GRAND PRIX
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach wraz z zagospodarowaniem
terenu, jako dopełnienie osi kultury utworzonej na zrewitalizowanych terenach po byłej
kopalni węgla kamiennego Katowice
 za stworzenie przestrzeni publicznej i budynku o charakterystycznej ekspresyjnej formie
stanowiącej harmonijne dopełnienie Osi Kultury wraz z Muzeum Śląskim i NOSPR-em,
podkreślającej silną tożsamość tego miejsca,
 za stworzenie w strukturze miasta nowej przestrzeni użytkowej, ekspozycyjnej i
widokowej o walorach urbanistyczno-architektonicznych respektujących i z szacunkiem
uzupełniających przestrzeń wokół ikony śląskiej architektury jaką jest SPODEK
 za kompozycję przestrzenną budynku i jego otoczenia, realizującą najwyższe standardy
i oczekiwania od współczesnych przestrzeni publicznych i obiektów użyteczności
publicznej.
KATEGORIA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
W tej kategorii postanowiono nie przyznać nagrody, a jedynie dwa równorzędne wyróżnienia
WYRÓŻNIENIE: Rodzinny park rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śląskim.
Za wykorzystanie naturalnego ukształtowania nieużytkowanego terenu pomiędzy trzema
osiedlami mieszkaniowymi, dla kreacji wspólnej przestrzeni rekreacyjnej dedykowanej nie
tylko społeczności lokalnej, lecz poprzez urządzenie terenu i zastosowane aranżacje, również
innym mieszkańcom miasta i regionu.
WYRÓŻNIENIE: Kompleks sportowo-rekreacyjny u źródeł Warty w Zawierciu
Za stworzenie przyjaznego mieszkańcom miejsca spędzania wolnego czasu, aktywności
sportowej i rekreacji, przy zastosowaniu prostych i nie narzucających się architektonicznych
środków wyrazu i elementów małej architektury
KATEGORIA ZREWITALIZOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
NAGRODA MARSZAŁKA:
Kompleks Wieże KWK Polska. Rewitalizacja terenu zabytkowych wież wyciągowych
szybów I i II dawnej Kopalni Polska w Świętochłowicach.
Za konsekwencję w działaniach na rzecz ratowania i przywracania do życia architektury
przemysłowej Śląska. Za umiar zastosowanych architektonicznych środków wyrazu oraz
atrakcyjną ofertę programową nowego miejsca na mapie zabytków przemysłowych miasta i
regionu.
Nie przyznano wyróżnienia.

KATEGORIA OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
W tej kategorii Jury przyznało nagrodę oraz 3 równorzędne wyróżnienia:
NAGRODA MARSZAŁKA:
Rozbudowa Przedszkola w Paniówkach w gminie Gierałtowice.
Za interesujące, adekwatne dla miejsca, nowoczesne rozwiązania urbanistycznoarchitektoniczne oraz ujmującą prostotę architektury, w elegancki sposób kreującą przestrzeń
przebywania dzieci i kształtującą ich poczucie estetyki. Za stworzenie obiektu dostosowanego
do odbiorcy usług projektowych i użytkowników budynku, będącego przykładem możliwości
wielkich zmian przy skromnych możliwościach finansowych.

WYRÓŻNIENIE:
Hala Sportowa w Tarnowskich Górach.
Za spokojne i zrównoważone rozwiązania architektoniczne, podporządkowane funkcji
obiektu, tworzące elegancki w wyrazie budynek sportu i rekreacji.
WYRÓŻNIENIE:
Muzeum Ognia w Żorach.
Za próbę promocji miasta, jego historii i współczesności, poprzez obiekt interaktywnego
muzeum o ciekawej formie architektonicznej, z programem kulturalnym i edukacyjnym o
ponadlokalnym zasięgu.
WYRÓŻNIENIE:
Tężnia w Radlinie.
Za ciekawą próbę aktywizacji zielonych przestrzeni miasta poprzez budowę obiektu tężni,
stanowiącego nową propozycję wypoczynku i rekreacji i dla mieszkańców
KATEGORIA ZREWITALIZOWANY OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
postanowiono przyznać dwie równorzędne nagrody oraz dwa równorzędne wyróżnienia.
NAGRODA MARSZAŁKA:
Dom Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach.
Za uratowanie obiektu będącego świadkiem historii Śląska, za jego wzorcową renowację
i stworzenie miejsca aktywności kulturalnej i edukacyjnej oraz za ambitne plany
wykorzystania go na cele muzealne.
NAGRODA MARSZAŁKA:
Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach.
Za udaną rewitalizację budynku Starego Młyna, będącą przykładem racjonalnego,
wyważonego podejścia do wykorzystania lokalnego dziedzictwa dla aktywizacji lokalnej
społeczności i stworzenia atrakcji turystycznej o znaczeniu ponadlokalnym.
WYRÓŻNIENIE:
Budowa Inhalatorium zasilanego wodami solankowym w parku zdrojowym polegającej
na budowie kopii historycznego obiektu kubaturowego z częściowym podpiwniczeniem
przy ul. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju.
Za udaną rekonstrukcję obiektu, jego harmonijne wpisanie w architekturę zieleni i
wzbogacenie oferty Parku Zdrojowego.
WYRÓŻNIENIA:
Łaźnia łańcuszkowa – rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji budynku łaźni
łańcuszkowej dawnej kopalni Królowa Luiza w Zabrzu.
NAGRODĘ INTERNAUTÓW.
„Park Cegielnia, czyli żorski Central Park” której internauci przyznali 2579 punktów.

