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Opole 03.09.2010 r. 
 
 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ 

„NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2010” 

w dniu 03.09.2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego  

 

 

1. Komisja Konkursowa obradowała w składzie : 

1) Wicemarszałek Józef Kotyś – Przewodniczący komisji (bez udziału w głosowaniu)  

2) mgr inŜ. Jolanta Paszkiewicz – Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej  

i Przestrzennej UMWO 

3) mgr inŜ. arch. Zbigniew Bomersbach 

4) mgr inŜ. arch. Jerzy Przybyła 

5) mgr inŜ. arch. Małgorzata Błaszczyk-Leśniak – DRP UMWO  

6) mgr Jacek Tabor – DRP UMWO 

7) mgr inŜ. Adam Ziaja – DRP UMWO 

 

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 18 przedsięwzięć, w tym: 

1) Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Głuchołazach – gmina Głuchołazy, 

2) Zagospodarowanie części obszaru w obrębie Sebastianeum Silesiacum  

Zespołu Turystyczno-Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji 

Opolskiej w Kamieniu Śląskim – gmina Gogolin, 
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3) Utworzenie otwartej strefy rekreacyjno-sportowej w Kędzierzynie-Koźlu przy 

Alei Jana Pawła II – gmina Kędzierzyn-Koźle, 

4) Zagospodarowanie Parku Pojednania w Kędzierzynie-Koźlu – gmina 

Kędzierzyn-Koźle, 

5) Zwiększenie dostępu do usług publicznych. Adaptacja pomieszczeń na 

bibliotekę  

w Kędzierzynie-Koźlu – gmina Kędzierzyn-Koźle, 

6) Adaptacja zabytkowego spichlerza na salę gimnastyczną wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą w Lewinie Brzeskim – gmina Lewin Brzeski, 

7) Kompleks Sportowy „Moje Boisko – Orlik 2012” – gmina Łambinowice, 

8) Budowa ulicy Kolejowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową  

i oświetleniem – gmina Namysłów, 

9) Moje Boisko – Orlik 2012 – gmina Namysłów, 

10) Dofinansowanie robót budowlanych w domu pomocy społecznej w Kamiennej – 

gmina Namysłów, 

11) Przebudowa centrum wsi Gracze – gmina Niemodlin, 

12) Przebudowa Placu Daszyńskiego w Opolu – gmina Opole, 

13) Zmodernizowany budynek Urzędu Gminy – wizytówką Gminy Popielów, gmina 

Popielów, 

14) Budowa ścieŜki pieszo-rowerowej z placami manewrowo-postojowymi wokół 

zbiornika wodnego „Dębowa” w Dębowej – gmina Reńska Wieś, 

15) Gmina Reńska Wieś – Remont bazy rekreacyjno-sportowej w sołectwie ŁęŜce – 

gmina Reńska Wieś, 

16) Zagospodarowanie terenu wokół zieleni parkowej w obrębie działki nr 159 we 

wsi Czarnolas – gmina Skoroszyce, 

17) Rewitalizacja Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich – gmina Strzelce 

Opolskie, 

18) Kształtowanie infrastruktury centrum wsi Zębowice na potrzeby kulturalno – 

sportowe mieszkańców – gmina Zębowice. 

 

4. Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 02.09.2010 r., po zapoznaniu się ze 

zgłoszonymi przedsięwzięciami i ustaleniu kryteriów ich oceny (załącznik 1), 

zakwalifikowała 17 wniosków do dalszego rozpatrzenia i przeprowadzenia wizji 

lokalnych w dniach 02-03.09.2010 r. 
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Komisja konkursowa nie zakwalifikowała wniosku „Przebudowa Placu Daszyńskiego  

w Opolu” poniewaŜ realizacja ta oceniana była w 2009 r. Ponowne zgłoszenie 

przedsięwzięcia jest niezgodne z pkt. 3.4. regulaminu konkursu. 

 

5. Komisja na posiedzeniu w dniu 03.09.2010 r. po zapoznaniu się z przesłanymi 

materiałami wniosków i ich realizacjami, do dalszej oceny i konkursu internautów 

wyłoniła 7 przedsięwzięć, jak niŜej: 

• Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Głuchołazach – gmina Głuchołazy, 

• Zagospodarowanie części obszaru w obrębie Sebastianeum Silesiacum  

Zespołu Turystyczno-Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji 

Opolskiej w Kamieniu Śląskim – gmina Gogolin, 

• Utworzenie otwartej strefy rekreacyjno-sportowej w Kędzierzynie-Koźlu przy 

Alei Jana Pawła II – gmina Kędzierzyn-Koźle,  

• Zagospodarowanie Parku Pojednania w Kędzierzynie-Koźlu – gmina Kędzierzyn-

Koźle, 

• Remont bazy rekreacyjno-sportowej w sołectwie ŁęŜce – gmina Reńska Wieś, 

• Zagospodarowanie terenu wokół zieleni parkowej w obrębie działki nr 159  

we wsi Czarnolas – gmina Skoroszyce, 

• Rewitalizacja Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich – gmina Strzelce 

Opolskie. 

 

6. W wyniku dalszej oceny Komisja przyznała : 
 

� Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną 

Województwa Opolskiego 2010 dla przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja Parku 

Zdrojowego w Głuchołazach” 

Inwestor : Gmina Głuchołazy  

- projektanci: 

� zieleń: Pracownia Projektowa „ALTA”, Opole 

� konstrukcje: dr inŜ. Dariusz Bajno 

� branŜa drogowa: mgr inŜ. Sebastian Wilisowski, inŜ. Sebastian Raudzis 

� instalacje sanitarne: mgr inŜ. Andrzej Piotrowski 

� instalacje elektryczne: Zdzisław Turowski  

- wykonawcy:   

� Brukarstwo i usługi budowlane, Bis Wiesław, Nysa 

� Elbud-KKT s.c., Nysa 
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Uzasadnienie:  Za nadanie nowego oblicza przestrzeni Parku zniszczonego przez 

powódź w części zdrojowej miasta. Odtworzenie walorów krajobrazowych, 

turystycznych i edukacyjnych o zasięgu ponadlokalnym oraz wprowadzenie  

w ramach współpracy transgranicznej nowej funkcji wodolecznictwa.  

Za konsekwentne kontynuowanie działań w kierunku przywrócenia miastu 

historycznej funkcji uzdrowiskowej, zrealizowane w symbiozie z naturą, nadanie 

miejscu aury spokoju. 

Właściwy przykład odtworzenia przestrzeni publicznej wzbogaconej o nowe funkcje, 

małą architekturę, z wykorzystaniem naturalnych, miejscowych materiałów. 

 

� Pierwsze wyróŜnienie dla przedsięwzięcia pn. Utworzenie otwartej strefy 

rekreacyjno-sportowej w Kędzierzynie-Koźlu przy Alei Jana Pawła II 

Inwestor : Gmina Kędzierzyn-Koźle   

- projekt : mgr inŜ. Ilona Giemza, Kędzierzyn-Koźle  

- wykonawca: P.P.H.U. „EUROBUD”, Kędzierzyn-Koźle 

Uzasadnienie: Za zrealizowanie atrakcyjnej, funkcjonalnej i tętniącej Ŝyciem 

przestrzeni w tkance miejskiej, sprzyjającej interakcjom społeczności lokalnej.  

Za kontynuację zagospodarowania istniejącej przestrzeni sportowo-rekreacyjnej  

z przeznaczeniem dla wszystkich grup wiekowych, wzbogaconej o nowe funkcje  

w połączeniu z funkcją edukacyjną, w tym „ogrodem zapachów”. Za zastosowanie 

trwałych i estetycznych urządzeń sportowo-rekreacyjnych. 

 

� Drugie wyróŜnienie dla przedsięwzięcia pn. „Remont bazy rekreacyjno-

sportowej w sołectwie ŁęŜce”  

Inwestor : Gmina Reńska Wieś   

- projekt : Biuro Usług Technicznych KOBUD, Kędzierzyn-Koźle 

- wykonawca: Zakład Robót InŜynieryjnych Mirosław Szczechowiak, Pniewy 

Uzasadnienie: Za zrealizowanie miejsca integracji społeczności wiejskiej, 

umoŜliwiającego organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze 

lokalnym oraz ponadgminnym (festyny, doŜynki, zawody straŜackie, imprezy 

sportowe). Trafne uzupełnienie istniejącej infrastruktury o obiekty małej 

architektury i urządzenia sportowe. Zachowanie właściwej skali rozwiązań dla tej 

miejscowości. 
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� Specjalne wyróŜnienie dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie części 

obszaru w obrębie Sebastianeum Silesiacum Zespołu Turystyczno-

Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Opolskiej w Kamieniu 

Śląskim” (gmina Gogolin) 

Inwestor : Zespół Turystyczno-Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas Diecezji  

Opolskiej Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim  

- projektanci: 

� ARCH-STUDIO, Opole 

� DELTA PROJEKT, Opole 

� mgr inŜ. arch. Zdzisław Budziński 

- wykonawca : INTEGER S.A., Wrocław  

Uzasadnienie: Za dobry przykład:  

− realizacji spójnej koncepcji urbanistycznej i udaną modernizację historycznego 

załoŜenia architektonicznego, 

− odtworzenia i nadania nowych funkcji zdegradowanym obiektom 

gospodarczym, 

− zagospodarowania i urządzenia terenów zielonych wraz z małą architekturą, 

w bezpośrednim sąsiedztwie unikalnego zespołu pałacowo-parkowego z sanktuarium 

Św. Jacka – miejsca o duŜym znaczeniu religijnym, kulturalnym i turystycznym. 

 

7. Komisja stwierdza, Ŝe większość zgłoszonych realizacji wpłynęła korzystnie na 

podwyŜszenie walorów estetycznych i uŜytkowych przestrzeni publicznych, 

przyczyniając się tym samym do podniesienia atrakcyjności i wizerunku miejscowości  

oraz jakości Ŝycia mieszkańców. Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom za udział  

w konkursie oraz składa gratulacje nagrodzonym i wyróŜnionym. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Opole, dnia 03.09.2010 r.  

 

 

 

Podpisy członków komisji : 
 

1. Jolanta Paszkiewicz   ………………………  

2. Zbigniew Bomersbach  ……………………… 
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3. Jerzy Przybyła    ……………………… 

4. Jacek Tabor    ……………………… 

5. Małgorzata Błaszczyk-Leśniak ……………………… 

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

 

1) Zgodność z celami i załoŜeniami konkursu. 

2) Zasięg oddziaływania przestrzeni publicznej – znaczenie dla społeczności lokalnej, 

sprzyjanie interakcjom społecznym. 

3) Funkcjonalność (urbanistyczna i uŜytkowa). 

4) Powiązania z terenami sąsiednimi, poprawa krajobrazu lokalnego. 

5) Atrakcyjność rozwiązań projektowych (oryginalność i indywidualność rozwiązań). 

6) Estetyka realizacji (materiał, zieleń, mała architektura). 

7) Walory inne (historyczne, kulturowe, edukacyjne, turystyczne, wykorzystanie 

terenów zdegradowanych, itp.). 

 


