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Opole 27.09.2013 r. 

 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ 

„NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2013” 

w dniach 26-27.09.2013 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. Maciej Mazurek, 

5) mgr inż. arch. Jan Oleniecki,  

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 25 przedsięwzięć, w tym: 

1) Gmina Biała – „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Wilkowie” 

2) Gmina Biała – „Zagospodarowanie terenu przy Centrum Integracji i Rekreacji w Pogórzu” 

3) Gmina Biała – „Przebudowa Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Łączniku” 

4) Gmina Brzeg – „Budowa turystycznej przystani na rzece Odrze w Brzegu” 

5) Gmina Gorzów Śląski – „Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna, Rynek, Byczyńska, Mała w Gorzowie 

Śląskim” 

6) Gmina Gorzów Śląski – „Park Miejski w Gorzowie Śląskim” 

7) Gmina Gorzów Śląski – „Kompleksowa budowa miejsc wypoczynkowych na terenie Gminy Gorzów 

Śląski” 

8) Gmina Kluczbork – „Rewitalizacja miasta Kluczborka” 

9) Gmina Krapkowice – „Miejsce rekreacji w Dąbrówce Górnej” 

10) Gmina Krapkowice – „MAGNOLIA – zagospodarowanie parku rekreacyjnego przy ul. Kozielskiej  

w Krapkowicach” 
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11) Gmina Krapkowice – „Aktywny wypoczynek wśród zieleni przy krytej pływalni Delfin w Krapkowicach” 

12) Gmina Krapkowice – „Zagospodarowanie skweru przy ul. Łąkowej w Żywocicach” 

13) Gmina Leśnica – „Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy” 

14) Gmina Lewin Brzeski – „Rewitalizacja Placu Wolności  w Skorogoszczy” 

15) Gmina Niemodlin – „Przebudowa dróg gminnych śródmieścia Niemodlina” 

16) Gmina Nysa – „Forteczna Wieża Ciśnień w Nysie” 

17) Gmina Opole – „Remont Stawu Zamkowego” 

18) Gmina Opole – „Budowa bulwarów spacerowych nad kanałem Młynówka”  

19) Gmina Popielów – „Zagospodarowanie terenu wokół nowopowstałej sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej w Karłowicach” 

20) Gmina Prószków – „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Ośrodka Kultury i Sportu  

w Prószkowie” 

21) Gmina Prudnik – „Stworzenie bazy materialnej rozwoju ponadlokalnej oferty kulturowej – przebudowa 

rezydencji Hermanna Fränkla w Prudniku” 

22) Gmina Strzeleczki – „Przebudowa Rynku w Strzeleczkach” 

23) Gmina Zębowice – „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Zębowicach” 

24) Powiat Brzeski – „Rewitalizacja budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych przy  

ul. Wyszyńskiego w Brzegu na funkcje turystyczne” 

25) Powiat Kluczborski – „Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji i Inkubator Przedsiębiorczości w Kluczborku – 

rewitalizacja terenów przy ul. Sienkiewicza” 

 

4. Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 26.09.2013 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 26-27.09.2013 r. 

 

5. W wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych do dalszej oceny konkursowej Komisja wyłoniła 13 

przedsięwzięć, jak niżej: 

� Gmina Brzeg – „Budowa turystycznej przystani na rzece Odrze w Brzegu” 

� Gmina Gorzów Śląski – „Park Miejski w Gorzowie Śląskim” 

� Gmina Gorzów Śląski – „Kompleksowa budowa miejsc wypoczynkowych na terenie Gminy Gorzów 

Śląski” 

� Gmina Kluczbork – „Rewitalizacja miasta Kluczborka” 

� Gmina Krapkowice – „Zagospodarowanie skweru przy ul. Łąkowej w Żywocicach” 

� Gmina Leśnica – „Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy” 

� Gmina Niemodlin – „Przebudowa dróg gminnych śródmieścia Niemodlina” 

� Gmina Nysa – „Forteczna Wieża Ciśnień w Nysie” 

� Gmina Opole – „Remont Stawu Zamkowego” 

� Gmina Opole – „Budowa bulwarów spacerowych nad kanałem Młynówka”  

� Gmina Popielów – „Zagospodarowanie terenu wokół nowopowstałej sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej w Karłowicach” 
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� Gmina Prószków – „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Ośrodka Kultury i Sportu  

w Prószkowie” 

� Gmina Strzeleczki – „Przebudowa Rynku w Strzeleczkach”. 

 

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

zostały decyzją Komisji zakwalifikowane do konkursu internautów.  

 

7. W wyniku dalszej oceny Komisja przyznała: 
 

� Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa 

Opolskiego 2013 dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja miasta Kluczborka” 

Inwestor : Gmina Kluczbork 

- projektanci: 

� Elżbieta Widziszowska, Usługi Projektowe w Budownictwie, Kluczbork 

� Anna Sołtysik, Biuro Projektowe i Usług Inwestycyjnych, Kluczbork 

� „ARKONA” Usługi Projektowo-Budowlane, Bytom 

� Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno, Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych Rychtal 

�  MB1 Pracownia Projektów, Kępno 

� Pracownia Projektowa „PROF”, Kluczbork  

- wykonawcy:   

� Śląskie Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane , Kluczbork 

� P.U.H. „KOZDRA”, Byczyna 

� Zakład Remontowo-Budowlany Hądzel Marian, Olesno 

� Firma Budowlano-Remontowa „DACHSYSTEM”, Zawadzkie 

� FRB POLOCZEK, Łowkowice 

� Firma Usługowo-Handlowa Maciej Dobosz, Krzepice 

� ATA ALL TRADING AGENCY Sp. z o.o., Jankowice 

� PARK M Krzysztof Mróz, Stary Sącz 

� Zakład Usług Elektrycznych Romuald Kubzdyl, Kępno 

� MPM Development Sp. z o.o., Namysłów. 

 

Uzasadnienie:   

Nagrodę przyznano za: 

− wzorowe przeprowadzenie rewaloryzacji zróżnicowanej funkcjonalnie przestrzeni publicznej,  

o istotnym znaczeniu dla społeczności miasta (Rynek i Park Miejski), poprawiającej 

zdecydowanie warunki życia w mieście i atrakcyjność miasta w regionie, co zostało 

zrealizowane w warunkach niedużego budżetu, w szczególności za: 

− skalę przedsięwzięcia, obejmującą równocześnie dwa bardzo ważne dla zaspokajania 

potrzeb mieszkańców obszary w systemie przestrzeni publicznych Kluczborka, 

− odtworzenie historycznych walorów urbanistycznych i architektonicznych,  

− wydatne podniesienie jakości istniejącego zagospodarowania. 

 

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

gminnych, postanowiła przyznać: 



 4

1) wyróżnienie specjalne dla przedsięwzięcia pn. „Budowa bulwarów spacerowych nad kanałem 

Młynówka”  

Inwestor: Gmina Opole    

- projektant:  

� Pracownia Architektury Zbigniew Bomersbach, Opole 

- wykonawca: 

� „BEST-OPEBEL” Wiesław Wójcik Jerzy Kiryczuk, Borki 

 

Uzasadnienie:  

Wyróżnienie przyznano za: 

− konsekwentną realizację polityki miasta w zakresie odbudowy i rozbudowy terenów zieleni 

publicznej w oparciu o dolinę Odry, 

− interesujące i przyjazne rozwiązania projektowe dostosowane do skali przestrzeni publicznej, 

istniejących wartości krajobrazowych i przyrodniczych, tworzących atrakcyjne miejsca 

spotkań, rekreacji i wypoczynku w centrum miasta. 

 

2) Wyróżnienie dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie skweru przy ul. Łąkowej w Żywocicach” 

Inwestor: Gmina Krapkowice   

- projektanci:  

� Agata Rybczyńska Budownictwo Ogólne, Niemodlin 

� Grzegorz Malkusz PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU GARDEN’S PHILOSOPHY, Krapkowice 

- wykonawca: 

� Grzegorz Malkusz PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU GARDEN’S PHILOSOPHY, Krapkowice 

 

Uzasadnienie:  

Wyróżnienie przyznano za: 

− podniesienie we właściwych proporcjach jakości i funkcjonalności placu w centrum małej 

miejscowości, poprzez stworzenie miejsca spotkań i odpoczynku mieszkańców.  

 

3) Wyróżnienie dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Rynku w Strzeleczkach” 

Inwestor: Gmina Strzeleczki  

- projektant:  

� Studio Architektury Piotr Ćwirko, Krapkowice, 

na podstawie koncepcji autorstwa arch. Agaty Twardoch i mgr inż. Ewy Twardoch 

- wykonawca: 

� Spółdzielnia SUR Prószków 

 

Uzasadnienie:  

Wyróżnienie przyznano za: 

− udaną rewaloryzację Rynku, poprawiającą funkcjonowanie społeczne i przestrzenne kluczowego 

placu publicznego miejscowości, w szczególności za podniesienie jej walorów estetycznych. 

 

4) Wyróżnienie dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg gminnych śródmieścia Niemodlina” 

Inwestor: Gmina Niemodlin  

- projektant:  
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� Tomasz Sokulski, Biuro Usług Technicznych „DROGTOM”, Opole  

- wykonawca: 

� WASBUD Robert Wąs, Grodków  

 

 

Uzasadnienie:  

Wyróżnienie przyznano za: 

− wykonanie istotnego etapu rewitalizacji przestrzeni komunikacyjnych w zdegradowanym 

obszarze zabytkowego śródmieścia, w szczególności za jego stronę techniczną i organizacyjną. 

 

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

przyniosła kolejne udane realizacje, dzięki którym przestrzenie publiczne w województwie stają się 

atrakcyjne, przyjazne, bezpieczne, funkcjonalne i tętniące życiem. Odbywa się to z poszanowaniem historii 

i tradycji miejsc oraz lokalnej kultury. Niejednokrotnie dzięki podejmowanym realizacjom przywracana 

jest świetność obiektom i obszarom od lat zapomnianym i zaniedbanym.  

W tym roku szczególnie wyróżniły się realizacje związane z rewaloryzacją Rynku i Parku Miejskiego  

w Kluczborku oraz zagospodarowaniem bulwarów nad Młynówką w Opolu. Komisja z zadowoleniem 

odnotowuje także utrzymanie ilości i dobrego poziomu zagospodarowania niewielkich, ale istotnych dla 

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

Komisja zauważa również, że rewitalizacja przestrzeni komunikacyjnych w zabytkowych obszarach 

śródmiejskich (Niemodlin), stanowi potrzebny etap większej całości i szansę na inicjowanie 

komplementarnych przedsięwzięć aktywizujących te obszary w przyszłości.  

Z uwagi na utrzymujące się zainteresowanie konkursem oraz jego widoczne efekty w postaci rosnącej 

dbałości o jakość przestrzeni publicznej, konkurs powinien być kontynuowany. 

Komisja proponuje także, by organizator w kolejnej edycji docenił wszystkich uczestników rywalizacji 

poprzez przyznawanie dyplomów uczestnictwa w konkursie. 

 

Komisja dziękuje wszystkim uczestnictwa w konkursie oraz składa gratulacje nagrodzonym i wyróżnionym. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Opole, dnia 27.09.2013 r.  

 

 

 

 

 

Podpisy członków komisji: 
 

1. Jacek Tabor   ……………………… 

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

3. Maciej Mazurek   ……………………… 

4. Jan Oleniecki   ……………………… 
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5. Jerzy Przybyła   ……………………… 

6. Adam Ziaja   ……………………… 

 

Załącznik nr 1 – Kryteria oceny zgłoszonych przedsięwzięć 

 

1)  Zgodność z celami i założeniami konkursu. 

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

interakcjom społecznym. 

3) Funkcjonalność (urbanistyczna i użytkowa). 

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.). 

 


