Zielona wyspa Śląsk
Pod przewrotnym nieco
hasłem „Tauron Zielona Wyspa Śląsk” od kilku lat prowadzona jest szeroko zakrojona
kampania, której głównym celem jest pokazywanie zmieniającego się wizerunku naszego
regionu.
Śląsk nie musi być pojmowany stereotypowo, jako „czarna i
brudna kraina”. A z pewnością
nie są tak postrzegane Tarnowskie Góry. Miasto przyłączyło
się do 4 edycji kampanii, której
honorowo patronują Wojewoda
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Każda z funkcji hali będzie
Z piętnastu koncepcji wyło- Głowne wejście do budynku będzie
niona została ta najlepsza, a bur- się znajdować od strony Parku Miej- mogła być wykorzystywana niezamistrz dostał od radnych zielone skiego. Obiekt oprócz boiska będzie leżnie. W suficie ukryto system szyświatło do realizacji zadania. Przy mieszkańcom oferować ściankę nowy do wydzielania boisk treninParku Wodnym wreszcie powsta- wspinaczkową i cztery boiska do gowych. Wejścia dla zawodników i
nie nowa hala sportowa, o której squasha. W holu przewidziano miej- widzów zaprojektowano oddzielnie.
mówi się od lat. Jej wybudowanie, sce na działalność wystawienniczą. Kolorystykę zaprojektowano w
Trybuny podzielone na 5 sektorów taki sposób aby zapewniała jak naj1 2jeśli nie będzie niespodzianek, zaj189684
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Opracowanie koncepcji architektonicznej hali sportowej w Tarnowskich Górach

kamera B

kamera C

kamera D

Ogłoszony w ubiegłym roku
przez AIG S.A. konkurs na koncepcję architektoniczną nowej hali
sportowej został rozstrzygnięty.
Zwycięską koncepcję komisja konkursowa wyłoniła 29 lutego. Pierwsze wizualizacje hali sportowej od
razu wzbudziły gorącą dyskusję. PRZEKRÓJ B1 SKALA 1:200
Jednak ten obiekt ma wyróżniać nie
jego wygląd, ale funkcjonalność.
- Chcieliśmy, żeby hala harmoZwycięską koncepcję przedsta- odciągała uwagi od rozgrywek czy
nijnie wtopiła się w otaczającą przestrzeń, bez odróżniania się od Parku wiło konsorcium dwóch firm: Stu- wydarzeń kulturalnych.
1 2 hotelu i hipermarketu,
- Można sobie wyobrazić obiekdio ARCIS Mariusz Pawlak i Piotr
Wodnego,
34
Opracowanie koncepcji architektonicznej hali sportowej w Tarnowskich Górach
co moim5 6zdaniem się udało. Rów- Klasek z Tarnowskich Gór oraz ty większe, ładniejsze, może wszechnie istotna była ekonomia budowy. Biuro Usług Architektonicznych stronniejsze. Ale to jest hala, na
Wymagaliśmy zachowania minimal- „Profil” z Chorzowa, które teraz jaką nas stać i jakiej potrzebujemy
w Tarnowskich Górach - twierdzi
nych kosztów budowy przy zacho- przygotuje projekt budowlany.
- Jesteśmy gotowi do inwesty- burmistrz.
waniu pełnej użyteczności obiektu.
Okres dyskusji, poszukiwania
Mimo wszystkich ograniczeń do- cji. Połowę środków wypracowała
staliśmy projekt spełniający nasze spółka AIG czyli Park Wodny. Resz- rozwiązań i pieniędzy się skończył.
galeria
ściana wsp.
tę wyłoży miasto w formie objęcia h o l To nie obietnica. Ta inwestycja
oczekiwania - mówi Arkadiusz
akcji spółki. Warto to zrobić, bo się rozpoczyna. Kiedy powstanie
Czech, burmistrz miasta.
Za 12 mln zł powstanie hala hala jest obiektem w mieście po- projekt - ruszy budowa. Zgodnie z
sportowa łącząca we wspólną prze- trzebnym - przekonuje Arkadiusz planem, otwarcia hali możemy się
spodziewać w 2014 roku.
strzeń skatepark i Park Wodny. Czech.
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S1.
PANEL ELEWACYJNY TYPU SANDWICH Z WYP. POLIURETANOWYM
PRZESTRZEŃ MONTAŻOWA
KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
PANEL AKUSTYCZNY

magazyny sprzętu
szatnie / wc

+9,400

650

5 700

S2.

+7,200

3 600

S1.

+3,600

13 000

+3,600

3 600

hol wejściowy
POZIOM TERENU ISTNIEJĄCEGO

S2.
PANEL ELEWACYJNY TYPU SANDWICH Z WYP. POLIURETANOWYM
PRZESTRZEŃ MONTAŻOWA
KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
ŚCIANA SYSTEMOWA ASB

D1.

±0,000

D1.
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA PODKŁADOWA
STYROPIAN EPS
FOLIA PE
BLACHA TRAPEZOWA
BLACHOWNICA STALOWA
D2.
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA PODKŁADOWA
STYROPIAN EPS
FOLIA PE
STROP ŻELBETOWY
PŁYTA SYSTEMOWA ASB

±0,000

3 600

kawiarnia
pom. transmisji

13 790

blachownica
kort squasha

D3.

2 800

D2.

-3,600

-3,600
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15,0 cm

Wernisaż na zamku
23 marca na Zamku w Starych Tarnowicach odbędzie
się wernisaż wystawy „Współczesnego malarstwa wenezuelskiego”, która potrwa do 24
kwietnia.
Honorowy patronat nad
wystawą, po raz pierwszy prezentowaną w Polsce, objęli
Attaché ds. Kultury Ambasady Boliwariańskiej Republiki
Wenezueli Jesus M. Cruz oraz
Ambasador Ekwadoru w Polsce, Fabian Valdivieso Eguiguren, który otworzy wystawę.
Wydarzeniu patronuje także
Burmistrz Miasta Tarnowskie
Góry. Ekspozycja powstała przy
współpracy Fundacji Kompleks
Zamkowy, Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli
w Warszawie oraz Uniwersytetu Śląskiego (Studenckie Koło
Naukowe Historyków Sztuki).
Na ekspozycję składa się 20
obrazów autorstwa młodego pokolenia wenezuelskich artystów,
laureatów wielu prestiżowych
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1. WEJŚCIE GŁÓWNE
2. WEJŚCIE DLA ZAWODNIKÓW
3. WJAZD NA PŁYTĘ BOISKA
4. PARKING (179mp.)
5. PARKING DLA NIEPEŁNOSPR. (6mp.)
6. PARKING DLA PRACOWNIKÓW (15mp.)
7. SKATE PARK
8. WEJŚCIE DO SKATE PARKU

bilans terenu:
POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA: 11 398m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY HALI:
2737m2
POWIERZCHNIA ZAUDOWY SKATE PARKU: 1594m2
POWIERZCHNIA PLACÓW:
976m2
POWIERZCHNIA PARKINGÓW I DRÓG:
3990m2
POWIERZCHNIA TERENÓW ZIELONYCH:
7408m2

kamera A

2

Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego i Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego.
15 marca, w godzinach od
9.00 do 13.00, na tarnogórskim
Rynku odbędą się warsztaty
ekologiczne dla dzieci i młodzieży. Tematyka warsztatów
będzie dotyczyć segregacji odpadów i recyklingu. Uczestnicy
będą układać wielkie puzzle,
grać w EKO-memory, rozwiązywać EKO-krzyżówki, a także
brać udział w warsztatach dotyczących segregacji odpadów.
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nagród, którzy swoje prace prezentowali w Paryżu, Tokio, Nowym Jorku, Caracas, San Domingo czy Puerto De La Cruz.
Głównym celem prezentowanej wystawy jest promocja
szeroko rozumianej współczesnej kultury i sztuki latynoamerykańskiej. Ekspozycja
wzbogacona została o imprezy
towarzyszące, na które składają
się: warsztaty artystyczne dla
dzieci i młodzieży, warsztaty
języka hiszpańskiego, warsztaty
taneczne, seminaria i wykłady
związane z historią sztuki, prowadzone m.in. przez studentów
Historii Sztuki UŚ. Ponadto
odbędą się spotkania z podróżnikami, m.in. z autorem kilku
bestsellerów
podróżniczych,
bohaterem nagradzanego filmu
dokumentalnego „W drodze”,
Mieczysławem Bieńkiem. Ważnym punktem programu będzie
prezentacja kina latynoamerykańskiego.
Serdecznie zapraszamy.

