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Do konkursu ostatecznie za-
kwalifikowano 23 pra-
ce. Na pomys³ jego or-
ganizacji wpad³ zarz¹d 
GBPBP Projprzem SA., 
gliwickiej firmy projek-
towej obchodz¹cej w 
tym roku swoje 60-le-
cie powstania. 

W konkursie nie 
wy³oniono jednego zwyciêzcy. 
Przyznano za to dwie 
równorzêdne drugie nagrody. 
Otrzymali je Bartosz Wilk i 
Krzysztof Groñski, studenci 
IV roku Wydzia³u Architektury 
Politechniki Œl¹skiej. Lau-
reatom wrêczono nagrody 
pieniê¿ne w wysokoœci czte-
rech tysiêcy z³otych. 
Jury konkursowe, w sk³ad 
którego weszli przedstawi-
ciele organizatorów konkur-
su - GBPBP Projprzem SA., 
Wydzia³u Architektury Poli-
techniki Œl¹skiej i Urzêdu 
Miasta przyzna³o te¿ czte-
ry wyró¿nienia po tysi¹c 
z³otych. 

Pierwsza z nagrodzonych 
koncepcji to Mental Spa Bar-
tosza Wilka. Zaproponowa³ 
on dla odrestaurowanego 

konserwatorsko obiektu, 
nowoczesne funk-
cje wypoczynko-
wo - r e k r eac y j ne 
eksponuj¹ce hi-
storyczne relikty 
parku i ciekawe 
elementy zieleni 
parkowej oraz po-
wstanie kapsu³ 
hotelowych dla 

odwiedzaj¹cych. 

 

Drugi projekt to Park Kultury. 
Jego autorem jest Krzysztof 
Groñski, który odnawiaj¹c hi-
storyczny budynek uzupe³ni³ 
go now¹, ¿elbetow¹ platform¹ 
spacerow¹. Wnêtrza Za-
meczku Leœnego mia³yby po-
dobnie jak dotychczas pe³niæ 
funkcje gastronomiczne. 

– W projekcie wykorzysta³em 
istniej¹ce naturalne wznie-
sienia i nierównoœci terenu – 
wyjaœnia³ autor nagrodzonej 
pracy. - Chcia³em pokazaæ 
park z góry, stworzyæ punkt 

Sprawa s¹dowa z po-
wództwa PSS Spo³em 
o uw³aszczenie siê na 
tej nieruchomoœci, czyli 
stwierdzenie, ¿e jest jej 
w³aœcicielem zosta³a 
zakoñczona.
 
S¹d Najwy¿szy orzek³, 
¿e nieruchomoœæ nale¿y 
do miasta, co zreszt¹ 
jest zgodne z zapisami 
w ksiêdze wieczystej. 
Taki jest wiêc stan na 
dzisiaj. 

Napotkaliœmy nieste-
ty na opór ze strony 
PSS Spo³em. Do chwili 
obecnej nieruchomoœæ 
nie zosta³a nam prze-
kazana. Prosiliœmy, a 
nastêpnie wzywaliœmy 
do wydania obiektu, 
gdy¿ PSS Spo³em jest 
w posiadaniu kluczy do 
Zameczku. 

PSS Spo³em, które nie 
pogodzi³o siê z decyzj¹ 
S¹du, nadal chce wejœæ 
w posiadanie Zamecz-
ku, wysuwaj¹c w tej 
chwili koncepcje prawne 
dotycz¹ce zasiedzenia 
obiektu. Sprawa trafi³a 
wiêc ponownie do s¹du. 
Jesteœmy przekonani, 
¿e skoro S¹d Najwy¿szy 
ju¿ raz rozstrzygn¹³ tê 
kwestiê, i wtedy wszel-
kie argumenty Spo³em 
zosta³y zg³oszone, 
to sprawa powinna 
zakoñczyæ siê szybko. 

Niestety, nie zale¿y to 
od nas, a ca³a proce-
dura prawna musi siê 
odbyæ. 

W 1935 roku senior rodu 
zosta³ deportowany do 
Kazachstanu, a nastêpnie 
do Uzbekistanu. 
- Cieszê siê, ¿e jego po-
tomkowie mogli wróciæ 
do kraju, aby zamieszkaæ 
w naszym mieœcie 
– podkreœli³a prezydent 
Ma³gorzata Mañka - Szu-
lik.

Rodzina 
przyjecha³a 
do Zabrza 22 
grudnia, po 

za³atwieniu 
czasoch³onnych 
formalnoœci w 
Uzbekistanie.

Pani Oksana jest muzy-
kiem, a jej m¹¿ W³adimir 
trenerem sportowym. 
Najm³odszy z nowych 
mieszkañców, maleñki 
W³adek skoñczy³ w³aœ- 
nie… 3 miesi¹ce. Pierw-
szych s³ów bêdzie uczy³ 
siê ju¿ po polsku. Jego 
starsze rodzeñstwo oraz 
rodzice rozpoczn¹ inten-
sywny kurs nauki jêzyka.

GLIWICE. Budowa gale-
rii Focus Mall w Gliwicach 
- najwiêkszej z zaplanowa-
nych przez firmê Parkrid-
ge inwestycji w Polsce 
- odbywa siê zgodnie z 
przyjêtym kalendarzem 
prac. 

Obecnie zakoñczono ju¿ 
prace rozbiórkowe oraz  
zwi¹zane z utylizacj¹ odpa-
dów niebezpiecznych. Na 
placu budowy rozpoczê³y 
siê roboty ziemne. 

Aktualny stopieñ zaawan-
sowania prowadzonych 
przez Parkridge prac to 
wymiana ok 80 proc. 

gruntów, wykonanie ok. 
70 proc. podbudowy pia-
skowej oraz 30 proc. pod-
budowy z chudego betonu 
pod p³ytê ¿elbetow¹.
Jak poinformowa³ nas in-
westor, do po³owy marca, 
o ile nie nast¹pi znacz¹ce 
pogorszenie warunków at-
mosferycznych, Parkridge 
planuje zakoñczenie ro-
bót ziemnych.

Firma rozpoczê³a równie¿ 
procedurê przetargow¹, 
która wy³oni wykonawcê 
stanu surowego galerii.
Uruchomienie Focus Mall 
zaplanowano na 2010 
rok. (nd)

Znalezli dom 

ZABRZE. Szeœcioosobowa rodzina 
repatriantów z Uzbekistanu znalaz³a 
swój dom w Zabrzu. Od 29 grud-
nia Oksana i W³adimir mieszkaj¹ w 
wyremontowanym i wyposa¿onym 
mieszkaniu.Klucze wrêczy³a im pre-
zydent Ma³gorzata Mañka-Szulik

Prezydent 
wreczy Lwa

Nagroda stanowi wyraz uzna-
nia dla osób, które poprzez 
dobre zarz¹dzanie kierowa-
nymi przez siebie lokalnymi 
instytucjami czy firmami, 
potwierdzaj¹, ¿e nawet w 
trudnych warunkach potrafi¹ 
osi¹gaæ sukcesy. 

Nagroda Prezydenta Miasta 
nie ma ¿adnych kategorii. 
Nie jest powo³ywana ¿adna 
kapitu³a, ani komisja kon-
kursowa; nie ma zbierania 
nominacji, nie ma sforma-
lizowanych regulaminów. 
Laureata prezydent wybie-
ra osobiœcie, kieruj¹c siê 
jasno okreœlon¹ ide¹ -  to 
wyró¿nienie dla autentycz-
nych liderów. Zarz¹dzane 
przez nich podmioty rozwijaj¹ 
siê i stale poszerzaj¹ swoj¹ 
ofertê. 

Wyró¿nienie ma charakter 
presti¿owy, nie wi¹¿e siê 
z ¿adnymi korzyœciami fi-
nansowymi. Materialnym 
wyrazem uznania jest Lew 
Czuwaj¹cy  – dzie³o GZUT-u, 
odlany w br¹zie, na be¿owo-
-br¹zowawej granitowej pod-
stawie. 
Do tej pory laureatami pre-
zydenckiej nagrody zostali 
Marian Jarosz, dyrektor 106. 
Szpitala Wojskowego, Elwira 
Dziewa, prezes spó³ki AU-
TOROBOT STREFA,  Marian 
Adamek, szef gliwickiego 
„Profarbu” oraz dr. in¿. An-
drzej Meder, dyrektor Cen-
trum Mechanizacji Górnictwa 
KOMAG. 

GLIWICE. Gliwicki Lew to nagroda przyznawa-
na co roku przez prezydenta Zygmunta Fran-
kiewicza. Kto otrzyma j¹ tym razem? Laureata 
poznamy ju¿ w najbli¿szy pi¹tek, 9 stycznia   
podczas spotkania noworocznego w Gliwickim 
Teatrze Muzycznym.

Nina Drzewiecka

Zameczek przyszłosci

GLIWICE. Budynek z ogromnym tarasem widokowym i galeri¹ oraz 
ekskluzywne SPA z kompleksem hotelowym to dwa projekty, które 
zwyciê¿y³y w konkursie na rewitalizacjê Zameczku Leœnego.

widokowy, z którego mo¿na 
by zim¹ zje¿d¿aæ na nar-
tach czy sankach, a latem 
– na rowerze. Przestrzeñ, 
która powsta³a wewn¹trz to 
doskona³e miejsce na kon-
certy, wystawy i inne impre-
zy.

Cztery prace, które otrzyma³y 
wyró¿nienia w konkursie 
zawiera³y m.in. rozbudowane 
formy parkowe, propozycje 
zastosowania technologii 
energooszczêdnych czy awan-
gardowe po³¹czenia form hi-
storycznych i wspó³czesnych. 

Czy nagrodzo-
ne prace maj¹ 
szansê na 
realizacjê? 
Jak powiedzia³ Adam Neu-
mann zastêpca prezydenta 
Gliwic, nic nie stoi na prze-
szkodzie, aby któr¹œ z przy-
gotowanych przez studen-
tów koncepcji wykorzystaæ. 
Bêdzie mo¿na siê nad tym 
zastanawiaæ dopiero, gdy 
definitywnie zakoñcz¹ siê 
s¹dowe spory z PSS Spo³em 
i obiekt przejdzie w rêce mia-
sta. 

- Jednak ju¿ w tej chwili 
mo¿emy wp³ywaæ na pewne 
rozwi¹zania poprzez wprowa-
dzenie odpowiednich zapisów 
w planie zagospodarowania 
przestrzennego dla dziel-
nicy Zatorze, który w³aœnie 
powstaje – zaznaczy³ Neu-
mann. - Urbaniœci pracuj¹cy 
nad planem, otrzymaj¹ 
konkursowe propozycje i 
po rozwa¿eniu niektóre z 
pewnoœci¹ w dokumencie 
zostan¹ uwzglêdnione. 

Nina Drzewiecka

Adam 
Neumann 
– zastêpca 
prezydenta 
Zabrza

Kto jest 
w³aœcicielem 
Zameczku?

Rosnie Focus Mall
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Oberża z muzeum Oberża z muzeum 
w tlew tle


