
Opole 23.09.2015 r. 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ 

„NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2015” 

w dniach 21-23.09.2015 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 Magdalena Matyjaszek – Z-ca Przewodniczącego, 

3) mgr Jacek Tabor, 

4) mgr inż. Elżbieta Pawlik, 

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

6) mgr inż. arch. Zbigniew Bomersbach,  

7) mgr inż. arch. Maciej Mazurek, 

8) mgr inż. arch. Jerzy Przybyła, 

9) 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. W terminie przewidzianym na zgłaszanie realizacji do konkursu NPPWO 2015, tj. do dnia 

28.08.2015 r. wpłynęły 24 realizacje: 

1) Gmina Chrząstowice - „Place rekreacji w Chrząstowicach, Suchym Borze, Niwkach i Dębiu 
na trasie ścieżek rowerowych w gminie Chrząstowice”; 

2) Gmina Dąbrowa - „Zagospodarowanie parku i stawów w Chróścinie”; 

3) Gmina Głuchołazy - „Plac przy fontannie „Amorek” przy ul. Aleja Jana Pawła II w 
Głuchołazach”; 
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4) Gmina Głuchołazy - „Kompleks rekreacyjny Nad Białką”; 

5) Gmina Gogolin - „Odnowienie pomnika Karolinki i Karliczka – symbolu śląskiej pieśni 
ludowej w Gogolinie”; 

6) Gmina Gogolin - „Zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie zabytkowych pieców 
wapiennych w Gogolinie”; 

7) Gmina Grodków -  „Budowa Placu manewrowego dla rowerów w Grodkowie”; 

8) Gmina Jemielnica - „Rekonstrukcja zabytkowego centrum wsi w ramach kształtowania 
przestrzeni publicznej przy ul. Wiejskiej w Jemielnicy”; 

9) Gmina Kędzierzyn-Koźle - „Przebudowa i rozbudowa ul. Kozielskiej z budową ronda przy 
ulicy Gliwickiej - etap I”; 

10) Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski - „Rewitalizacja skweru Starostwa Powiatowego                                 
w Kędzierzynie - Koźlu przy Placu Wolności 13”; 

11) Gmina Korfantów - „Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-
edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”; 

12) Śląski Dom sp. z o.o, Kotórz Wielki -„Osiedle domów jednorodzinnych Śląski Dom - etap 
I”; 

13) Gmina Krapkowice - „Adaptacja obiektu na filię biblioteczną w Krapkowicach”; 

14) Gmina Krapkowice - „Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do 
ogrzewania hali widowiskowo-sportowej”; 

15) Gmina Krapkowice - „Utworzenie Portu Jachtowego w Krapkowicach wraz z 
infrastrukturą sportową”; 

16) Gmina Leśnica - „Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy”; 

17) Gmina Leśnica - „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym 
Natura 2000 na Górze Św. Anny”; 

18) Miasto Opole, Rada Dzielnicy Zakrzów - „Centrum Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz 
domEXPO”; 

19) Powiat Opolski - „Rewitalizacja terenów zielonych przed budynkiem Aneksu B w Domu 
Pomocy Społecznej w Prószkowie”; 

20) Gmina Popielów - „Zagospodarowanie otoczenia przy zmodernizowanej świetlicy 
wiejskiej w Lubieni”; 

21) Gmina Strzelce Opolskie - „Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Strzelcach 
Opolskich”; 

22) Gmina Ujazd - „Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na 
targowisko stałe”; 

23) Gmina Ujazd - „Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z budową 
infrastruktury towarzyszącej”; 

24) Gmina Walce - „Zagospodarowanie Placu w Brożcu”. 

 

4. Zgodnie z pkt. 7.1 Regulaminu konkursu NPPWO 2015, wszystkie zgłoszenia zostały poddane 

wstępnej weryfikacji w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej pod względem 
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poprawności wypełnionego formularza zgłoszenia realizacji oraz kompletności wymaganych 

załączników. 

W wyniku weryfikacji stwierdzono, że wszystkie spośród 24 zgłoszeń spełniają wymogi 

formalne w zakresie poprawności wypełnionego formularza i kompletu wymaganych 

załączników w postaci zdjęć zgłaszanej realizacji (z przed i po realizacji) oraz projektu 

zagospodarowania terenu. 

 

4.1. W dniu 21.09.2015 r., przed rozpoczęciem wizji lokalnych zgłoszonych realizacji, Z-ca 

Przewodniczącego Komisji zwróciła się do członków Komisji z pytaniem o bezstronność 

względem podmiotów, które złożyły zgłoszenia będące przedmiotem oceny Komisji, 

dotyczącą osobistego udziału w projektowaniu lub wykonawstwie realizacji zgłoszonych do 

konkursu bądź przygotowaniu zgłoszeń konkursowych. Członkowie Komisji oświadczyli, że 

nie zachodzi żadna z wyżej wymienionych okoliczności.  

Następnie p. J. Tabor przedstawił wyniki wstępnej weryfikacji wszystkich zgłoszeń pod 

względem poprawności wypełnionego formularza zgłoszenia realizacji oraz kompletności 

wymaganych załączników. Na podstawie dokonanego przeglądu (protokół z 

przeprowadzenia wstępnej weryfikacji zgłoszeń do konkursu – w załączeniu, Załącznik nr 1) i 

wniosku przedstawiciela Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Komisja 

jednogłośnie stwierdziła, że cztery niżej wymienione zgłoszenia nie spełniają założeń 

ogólnych konkursu, o których mowa w pkt. 3.3 oraz 3.4 Regulaminu konkursu, tj. nie są to 

przedsięwzięcia polegające na rewitalizacji lub zagospodarowaniu nowych przestrzeni 

publicznych, a w szczególności ogólnodostępnych placów, ulic, parków, terenów 

rekreacyjnych i innych terenów publicznych lub terenów zdegradowanych z przeznaczeniem 

ich dla celów publicznych (pkt.3.3) lub zostały zgłoszone do konkursu po raz drugi (pkt.3.4.  – 

Gmina Leśnica).  

 

 Śląski Dom sp. z o.o, Kotórz Wielki -„Osiedle domów jednorodzinnych Śląski Dom - etap 
I”; 

 Gmina Krapkowice - „Adaptacja obiektu na filię biblioteczną w Krapkowicach”; 

 Gmina Krapkowice - „Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do 
ogrzewania hali widowiskowo-sportowej”; 

 Gmina Leśnica - „Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy”. 

Tym samym Komisja zadecydowała, że w/w zgłoszenia nie będą podlegały rozpatrywaniu                           

i ocenie. 

 

5. W wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych w dniach 21-22.09.2015 r., na posiedzeniu  

w dniu 23.09.2015 r., Komisja wyłoniła 13 najciekawszych  przedsięwzięć kierując je – 

zgodnie z pkt. 9.1. Regulaminu konkursu, do Konkursu Internautów: 

 

 Gmina Chrząstowice - „Place rekreacji w Chrząstowicach, Suchym Borze, Niwkach i Dębiu 
na trasie ścieżek rowerowych w gminie Chrząstowice”; 
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 Gmina Dąbrowa - „Zagospodarowanie parku i stawów w Chróścinie”; 

 Gmina Głuchołazy - „Plac przy fontannie „Amorek” przy ul. Aleja Jana Pawła II                                       
w Głuchołazach”; 

 Gmina Głuchołazy - „Kompleks rekreacyjny Nad Białką”; 

 Gmina Gogolin - „Odnowienie pomnika Karolinki i Karliczka – symbolu śląskiej pieśni 
ludowej w Gogolinie”; 

 Gmina Gogolin - „Zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie zabytkowych pieców 
wapiennych w Gogolinie”; 

 Gmina Jemielnica - „Rekonstrukcja zabytkowego centrum wsi w ramach kształtowania 
przestrzeni publicznej przy ul. Wiejskiej w Jemielnicy”; 

 Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski - „Rewitalizacja skweru Starostwa Powiatowego                                   
w Kędzierzynie - Koźlu przy Placu Wolności 13”; 

 Gmina Krapkowice - „Utworzenie Portu Jachtowego w Krapkowicach wraz  
z infrastrukturą sportową”; 

 Gmina Leśnica - „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym 
Natura 2000 na Górze Św. Anny”; 

 Gmina Popielów - „Zagospodarowanie otoczenia przy zmodernizowanej świetlicy 
wiejskiej w Lubieni”; 

 Gmina Ujazd - „Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z budową 
infrastruktury towarzyszącej”; 

 Gmina Walce - „Zagospodarowanie Placu w Brożcu”. 

 

6. Spośród zgłoszonych do konkursu realizacji, które podlegały ocenie, Komisja przyznała: 

 

 Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną 

Województwa Opolskiego 2015 dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie parku                             

i stawów w Chróścinie” 

Inwestor: Gmina Dąbrowa 

- projektanci: 

 inż. arch. Ryszard Śnieżek, inż. Paweł Śnieżek, PS-PROJEKT, Chróścice 

- wykonawcy:   

 Spółdzielnia Usług Rolniczych SUR PRÓSZKÓW, Prószków 
 

Uzasadnienie:   

Nagrodę przyznano za: 

 umiejętne wykorzystanie potencjału przyrodniczo-kulturowego parku wiejskiego 

oraz energii i zaangażowania mieszkańców dla stworzenia bardzo atrakcyjnej 

przestrzeni sprzyjającej interakcjom społecznym,  

 wprowadzenie rozwiązań nadających zagospodarowaniu parku nowe wartości 

użytkowe i dydaktyczne, przez co wydatnie podniesiono potencjał turystyczny 

miejscowości. 
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7. Jednocześnie Komisja, doceniając pozytywne efekty wysiłku inwestycyjno-organizacyjnego 

samorządów gminnych, postanowiła przyznać: 

 

1) Wyróżnienie specjalne dla przedsięwzięcia pn. „Zmniejszenie presji ruchu 

turystycznego na obszary chronione w tym Natura 2000 na Górze Św. Anny” - 

zagospodarowanie rezerwatu geologicznego 

Inwestor: Gmina Leśnica 

- projektant:  

 P.A. NOVA, Gliwice 

- wykonawca: 

 Adamietz Sp. z o.o., Strzelce Opolskie 
 

Uzasadnienie:  

Wyróżnienie przyznano za: 

 oryginalną ekspozycję przedmiotu ochrony rezerwatu geologicznego - profili 
geologicznych, siedlisk naskalnych, form krasowych, zapewniającą ich ochronę,                              
a jednocześnie umożliwiającą pełnienie funkcji edukacyjnych, przy użyciu 
współczesnych form architektonicznych i rozwiązań materiałowych, co 
uzupełnienia ponadlokalne wartości historyczne, przyrodnicze i kulturowe Góry 
Św. Anny. 

 

2) Wyróżnienie dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie 

zabytkowych pieców wapiennych w Gogolinie” 

Inwestor: Gmina Gogolin 

- projektant:  

 Jerzy Wójcik, Krapkowice 

- wykonawca: 

 EKO-PROBUD, Bartosz Szczepanek, Gogolin 
 

Uzasadnienie:  

Wyróżnienie przyznano za: 

 stworzenie nowej przestrzeni publicznej w poindustrialnej tkance Gogolina                                  
z poszanowaniem dla zachowania wartości zabytkowych, historycznych oraz 
tradycji przemysłu wapienniczego regionu;  

 atrakcyjną ekspozycję odrestaurowanych obiektów historycznych,  

 zdecydowane podniesienie jakości i estetyki wokół obiektów – symboli 
dziedzictwa kulturowego miasta, widocznych z przyległych szlaków 
komunikacyjnych. 

 

3) Wyróżnienie dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja skweru Starostwa Powiatowego                         

w Kędzierzynie - Koźlu przy Placu Wolności 13” 

Inwestor: Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski 

- projektant:  

 ZIELONA KREACJA Grzegorz Olszewski, Pokój 
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- wykonawca: 

 HOME & GREEN Jarosław Szetela, Bielsko-Biała 
 

Uzasadnienie:  

Wyróżnienie przyznano za: 

 nadanie nowego oblicza funkcjonalno-estetycznego i nowych cech użytkowych 
parkowi w centralnej części miasta, 

 spójne zagospodarowanie przestrzeni  przed obiektem użyteczności publicznej, 

 przystosowanie parku do organizowania imprez plenerowych. 
 

4) Wyróżnienie dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie otoczenia przy 

zmodernizowanej świetlicy wiejskiej w Lubieni” 

Inwestor: Gmina Popielów 

- projektant:  

 Pracowania Architektury mgr inż. arch. Halina Gierczak, Opole 

- wykonawca: 

 Zakład Usług Budowlanych Adam Ciepichał, Lewin Brzeski 
 

Uzasadnienie:  

Wyróżnienie przyznano za: 

 zrealizowanie atrakcyjnego miejsca dla lokalnej integracji społecznej poprzez 
zaoferowanie mieszkańcom różnych form aktywności w plenerze, 

 trafny wybór lokalizacji w powiązaniu z istniejącym obiektem świetlicy wiejskiej,  

 zachowanie właściwej skali rozwiązań funkcjonalno-użytkowych. 
 

8. Komisja stwierdza, że ósma edycja organizowanego przez Zarząd Województwa Opolskiego 

konkursu zaprezentowała kolejne udane realizacje przestrzeni publicznych, o dużym lub 

bardzo dużym znaczeniu dla społeczności lokalnych oraz regionu. Przedsięwzięcia 

nagrodzone podkreślają szczególnie wizerunek Opolszczyzny jako regionu gospodarnego, 

dobrze urządzonego, atrakcyjnego, w którym przestrzenie publiczne sprzyjają integracji 

społecznej, podwyższają poziom życia mieszkańców i pozytywnie wpływają na ich poczucie 

regionalnej  tożsamości.  

Komisja z zadowoleniem odnotowuje także realizacje zagospodarowania niewielkich, ale 

istotnych dla małych miejscowości przestrzeni publicznych, tj. skwerów, placów i terenów 

rekreacyjnych. 

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

publicznych.  

Realizowane i osiągane cele konkursu przemawiają za jego dalszą kontynuacją. 

Jednocześnie Komisja proponuje, by na potrzeby kolejnych edycji konkursu rozważyć 

możliwość modyfikacji Regulaminu konkursu pod kątem przyznawania nagród wg. 

ustalonych kategorii przestrzeni publicznej, np. ze względu na skalę i znaczenie 

zrealizowanych przedsięwzięć dla społeczności lokalnej i regionalnej. 
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Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu oraz składa gratulacje nagrodzonym  

i wyróżnionym. 

 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Opole, dnia 23.09.2015 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy członków komisji: 
 

 

1. Magdalena Matyjaszek  ……………………… 

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

3. Zbigniew Bomersbach  ……………………… 

4. Maciej Mazurek   ……………………… 

5. Elżbieta Pawlik   ……………………… 

6. Jerzy Przybyła   ……………………… 

7. Jacek Tabor   ……………………… 

8. Adam Ziaja   ……………………… 
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Załącznik nr 1  

PROTOKÓŁ 

z przeprowadzenia wstępnej weryfikacji zgłoszeń do Konkursu Najlepsza Przestrzeń 

Publiczna Województwa Opolskiego 2015 

 

W terminie przewidzianym na zgłaszanie realizacji do konkursu NPPWO 2015, tj. do dnia 

28.08.2015 r. wpłynęły 24 realizacje: 

1) Gmina Chrząstowice - „Place rekreacji w Chrząstowicach, Suchym Borze, Niwkach i Dębiu na 

trasie ścieżek rowerowych w gminie Chrząstowice”; 

2) Gmina Dąbrowa - „Zagospodarowanie parku i stawów w Chróścinie”; 

3) Gmina Głuchołazy - „Plac przy fontannie „Amorek” przy ul. Aleja Jana Pawła II w 

Głuchołazach”; 

4) Gmina Głuchołazy - „Kompleks rekreacyjny Nad Białką”; 

5) Gmina Gogolin - „Odnowienie pomnika Karolinki i Karliczka – symbolu śląskiej pieśni ludowej 

w Gogolinie”; 

6) Gmina Gogolin - „Zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie zabytkowych pieców 

wapiennych w Gogolinie”; 

7) Gmina Grodków -  „Budowa Placu manewrowego dla rowerów w Grodkowie”; 

8) Gmina Jemielnica - „Rekonstrukcja zabytkowego centrum wsi w ramach kształtowania 

przestrzeni publicznej przy ul. Wiejskiej w Jemielnicy”; 

9) Gmina Kędzierzyn-Koźle - „Przebudowa i rozbudowa ul. Kozielskiej z budową ronda przy ulicy 

Gliwickiej - etap I”; 

10) Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski - „Rewitalizacja skweru Starostwa Powiatowego  

w Kędzierzynie - Koźlu przy Placu Wolności 13”; 

11) Gmina Korfantów - „Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-

edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”; 

12) Śląski Dom sp. z o.o, Kotórz Wielki -„Osiedle domów jednorodzinnych Śląski Dom - etap I”; 

13) Gmina Krapkowice - „Adaptacja obiektu na filię biblioteczną w Krapkowicach”; 

14) Gmina Krapkowice - „Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania 

hali widowiskowo-sportowej”; 

15) Gmina Krapkowice - „Utworzenie Portu Jachtowego w Krapkowicach wraz z infrastrukturą 

sportową”; 

16) Gmina Leśnica - „Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy”; 

17) Gmina Leśnica - „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym 

Natura 2000 na Górze Św. Anny”; 

18) Miasto Opole, Rada Dzielnicy Zakrzów - „Centrum Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz 

domEXPO”; 



9
 

 

19) Powiat Opolski - „Rewitalizacja terenów zielonych przed budynkiem Aneksu B w Domu 

Pomocy Społecznej w Prószkowie”; 

20) Gmina Popielów - „Zagospodarowanie otoczenia przy zmodernizowanej świetlicy wiejskiej  

w Lubieni”; 

21) Gmina Strzelce Opolskie - „Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich”; 

22) Gmina Ujazd - „Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko 

stałe”; 

23) Gmina Ujazd - „Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z budową infrastruktury 

towarzyszącej”; 

24) Gmina Walce - „Zagospodarowanie Placu w Brożcu”. 

 

Zgodnie z pkt. 7.1 Regulaminu konkursu NPPWO 2015, wszystkie zgłoszenia zostały poddane 

wstępnej weryfikacji w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej pod względem 

poprawności wypełnionego formularza zgłoszenia realizacji oraz kompletności wymaganych 

załączników. 

W wyniku weryfikacji stwierdzono, że wszystkie spośród 24 zgłoszeń spełniają wymogi formalne 

w zakresie poprawności wypełnionego formularza i kompletu wymaganych załączników w postaci 

zdjęć zgłaszanej realizacji (z przed i po realizacji) oraz projektu zagospodarowania terenu. 

Jednocześnie na podstawie dokonanego przeglądu, DRP wnioskuje o rozpatrzenie przez Komisję 

konkursową zgodności 4 zgłoszeń z założeniami ogólnymi konkursu, o których mowa w 3.3. oraz 3.4. 

Regulaminu, tj.: 

1) Osiedle domów jednorodzinnych Śląski Dom – etap I; 

2) Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy; 

3) Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo-

sportowej w Krapkowicach; 

4) Adaptacja obiektu na filię biblioteczną w Krapkowicach. 

W przypadku zgłoszenia pn. Osiedle domów jednorodzinnych Śląski Dom – etap I, nie spełniony 

wydaje się wymóg pkt. 3.3., ponieważ przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane w przestrzeni 

publicznej, definiowanej w pkt. 4.1. Regulaminu, a ponadto przedsięwzięcia nie można utożsamiać  

z wymienionymi w pkt. 3.3. Regulaminu przedsięwzięciami polegającymi na zagospodarowaniu 

nowych przestrzeni publicznych: ogólnodostępnych placów, ulic, parków, terenów rekreacyjnych 

i innych terenów publicznych. Należy zwrócić uwagę, że istotą osiedla domów jednorodzinnych jest 

własność prywatna na każdej działce budowlanej, nawet droga dojazdowa pełni funkcję drogi 

wewnętrznej – niepublicznej.  

Z kolei, w przypadku zgłoszenia pn. Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy stwierdzono, że nie 

spełniony jest wymóg pkt. 3.4. Regulaminu, w którym jest mowa, że realizację można zgłosić tylko raz 

do konkursu. Na podstawie posiadanej w DRP dokumentacji konkursu NPPWO 2013, stwierdzono, że 

realizacja została zgłoszona do konkursu NPPWO przeprowadzonego już w 2013 r. 

W przypadku zgłoszenia pn. Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania 

hali widowiskowo-sportowej w Krapkowicach wątpliwości budzi zakres inwestycji polegający na 

termomodernizacji obiektu i wykonaniu systemu kolektorów słonecznych w celu wytworzenia c.w.u 

na potrzeby użytkowników hali oraz pomp ciepła. 



1
0 

 

Podobnie w przypadku realizacji pn. „Adaptacja obiektu na filię biblioteczną w Krapkowicach” – 

zakres inwestycji polegał na adaptacji budynku szkoły na potrzeby placówki kultury, bez zmian w 

otwartej przestrzeni publicznej.  

Mając na uwadze powyższe wnioskuje się do Komisji o nie rozpatrywanie w/w zgłoszeń 

konkursowych. 

 

 

 

 

Opole, dn. 01.09.2015 r.                                                                             Sporządził: Jacek Tabor 

 

 

 


