
Rozstrzygnięcie konkursu 2008 

W roku 2008 Zarząd Województwa po raz pierwszy ogłosił konkurs na najlepszą przestrzeń 

publiczną w regionie. Jego celem była m.in. promocja realizacji projektów urbanistycznych, 

kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej województwa. Do komisji konkursowej 

zaproszono opolskich architektów, którzy mieli wskazać najlepsze realizacje dotyczące 

przestrzeni publicznych w województwie opolskim, powstałe w trosce o ład przestrzenny, 

funkcjonalność i atrakcyjność tych przestrzeni. 

Komisja postanowiła przyznać Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego za Najlepszą 

Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2008 dla przedsięwzięcia pn. 

„Zagospodarowanie Placu Targowego w Leśnicy" . 

 

Inwestorem jest Gmina Leśnica, projektantem zespół projektowy P.A. NOVA, Gliwice. 

Zadanie zostało nagrodzone za przywrócenie znaczenia historycznego miejscu, które wraz z 

przebudową spichlerza na galerię sztuki stworzyło nową jakość kulturową o ponadlokalnym 

zasięgu oddziaływania, prawidłową segregację przestrzeni publicznej (pieszej, kołowej i 

rekreacyjnej), czytelne powiązanie z istniejącym układem urbanistycznym centrum miasta, 

wydobycie wartości architektonicznych otoczenia (kościół, galeria, park), atrakcyjność 

rozwiązań i wysoką estetykę realizacji, kompleksowość rozwiązań dla potrzeb użytkowych 

tego miejsca. 

 

Dwa wyróżnienia otrzymały przedsięwzięcia: 

 „Kształtowanie centrum wsi Lubsza poprzez budowę parkingu, chodników, 

oświetlenia oraz urządzenie terenów zielonych"  

Inwestor: Gmina Lubsza  

Projektant: „DRO-LAB", Jelcz-Laskowice  

Uzasadnienie: Za trafną lokalizację stwarzającą warunki dla rozwoju terenów 

przyległych pod rozwój dalszych usług, właściwe powiązanie z istniejącym układem 

urbanistycznym, nową jakość w strukturze miejscowości zwłaszcza w zakresie obsługi 

komunikacyjnej, szerokie możliwości użytkowe.  

 „Park pojednania" w Kotlarni  

Inwestor: Gmina Bierawa  

Zespół projektowy: A'propos Sp. z o.o." Katowice  

Uzasadnienie: Za zagospodarowanie zielenią i małą architekturą miejsca 

stwarzającego możliwości organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych wsi. 

Do konkursu zgłoszonych zostało 6 przedsięwzięć:  

 Renowacja Kolumny Maryjnej w Baborowie,  

 Park Pojednania w Kotlarni, 

 Zagospodarowanie Placu Targowego w Leśnicy,  

 Kształtowanie centrum wsi Lubsza poprzez budowę parkingu, chodników, oświetlenia 

oraz urządzanie terenów zielonych,  

 Park przed Zamkiem w Prószkowie,  

 Kształtowanie centrum wsi w Świerczowie. 

Wszystkie zgłoszone do konkursu przedsięwzięcia pozytywnie wpływają na rozwój 

istniejących przestrzeni publicznych, podnosząc ich walory funkcjonalne, estetyczne i 



użytkowe. Gminy wykazały dbałość o wartości historyczne obiektów zabytkowych, poddając 

je renowacji w nowym otoczeniu. 

Na konkurs "Nagroda internautów za Najlepszą Przestrzeń Województwa Opolskiego 

2008", odbywający się w dniach 15.09.-03.10.2008 r., wpłynęły 263 ważne głosy. Zwycięzcą 

tego konkursu zostało przedsięwzięcie pn. "Renowacja Kolumny Maryjnej w Baborowie". 

 


