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Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego w kategorii PRZESTRZEŃ PUBLICZNA dla 

realizacji pn. „Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w 

miejscowości Głuchołazy” 

Inwestor: Gmina Głuchołazy 

projektanci:  Usługi Projektowe Alina Banach, Nysa 

Grębski Pracownia Projektowa, Nysa  

wykonawca:  ZBYLBRUK Sp. z o.o., Bobolice 

 

Nagrodę przyznano za: 

 przywrócenie dawnej świetności kolejnej części parku zdrojowego, przez co 
sukcesywnie  
i konsekwentnie wzmacniany jest potencjał uzdrowiskowo-turystyczny Głuchołaz, 

 podkreślenie naturalnych walorów parku i wzbogacenie ich o atrakcyjną ofertę 
rekreacji, wypoczynku, kultury i edukacji,  

 umiejętne, z poszanowaniem dziedzictwa miejsca wyeksponowanie elementów 
historycznego zagospodarowania parku zdrojowego. 

 

Wyróżnienie w kategorii PRZESTRZEŃ PUBLICZNA: 
dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. 
Bolesława Chrobrego w Brzegu” 

Inwestor: Gmina Brzeg 
projektanci:  Biuro Inżynierskie Sp. z o.o., Opole 

GreenLanding Andrzej Rapacz, Wałbrzych 
wykonawcy:  Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o., Opole  

WASBUD Robert Wąs, Grodków 
 
Wyróżnienie przyznano za: 

 ożywienie istotnego dla miasta i jego mieszkańców obszaru codziennej rekreacji  
i wypoczynku, z zachowaniem wartości historycznych kompleksu zieleni parkowej 
dawnej fosy miejskiej,  

 wzbogacenie oferty kulturalno-rozrywkowej w oparciu o przebudowany  
i zmodernizowany amfiteatr, 

 zwiększenie dostępności i poprawę bezpieczeństwa użytkowników parku i 
amfiteatru,  
w tym osób z niepełnosprawnościami. 

 
Wyróżnienie w kategorii PRZESTRZEŃ PUBLICZNA: 
dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa placów miejskich w Opolu. Zadanie: Przebudowa  

pl. Jana Pawła II w Opolu” 
Inwestor: Gmina Opole 
projektanci: Małgorzata i Andrzej Zatwarniccy, ARCHITOP Andrzej Zatwarnicki, Kępa 
k/Opola  
wykonawca: WASBUD Robert Wąs, Grodków 
 



 
 

Wyróżnienie przyznano za: 

 istotne przeobrażenie terenu placu miejskiego w wielofunkcyjną, reprezentacyjną 
przestrzeń dedykowaną kulturze, zabawie i edukacji, umożliwiającą organizację 
plenerowych imprez,   

 zachowanie skali i formy wpisującej się w zastane otoczenie, zachowaną zieleń oraz 
funkcjonujący układ ciągów pieszych, z jednoczesnym wprowadzeniem nowego 
podziału funkcjonalnego placu, współczesnych form małej architektury oraz 
elementów upamiętnienia i dydaktyki, 

 zastosowanie właściwych środków przestrzennych i dobry poziom realizacji. 
 
Wyróżnienie w kategorii PRZESTRZEŃ PUBLICZNA: 
dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie parku w Rudnikach” 
Inwestor: Gmina Rudniki 
projektant: WOJAKOWSCY Projektowanie i Wykonawstwo, Joanna Wojakowska, Opole 
wykonawca: Radosław Cymer BRUK-REM-BUD, OCEAN URODY, Usługi Kosmetyczne i 
Solarium, Rudniki 
 
Wyróżnienie przyznano za: 

 stworzenie atrakcyjnej przestrzeni służącej rekreacji, spotkaniom, integracji 
społeczności lokalnej i aktywizacji różnych grup wiekowych z wykorzystaniem 
prostych, estetycznych i funkcjonalnych urządzeń wykonanych z naturalnych 
materiałów, z zachowaniem właściwej skali rozwiązań dla struktury przestrzennej 
wsi.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego w kategorii OBIEKT UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ dla realizacji pn. „Dom Pomocy Społecznej” w Dobrzeniu Wielkim. 

Inwestor: Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu 

Regularnego  

Św. Franciszka  

projektant: PORT Pracownia i Studio Architektury, Wrocław 
wykonawca: BIL Sp. z o.o., Wrocław  
 

Nagrodę przyznano za: 

 realizację nowoczesnego, funkcjonalnego domu dla osób starszych – wymagających 

opieki,  

z rozwiązaniami architektonicznymi służącymi budowaniu relacji międzyludzkich, 

poprzez otwarcie na część ogrodową, oraz wewnętrzne patia. 

  przemyślane strefowanie wnętrz, rozświetlonych naturalnym światłem, stwarzających 

przyjazną, domową atmosferę. 

 prostotę i subtelny minimalizm formy architektonicznej obiektu oraz konsekwentnie 

zastosowane naturalne materiały, przez co obiekt dobrze komponuje się z otoczeniem  

i jednocześnie wraz z przebudowanym klasztorem tworzy nową i estetyczną jakość w 

krajobrazie Dobrzenia Wielkiego. 

 



 
 

Wyróżnienie w kategorii OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 2019: 
dla przedsięwzięcia pn. „Tężnia widokowa w Głuchołazach” 
Inwestor: Powiat Nyski 
projektant: ARCHI-CONCEPT, arch. Piotr Opałka, Nysa 
wykonawca: Budownictwo Sp. z o.o., Wrocław 

 
Wyróżnienie przyznano za: 

 innowacyjne połączenie funkcji tężni oraz wieży widokowej wraz z poprawnym 
wpisaniem obiektu w kontekst urbanistyczny i krajobrazowy parku zdrojowego.  

 wzbogacenie tradycji uzdrowiskowych Głuchołaz i atrakcji turystycznych miasta o 
nowy, ciekawy architektonicznie obiekt tężni widokowej, łączący w sobie funkcje 
lecznicze, rekreacyjne i edukacyjne, 

 zastosowanie materiałów konstrukcyjnych z naturalnego drewna, zapewniających 
symbiozę wieży z otoczeniem. 

 

Wyróżnienie w kategorii OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 2019: 
dla przedsięwzięcia pn. „Gminne Centrum Wsparcia III-ego Sektora wraz z aktywną strefą 

międzypokoleniową dla mieszkańców” 
Inwestor: Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. 
projektant: Grębski Pracownia Projektowa, Nysa  
wykonawca: ADBOX CONSTRUCTION Sp. z o.o., Wrocław 

 
Wyróżnienie przyznano za: 

 zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-sportowego o ponadlokalnym 
oddziaływaniu, wzmacniającego wizerunek miasta i regionu, oferującego 
mieszkańcom wszystkich grup wiekowych oraz turystom aktywny wypoczynek i 
bezpieczną rekreację, w szczególności w okresie letnim, w oparciu o zespół 
basenów z bogatą infrastrukturą,  

 harmonijne wpisanie nowych obiektów w historyczną przestrzeń o wysokich 
walorach krajobrazowych. 

 

Wyróżnienie w kategorii OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 2019: 
dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa siedziby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w 
Opolu przy ul. Minorytów 3” 

Inwestor: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu 
projektanci: ARCHITOP Andrzej Zatwarnicki, Kępa k/Opola 
wykonawca: TOM-BUD Usługi Ogólnobudowlane Tomasz Karaś, Lewin Brzeski; 
IZOLKOMEX Firma Remontowo-Budowlana s.c. Bogdan Kulig, Leszek Czech, Opole; AIRCO 
Sp. z o.o., Lędziny  
  
Wyróżnienie przyznano za: 

 poprawę wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego obiektu poprzez 
uporządkowanie  
funkcji i architektury muzeum,  

 dostosowanie strefy wejściowej muzeum i otwarcie placu przed budynkiem do 
charakteru i kolorystyki ul. Minorytów, przez co uzyskano spójność estetyczną 
ulicy, 



 
 

 wprowadzone zmiany zdecydowanie zwiększają dostępność, efektywność i 
atrakcyjność dla zwiedzających.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Nagroda Internautów w kategorii PRZESTRZEŃ PUBLICZNA 2019: 

dla przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice – 
Zagospodarowanie terenu Parku wraz z infrastrukturą techniczną i małą 
architekturą” 

Inwestor: Gmina Branice 
projektant: HALIKOWSKI Maciej Halikowski, Głubczyce 
wykonawca: Zakład Zieleni i Małej Architektury Usługi Transportowo-Sprzętowe i 
Ogólnobudowlane Alojzy Strzeduła, Pawłów 

 
Nagroda Internautów w kategorii OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 2019: 

dla przedsięwzięcia pn. „Tężnia widokowa w Głuchołazach” 
Inwestor: Powiat Nyski 
projektant: ARCHI-CONCEPT, arch. Piotr Opałka, Nysa 
wykonawca: Budownictwo Sp. z o.o., Wrocław 

 
Najlepsza Europrzestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego: 

dla przedsięwzięcia pn. „Parkowe miejsce spotkań w Gródczanach” 
Inwestor: Gmina Branice 
projektant: mgr inż. arch. Aleksandra Zdziebko, Tychy 
wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Drogowych Tomasz Gatner, Branice 

 

 

 

 

 

 

 


