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Dnia 10.11.2011 w siezibie SARP w Poznaniu miało miejsce roztrzygnięcie 

konkursu pod hasłem „NAJLEPIEJ ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA               

W WIELKOPOLSCE”.  

Komisja obradowała w składzie: 

 

- Prezes Poznańskiego Oddziału SARP - Eugeniusz Skrzypczak, 

Przewodniczący Komisji, 

- Dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego - Marek 

Bryl. 

- Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego - Wojciech Jankowiak, 

- Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - Elżbieta Janus, 

- Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki UMP - Andrzej Nowak, 

 

Wynikiem pracy Jury było przyznanie Grand Prix zgłoszeniu nadesłanemu przez 

miasto KONIN oraz wyróżnień dla miast: WOLSZTYNA i POZNANIA.  

  

 Pierwsza nagroda została przyznana za realizację projektu pt. Bulwary 

nadwarciańskie w Koninie. W uzasadnieniu komisji oceniającej, za najważniejszy 

atut prezentowanej przestrzeni publicznej uznano wysoką rolę społeczną, jaką 

bulwary pełnią w procesie reintegracji starej i nowej częsci Konina oraz ich 

znaczenie w systemie Wielkiej Pętli Wielkopolski. Kapituła konkursu doceniła także 

doskonale przygotowane materiały prezentujące całość przeprowadzonych działań- 

od pomysłu do realizacji, a także kolejne ich etapy.   

 

 

 



 

 Pierwsza wyróżniona praca pt. Przebudowa rynku w Wolsztynie, dotyczy 

zamiany funkcji rynku z komunikacyjnej na reprezentacyjną. W opinii członków 

jury prezentowana przestrzeń publiczna chrakteryzuje się bardzo wysokimi 

walorami estetycznymi i funkcjonalnymi, co w istotny sposób oddziałuje na 

pozytywny wizerunek miasta. Na decyzję jury o wyróżnieniu realizacji wpłynął fakt 

wykreowania wysokiej jakości przestrzeni publicznej przy udziale tylko środków 

własnych. 

 Drugie wyróżnienie otrzymało zgłoszenie Zarządu Dróg  Miejskich w Poznaniu 

pt. Kompleksowa rewaloryzacja zieleni ciągu ulic: Solna, Wolnica, Małe Garbary, 

wyposażonej w system automatycznego nawadniania wraz z budową zielonego 

torowiska. Członkowie Kapituły Konkursu byli zgodni, co do konieczności 

uhonorowania całokształtu działań ZDM, zmierzających do poprawy wizerunku 

ciągów komunikacyjnych miasta Poznania. Jurorzy zwrócili szczególną uwagę na 

postęp, jaki się dokonał w kwestii podejścia do zagospodarowania tego typu 

przestrzeni publicznych.  

 Członkowie Kapituły wysoko ocenili także pozostałe nadesłane prace – z 

Ostrowa Wielkopolskiego i Tarnowa Podgórnego.  

 

 

 Prezentacja laureatów oraz uroczyste wręczenie dyplomów honorowych 

przez Wicemarszałka  Wociecha Jankowiaka i przewodniczącego Kapituły- Prezesa 

SARP w Poznaniu, Eugeniusza Skrzypczaka odbędzie się podczas Dnia Urbanisty na 

Targach BUDMA 2012. 

 Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie Oddziału Poznańskiego 

TUP: 

 

 http://tup.poznan.pl/ 

 

 

Sekretarz Konkursu, 

Dr inż. arch. B. Kaźmierczak 

 


