycje i przyznać im odpowiednio 3, 2 lub 
1 punkt, a następnie potwierdzić swój głos przez e-mail. Wyniki głosowania internautów nie mają 
wpływu na werdykt jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach: przestrzeń 
publiczna, zrewitalizowana przestrzeń publiczna, obiekt użyteczności publicznej i zrewitalizowany 
obiekt użyteczności publicznej. 

Jak głosować?
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Hol nowego pawilonu 
ŚCCS robi duże wrażenie

Jedna z sal w nowym 
budynku Politechniki Śląskiej

DWA OBIEKTY Z ZABRZA WALCZĄ O TYTUŁ NAJLEPSZEJ PRZESTRZENI 
PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
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JELEŃ Z PODOLSKIM NA ROOSEVELTA?
Urodził się w Cieszynie, przez 
kilka sezonów błyszczał we 
francuskim AJ Auxerre, pry-
watnie jest zagorza-
łym fanem Górnika 
Zabrze. Popularny 
napastnik przyjechał 
w piątek do Zabrza. 
Zdradził, że ma wielką 
ochotę, by występować 
w barwach klubu z Ro-
osevelta.

– Podobno Łukasz Podolski 
też ma takie plany. Myślę, że 
razem na boisku moglibyśmy 
nieźle zamieszać – uśmiecha 
się Ireneusz Jeleń. 

Zawodnik przyjechał do Zabrza 
na zaproszenie Stowarzyszenia 
„Klub Sympatyków Górnika Za-

brze”. Na imprezę chary-
tatywną „Gramy o ma-
rzenia”, która odbędzie 

się 8 września na Ślą-
skim Rancho w Zabrzu, 

przekazał swoją koszulkę 
i piłkę popisaną przez gra-

czy francuskiego klubu Lille 
OSC, w którym występował 

w ostatnim sezonie. W tym 
tygodniu podpisać ma kontrakt 
z nowym klubem. Jakim? Tego 
nie chciał na razie zdradzać. 
Piłkarz zwiedził w piątek budo-
wę nowego stadionu miejskie-

go. Rozmawiał też z prezesem 
Górnika Zabrze Arturem Jankow-
skim. – Chwała Stowarzyszeniu 
za zorganizowanie akcji „Gramy 
o marzenia”. Jeśli ma to pomóc 
w zdobyciu środków dla dzieci 
z Fundacji Rodzin Górniczych, to 
jest to bardzo cenna inicjatywa 
– podkreśla prezes Artur Jan-
kowski. 
Sportowe pamiątki przekazane 
na licytację przez wielu znanych 
piłkarzy znajdą się na oficjalnym 
koncie aukcyjnym Stowarzysze-
nia „Klub Sympatyków Górnika 
Zabrze” w serwisie Allegro.pl. 
 (hm)

CENIONY NAPASTNIK IRENEUSZ JELEŃ SPOTKAŁ SIĘ Z KIBICAMI GÓRNIKA ZABRZE

Ireneusz Jeleń przekazał na aukcję koszulkę i piłkę

Do końca sierpnia można jeszcze głosować w konkursie na najlepszą 
przestrzeń publiczną województwa śląskiego. W rywalizacji o zaszczyt-

ny tytuł biorą udział dwa obiekty z Zabrza. Chodzi o nowe gmachy 
Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej 

oraz Śląskiego Centrum Chorób Serca.

ARCHITEKTONICZNA 
RYWALIZACJA

Profesor Jan Kaźmierczak
Jestem naprawdę szczęśliwy, zarówno jako 
poseł na Sejm RP, jak i pracownik Wydziału 
Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 
że Zabrze tak znakomicie rozwija swoje 
funkcje prężnego i innowacyjnego ośrodka 
akademickiego. Ze szczególnym uznaniem 
odbieram działania władz miasta na rzecz 
poprawy warunków studiowania 
i prowadzenia prac naukowo-badawczych 
w zabrzańskim kampusie mojej uczelni. 
Wspaniale wyremontowany i idealnie 
dopasowany do potrzeb społeczności 
akademickiej budynek przy ulicy Roosevelta 
to nie tylko znakomita ilustracja efektywnej 
współpracy zabrzańskiego samorządu 
i Politechniki Śląskiej, ale również przykład 
skutecznej rewitalizacji przestrzeni miejskiej. 
Wszystko to niewątpliwie wpływa na coraz 
lepszy wizerunek naszego miasta w aglomera-
cji górnośląskiej.

Coraz lepszy wizerunek

Kolorowa ele-
wacja gmachu

Zniszczony 
budynek zyskał 

nowe życie


