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Rezultatele ediţiei din acest an a şcolii de vară au fost întâmpinate cu un
interes deosebit la Primăria municipiului şi au fost prezentate pe larg în
presă. De exemplu, săptămânalul Clujeanul a dedicat o pagină întreagă
viziunilor privind viitorul cartierului Mărăşti.
Îi mulţumim încă o dată domnului prof. Bernhard Winking, care de 5 ani a
contribuit la continuarea şi dezvoltarea şcolii de vară şi care, în prezentarea
sa legată de experieţa acumulată la construirea în străinătate, a reliefat
aspecte interesante pentru proiectul nostru.
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Obiectivul nostru de a restructura zonele puţin dezvoltate din oraş şi de a
le revitaliza cu noi funcţiuni a fost urmărit în continuare şi în faza M. Zonele
industriale de mari proporţii din timpul socialismului sunt puţin utilizate
astăzi şi sunt foarte deteriorate. Pe de altă parte, în imediata apropiere
a centrului îşi desfăşoară activitatea de producţie multe întreprinderi care
poluează şi care datorită amplasării între clădiri vechi nu se mai pot
extinde.
Alături de activitatea de planificare a acestor zone ne străduim să susţinem
conştientizarea acestor potenţiale şi să le facem cunoscute publicului ca perspective în
dezvoltarea viitoare a oraşului. Împreună cu Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură
Cluj şi Expo Transilvania organizăm pe 27.09.2002, în cadrul târgului „ECO CITY & LIFE“,
o dezbatere pe această temă.
Alături de reprezentanţi ai comisiilor de planificare, reţele de alimentare şi societăţile comerciale sunt invitate îndeosebi întreprinderile mici şi mijlocii să se informeze cu privire la
oportunităţile şi avantajele dezvoltării locaţiilor lor din interiorul oraşului. Efectele pozitive atît
pentru întreprinderi cît şi pentru întregul oraş vor fi subliniate. Trebuie să generăm un proces
pe termen lung în cadrul căruia întreprinderile să îşi găsească noi locaţii în zona industrială,
lăsând astfel clădirile istorice să primească noi funcţiuni urbane şi culturale.

Am dori de asemenea să vă informăm că pe data de 24.10.2002 va avea loc prezentarea
rezultatelor fazei M. Suntem onoraţi să îi putem avea printre noi la evenimentul de
la Primăria Cluj-Napoca, pe reprezentanţii oraşului înfrăţit Köln: d-ul prof. Bela Dören,
arhitectul-şef al oraşului Köln, d-ul prof. Heinz-Ludwig Schmitz, consilier municipal şi pe
d-ul prof. Hartmut Frank, prorector al Academiei de Arte Vizuale din Hamburg şi d-ul prof.
Bernhard Winking.
Sunteţi invitaţi şi dvs. să participaţi - vă rugăm să ne comunicaţi în timp util dacă aveţi
nevoie de sprijin pentru organizarea călătoriei dvs. sau pentru rezervările la hotel.
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