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Opole 10.09.2014 r. 

 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ 

„NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014” 

w dniach 08-10.09.2014 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego  

 

 

1. Komisja Konkursowa obradowała w składzie: 

1) Wicemarszałek Województwa Opolskiego Tomasz Kostuś – Przewodniczący komisji (bez udziału                     

w głosowaniu),  

2) mgr Jacek Tabor – Z-ca Przewodniczącego, 

3) mgr inż. arch. Małgorzata Błaszczyk-Leśniak,  

4) mgr inż. arch. Zbigniew Bomersbach,  

5) mgr inż. arch. Maciej Mazurek, 

6) mgr inż. arch. Jerzy Przybyła, 

7) mgr inż. Adam Ziaja. 

 

2. Celem konkursu było: 

 promowanie osiągnięć w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych, 

 budowa wizerunku województwa jako aktywnego, atrakcyjnego i przyjaznego dla inwestycji, 

 wskazanie najlepszych realizacji w zakresie przestrzeni publicznych w województwie opolskim, 

 promocja realizacji projektów urbanistycznych kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej 

województwa, 

 nagrodzenie i promocja gmin dbających o ład przestrzenny, funkcjonalność i atrakcyjność przestrzeni 

publicznych, 

 podnoszenie świadomości społecznej w zakresie kształtowania ładu przestrzennego. 

 

3. Do konkursu zgłoszonych zostało 20 przedsięwzięć, w tym: 

1) Gmina Branice – „Zagospodarowanie skweru w Wysokiej” 

2) Gmina Krapkowice – „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych CZAKAN w Krapkowicach” 

3) Gmina Lewin Brzeski – „Kompleks – Moje boisko Orlik 2012 – w Lewinie Brzeskim” 

4) Gmina Murów – „Plac sportowo-rekreacyjny w Murowie” 

5) Gmina Nysa – „Wiejskie Centrum Kultury w Kopernikach” 

6) Gmina Olesno – „Rewitalizacja rynku w Oleśnie” 

7) Gmina Opole – „Rewitalizacja zabytkowego parku na Wyspie Bolko w Opolu” 

8) Gmina Otmuchów – „Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego SOLARIUM w Otmuchowie” 

9) Gmina Ozimek – „Modernizacja skwerku miejskiego przy Domu Kultury w Ozimku” 

10) Gmina Paczków – „Rewitalizacja murów obronnych wraz z wieżami bramnymi i basztami oraz terenem 
plantów miejskich w Paczkowie” 



 2 

11) Gmina Prószków – „Zagospodarowanie byłego cmentarza ewangelickiego w Prószkowie na cele 
turystyczne” 

12) Gmina Prudnik – „III etap rewaloryzacji infrastruktury śródmieścia Prudnika” 

13) Gmina Skoroszyce – „Przebudowa ul. Sportowej w Skoroszycach” 

14) Gmina Skoroszyce – „Otwarta strefa rekreacyjno-sportowa w Chróścinie” 

15) Gmina Strzelce Opolskie – „Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Strzelcach Opolskich – III 
etap” 

16) Gmina Świerczów – „Zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa” 

17) Gmina Turawa – „Zagospodarowanie turystyczne okolic Jeziora Średniego w Turawie” 

18) Gmina Ujazd – „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz zapleczem 
sportowo-rekreacyjnym w Sieroniowicach”  

19) Powiat Strzelecki – „Zagospodarowanie terenu zdegradowanego byłego budynku CASINO poprzez 
utworzenie multipleksu usług kulturowych, społecznych i edukacyjnych w Strzelcach Opolskich” 

20) Wojewoda Opolski – „Renowacja Wieży Piastowskiej w Opolu wraz z zagospodarowaniem wnętrza 
wieży i terenu przyległego oraz zorganizowaniem zaplecza turystycznego służącego do obsługi ruchu 
turystycznego” 

 

4. Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 08.09.2014 r., po zapoznaniu się ze zgłoszonymi 

przedsięwzięciami i ustaleniu kryteriów ich oceny (załącznik nr 1), zakwalifikowała wszystkie wnioski do 

dalszego rozpatrzenia i przeprowadzenia wizji lokalnych w dniach 08-09.09.2014 r. 

 

5. W wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych, na posiedzeniu w dniu 10.09.2014 r. Komisja do dalszej 

oceny konkursowej wyłoniła 11 przedsięwzięć, jak niżej: 

 Gmina Lewin Brzeski – „Kompleks – Moje boisko Orlik 2012 – w Lewinie Brzeskim” 

 Gmina Murów – „Plac sportowo-rekreacyjny w Murowie” 

 Gmina Olesno – „Rewitalizacja rynku w Oleśnie” 

 Gmina Opole – „Rewitalizacja zabytkowego parku na Wyspie Bolko w Opolu” 

 Gmina Otmuchów – „Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego SOLARIUM w Otmuchowie” 

 Gmina Ozimek – „Modernizacja skwerku miejskiego przy Domu Kultury w Ozimku” 

 Gmina Paczków – „Rewitalizacja murów obronnych wraz z wieżami bramnymi i basztami oraz terenem 
plantów miejskich w Paczkowie” 

 Gmina Prudnik – „III etap rewaloryzacji infrastruktury śródmieścia Prudnika” 

 Gmina Skoroszyce – „Otwarta strefa rekreacyjno-sportowa w Chróścinie” 

 Gmina Turawa – „Zagospodarowanie turystyczne okolic Jeziora Średniego w Turawie” 

 Wojewoda Opolski – „Renowacja Wieży Piastowskiej w Opolu wraz z zagospodarowaniem wnętrza 
wieży i terenu przyległego oraz zorganizowaniem zaplecza turystycznego służącego do obsługi ruchu 
turystycznego” 

 

6. Zgodnie z pkt. 9.1. Regulaminu konkursu, realizacje o których mowa w pkt. 5 niniejszego protokołu, 

zostały decyzją Komisji zakwalifikowane do konkursu internautów.  
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7. W wyniku dalszej oceny Komisja przyznała: 
 

 Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa 

Opolskiego 2014 dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja rynku w Oleśnie” 

Inwestor : Gmina Olesno 

- projektanci: 

 Pracownia Projektowa „ab studio”, mgr inż. arch. Aleksander Bielak, Opole  

- wykonawcy:   

 Firma Usługowo Handlowa, Maciej Dobosz, Krzepice 

 

Uzasadnienie:   

Nagrodę przyznano za: 

 przywrócenie centralnemu miejscu miasta jego wszystkich istotnych funkcji,  

 podniesienie wartości użytkowej przestrzeni ważnej nie tylko dla mieszkańców miasta, ale  

i regionu,  

 kompleksową rewitalizację z podkreśleniem wartości historycznych, przy wykorzystaniu 

współczesnych form architektonicznych,  

 wprowadzenie nowych elementów przestrzennych, podnoszących atrakcyjność miejsca, 

 wysoki poziom projektu i realizacji. 

 

8. Jednocześnie Komisja, doceniając pozytywne efekty wysiłku inwestycyjno-organizacyjnego samorządów 

gminnych, postanowiła przyznać: 

 

1) Wyróżnienie dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego 

SOLARIUM w Otmuchowie” 

Inwestor: Gmina Otmuchów 

- projektanci:  

 Firma „LGM” Grzegorz Wiliński, Strzelin 

- wykonawca: 

 „Alfa” S.C., Krapkowice 

 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Bogdan Pierzga, Sidzina 

 Zakład Zmechanizowanych Robót Ziemnych i Rekultywacji Aleksander Młodynia, Łukasz Młodynia S.C., 

Brzeg 

 Robert Kubas, Ośrodek Aktywizacji Zabawkami i Pomocami Szkolnymi, Unikowice 

 

Uzasadnienie:  

Wyróżnienie przyznano za: 

 udane przywrócenie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej i reprezentacyjnej parkowi miejskiemu,  

 zachowanie  wysokich walorów przyrodniczo-krajobrazowych, 

 stworzenie atrakcyjnego sąsiedztwa dla historycznego układu urbanistycznego miasta, 

 właściwe wprowadzenie nowych elementów kompozycyjno-przestrzennych.  
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2) Wyróżnienie dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja murów obronnych wraz z wieżami bramnymi 

 i basztami oraz terenem plantów miejskich w Paczkowie” 

Inwestor: Gmina Paczków 

- projektant:  

 dr inż. arch. Andrzej Legendziewicz, Wrocław 

 LESTAR ELEKTRO, Opole  

- wykonawca: 

 Konsorcjum: Pracownia Konserwatorska RESTOART Piotr Wanat, Wrocław  

i Renowacja Zabytków Architektury SIMA, Częstochowa 

 Konsorcjum: MDM Sp. z o.o. Sp. K, Prudnik  

i Magdalena Serafin, Marek Janik S.C., Prudnik 

 Firma Zdzienicki, Gliwice, 

 KURANTOWSKI, Stanisław Kurantowski Joanna Kurantowska spółka cywilna, Nysa 

 

Uzasadnienie:  

Wyróżnienie przyznano za: 

 uatrakcyjnienie jakości przestrzeni publicznej historycznego układu przestrzennego miasta  

o znaczeniu ponadregionalnym, 

 wyeksponowanie i udostępnienie średniowiecznych fortyfikacji do pełnienia funkcji 

turystycznych.  

 

3) Wyróżnienie dla przedsięwzięcia pn. „Renowacja Wieży Piastowskiej w Opolu wraz  

z zagospodarowaniem wnętrza wieży i terenu przyległego oraz zorganizowaniem zaplecza 

turystycznego służącego do obsługi ruchu turystycznego” 

Inwestor: Wojewoda Opolski 

- projektant:  

 ARCHIKON arch. Anna Kościuk Pracownia Architektoniczna, Wrocław 

- wykonawca: 

 Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o., Wrocław 

 

Uzasadnienie:  

Wyróżnienie przyznano za: 

 zmianę jakości przestrzeni publicznej poprzez podniesienie rangi wieży jako ikony miasta  

i województwa,  

 zwiększenie dostępności turystycznej do symbolu dziedzictwa materialnego regionu, 

 wprowadzenie nowej formuły funkcjonowania obiektu z wykorzystaniem współczesnych środków 

przekazu, podwyższającej atrakcyjność turystyczną obiektu i miasta.  

 

4) Wyróżnienie dla przedsięwzięcia pn. „III etap rewaloryzacji infrastruktury śródmieścia Prudnika” 

Inwestor: Gmina Prudnik 

- projektant:  

 P.P.B.H. „BUDART” Jan Dróżdż Pracownia Projektowa, Głogówek 

- wykonawca: 

 Lider – Przedsiębiorstwo Budowlane „Chmielak” Sp. z o.o., Prudnik, członek konsorcjum - 

Przedsiębiorstwo Budowlane „Chmielak” Grzegorz Chmielak, Prudnik 
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Uzasadnienie:  

Wyróżnienie przyznano za: 

 konsekwentną realizację programu rewaloryzacji obszaru staromiejskiego w zakresie elementów 

infrastruktury i komunikacji miasta.  

 

9. Komisja stwierdza, że siódma edycja organizowanego przez Zarząd Województwa Opolskiego konkursu 

zaprezentowała kolejne udane realizacje przestrzeni publicznych, z reguły o bardzo dużym znaczeniu dla 

społeczności lokalnych i dla regionu. Przedsięwzięcia nagrodzone podkreślają szczególnie wizerunek 

Opolszczyzny, jako regionu gospodarnego, dobrze urządzonego, atrakcyjnego, w którym przestrzenie 

publiczne sprzyjają integracjom społecznym, podwyższają poziom życia mieszkańców, pozytywnie 

wpływają na tożsamość miejsca.  

Komisja z zadowoleniem odnotowuje także realizacje zagospodarowania niewielkich, ale istotnych dla 

małych miejscowości przestrzeni publicznych, tj. skwerów, placów i terenów rekreacyjnych. 

Konkurs ten wpisuje się w funkcję promocji pozytywnych efektów działań w obszarze przestrzeni 

publicznych.  

Realizowane i osiągane cele konkursu przemawiają za jego dalszą kontynuacją. 

 

 

Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu oraz składa gratulacje nagrodzonym i wyróżnionym. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Opole, dnia 10.09.2014 r.  

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy członków komisji: 
 

1. Jacek Tabor   ……………………… 

2. Małgorzata Błaszczyk-Leśniak ……………………… 

3. Zbigniew Bomersbach  ……………………… 

4. Maciej Mazurek   ……………………… 

5. Jerzy Przybyła   ……………………… 

6. Adam Ziaja   ……………………… 
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Załącznik nr 1 – Kryteria oceny zgłoszonych przedsięwzięć 

 

 

1) Zgodność z celami i założeniami konkursu 

2) Wpływ na integrację społeczną – znaczenie dla społeczności lokalnej, sprzyjanie interakcjom 

społecznym 

3) Wpływ na konkurencyjność miasta lub gminy 

4) Skala przeobrażeń funkcjonalnych i użytkowych 

5) Wartość użytkowa i estetyczna realizacji 

6) Sposób powiązania z terenami sąsiednimi 

7) Atrakcyjność rozwiązań projektowych 

8) Wpływ na tożsamość miejsca 

9) Wartość dodana realizacji – podniesienie lub wprowadzenie walorów historycznych, kulturowych, 

edukacyjnych, turystycznych, itp. 

 


