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Autorami pro-
jektu s¹  Jolan-
ta Rzepecka i 
£ukasz Rozkosz 

z Wydzia³u Architektury Poli-
techniki Œl¹skiej. Ich praca 
najbardziej przypad³a do gustu 
konkursowemu jury. 

Konkurs, którego przedmio-
tem by³o zagospodarowanie 
ponad 1000 m2 powierzchni 
na poziomie +1 oraz  antre-
sol w gliwickim Forum, og³o- 
szono w lutym. Zaproszono 
do niego studentów studiów 
dziennych i podyplomowych 
Wydzia³u Architektury Politech-
niki Œl¹skiej. 
Koncepcja czêœci gastrono-

micznej mia³a uwzglêdniaæ 
podzia³ obszaru miêdzy 3-5 
najemców oraz organizacjê 
wspólnej czêœci konsumpcyj-
nej, przy wykorzystaniu ele-
mentów zieleni i przestrzeni 
miejskiej. 

Na zwyciêskie projekty cze- 
ka³y trzy nagrody g³ówne w wy- 
sokoœci 30 tys. z³, 15 tys. z³      
i 5 tys. z³ oraz dwa wyró¿nienia 
po 1000 z³. 

Do konkursu ostatecznie 
zg³oszono 33 prace. Zda-
niem komisji konkursowej 
studenci przedstawili bardzo 
ró¿ne podejœcie do zadane-
go tematu a wszystkie prace 

wyró¿nia³y siê œwie¿oœci¹ i  po- 
mys³owoœci¹. 
Jury najwy¿ej oceni³o pracê 
pod nazw¹ „Chmura”, Jolanty 
Rzepeckiej i £ukasza Rozko-
sza. 
- Naszym zdaniem to bardzo 
nowatorski projekt, który ³¹czy 
wnêtrze Centrum Handlowe-
go ze œwiatem zewnêtrznym, 
pokazuje to co siê dzieje 
„wewn¹trz”-  na „zewn¹trz” 
- wyjaœnia³a dr Natalia B¹ba-
-Ciosek, z komisji konkurso-
wej. 

G³ównym elementem zwy- 
ciêskiej koncepcji jest du¿a 
iloœæ bia³ych kloszy o zró¿ni- 
cowanej  wielkoœci. Tworz¹ one 
zwart¹ ca³oœæ, wisz¹c¹ nad 
przestrzeni¹ gastronomiczn¹. 

- Chodzi³o nam o wprowadze-
nie powietrza w przestrzeñ 
handlow¹, a dziêki temu stwo-
rzenie miejsca sprzyjaj¹ce- 
go relaksowi, odpoczynkowi 
i towarzyskim spotkaniom. 
Szklana fasada w po³¹czeniu             
z bia³ymi kloszami, imituj¹- 
cymi chmury ma sprawiæ, ¿e 
bêdziemy czuæ siê jak w niebie 
-  tak o swoim pomyœle mówili 
Jola i £ukasz.  
 
Teraz, na podstawie zwyciêskiej 
idei przewodniej powstanie 

docelowy projekt wykonawczy.  
Przygotuje go profesjonalna 
pracownia. Studenci, bêd¹ 
uczestniczyæ w tym procesie 
jako konsultanci.  

Swoje wyró¿nienie przyznali 
równie¿ dziennikarze. Przedsta-
wicielom mediów najbardziej 
podoba³ siê projekt Agnieszki 
Labus oraz £ukasza Szafranka 
– pod robocz¹ nazw¹  „Trans-
port”.  
Autorzy wykorzystali w nim 
system czerwonych pergol, 
tworz¹cych wnêtrze pojazdu 
- autobusu lub tramwaju, w 
którym siedz¹ klienci. Projekt 
podoba³ siê równie¿ jury, które 
podkreœla³o jego oryginalnoœæ. 

Jak zapowiada dyrekcja CH 
Forum, czêœæ gastronomiczna 
ma zostaæ oddana do u¿ytku 
do koñca roku. W tym samym 
terminie, na niewykorzysty-
wanym dotychczas poziomie       
2 rozpocznie dzia³alnoœæ Cen-
trum Fitness oraz restauracja 
ze zdrow¹ ¿ywnoœci¹.  

Nina Drzewiecka 

Nagrodzone projekty mo¿na 
ogl¹daæ na stronach portalu 
www.rynkowy.pl
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Chmury w Centrum
GLIWICE. Mnóstwo bia³ych kloszy, 
rozmieszczonych gêsto na ró¿nych 
wysokoœciach, dziêki którym mamy 
wra¿enie przebywania w chmurach      
lub nad nimi - tak wygl¹da zwyciêska 

koncepcja na zagospodarowa-
nie czêœci gastronomicznej w 
Centrum Handlowym Forum.

Pytania mo¿na zadawaæ na stronie Telewizji Gliwice 
www.itv.gliwice.pl do niedzieli 31 maja. Na wybra-
ne siedem pytañ nasz goœæ odpowie w poniedziałek 
1 czerwca. Informator Rynkowy jest partnerem cyklu 
„Zadaj pytanie”. 2 czerwca uka¿e siê relacja ze spo-
tkania z  komendantem  Marcinkowskim.

Zwycięski projekt oraz jego 
autorzy, Jolanta Rzepecka 
i £ukasz Rozkosz.

Wyróżniona koncepcja Agnieszki 
Labus oraz £ukasza Szafranka  
dziennikarzom podobała się 
najbardziej.

ZABRZE. Teatr Nowy 
oraz Dom Muzyki 
i Tañca otrzyma³y unij-
ne dofinansowanie. 
Dziêki tym œrodkom 
w obu obiektach zre-
alizowane zostan¹ ko-
lejne inwestycje. 

Do tej pory w Teatrze Nowym 
zrealizowano wiele dzia³añ 
o charakterze remontowo 
- budowlanym i konserwa-
torskim, m.in. zakupiono 
nowe wyposa¿enie, w tym 
fotele, kotary i kurtyny. Po-
prawie uleg³y tak¿e warunki 
techniczne.
Kolejna zaplanowana inwe-
stycja to przebudowa sceny 
i widowni Teatru Nowe-
go.  Na ten projekt Zabrze 
uzyska³o ze œrodków unij-

nych prawie 2,8 mln z³.
Z kolei zabrzañski DMiT 
mo¿e liczyæ na  ponad 2,8 
mln z³ unijnej dotacji. Dziêki 
tym œrodkom bêdzie mo¿na 
prowadziæ dalsze prace in-
westycyjne.
W DMiT ca³y czas prowa-
dzone s¹ prace moderniza-
cyjne. Uda³o siê ju¿ m.in. 
wykonaæ nowe sufity i do-
datkowo zabezpieczyæ dach,  
zamontowaæ dŸwiêkowy 
system ostrzegawczy i 
system zabezpieczeñ 
przeciwpo¿arowych, a tak¿e 
przebudowaæ pomieszcze-
nia.

Oba dofinansowania przy-
znano w wyniku konkursu w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Œl¹skiego. (nd)

Z Unii dla Zabrza


