Poddane termomodernizacji III LO w Tychach jest najlepszym obiektem rozstrzygniętego
w czwartek konkursu Architektura Roku Województwa Śląskiego. Najpiękniejszy dom jest
w Zawierciu, a najpiękniejszego wnętrza trzeba szukać 320 metrów pod ziemią w Zabrzu.
Po raz kolejny w budynku Sejmu Śląskiego rozstrzygnięto dwa najważniejsze konkursy
architektoniczne w regionie. O nagrodę katowickiego oddziału Stowarzyszenia Architektów
Polskich ubiegało się w tym roku pięćdziesiąt różnych realizacji. - Poziom był wysoki,
mieliśmy z czego wybierać. Zanim podjęliśmy decyzje, sporo podróżowaliśmy, żeby
wszystko zobaczyć na własne oczy. Przeżyliśmy wiele zaskoczeń, a największym był
zwycięski obiekt. Dopiero na miejscu można było w pełni docenić pracę, która została tam
wykonana przez projektanta i inwestora - mówi Piotr Buśko, prezes katowickiego oddziału
SARP.
W tej kategorii zwyciężyła termomodernizacja budynku III LO w Tychach projektu pracowni
RS+ Roberta Skitka. Zmiany zostały przeprowadzone w konsultacji ze Zdzisławem
Łojewskim, oryginalnym projektantem wzniesionego w 1963 roku gmachu.
Ta termomodernizacja to nie kolejny przykład szpecącej styropianozy. W tym przypadku
udało się w ten sposób podnieść jakość budynku, nie ponosząc przy tym większych kosztów
niż zwykle. Inne instytucje powinny brać z tyskiego liceum przykład - dodaje Buśko.

Wnętrzem Roku została Strefa K8 na poziomie 320 kopalni Guido zaprojektowana przez
Studio Architektury, a Dziełem Eksportowym Dom Autorodzinny projektu KWK Promes.
Za najlepszy dom jednorodzinny na terenie województwa śląskiego jury uznało stojący
w Zawierciu Dom w Krajobrazie, dzieło Kropka Studio Małgorzaty Łapaj. To dla tej
pracowni spory sukces. Biuro działa zaledwie od trzech lat, a nagrodzony budynek to pierwszy
dom jednorodzinny w jego portfolio. - Dom znajduje się na działce położonej na granicy
otuliny parku krajobrazowego Orlich Gniazd. W okolicy jest niewiele domów, za to sporo
wapiennych skał. Chcieliśmy uszanować to malownicze otoczenie - mówią Małgorzata Łapaj
i Jakub Kowalczyk. Formą nawiązali do klasycznego domu polskiego, na elewacji
wykorzystali drewno i wapień wydobywany w pobliskim kamieniołomie.
Drugi z rozstrzygniętych w czwartek konkursów to Najlepsza Przestrzeń Publiczna
Województwa Śląskiego. Tu w tym roku nagród było dość mało, w niektórych kategoriach
jury zdecydowało się przyznać jedynie wyróżnienia. Wśród nagrodzonych znalazły się dwie
chorzowskie realizacje - zrewitalizowane otoczenie Szybu Prezydent i Śląskie
Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Nagrodami uhonorowano
też dwa zrewitalizowane obiekty użyteczności publicznej - budynek dyrekcji Huty Zabrze
zaadaptowany na potrzeby urzędu miasta oraz siemianowicki Park Tradycji Górnictwa
i Hutnictwa.
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