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Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z zamieszczonym w niniejszej
publikacji przeglądem przestrzeni publicznych zgłoszonych w ciągu 10. edycji
konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego”.
Ostatnie lata były okresem ogromnego postępu cywilizacyjnego. Wobec
obserwowanego zainteresowania samorządów lokalnych kwestiami
infrastruktury komunalnej, Zarząd Województwa Pomorskiego w 2005 r.
podjął decyzję o organizacji konkursu promującego znaczenie miejsc
integrujących społeczności lokalne. Od tego czasu pomorskie gminy, powiaty
oraz organizacje pozarządowe przedstawiły do oceny ponad 290 przedsięwziąć
o zróżnicowanej skali i charakterze. Mieliśmy okazję się przekonać,
że ciekawe rozwiązania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej można
zrealizować niezależnie od wielkości i charakteru miejscowości. Wyróżnione
przedsięwzięcia stały się rozpoznawalnymi w całym kraju wizytówkami
regionu, a część z nich została również uhonorowana w krajowym konkursie
organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich.
Przekazany Państwu album zawiera nie tylko przegląd zrealizowanych
w ostatnich latach projektów, które charakteryzują się wysoką jakością
zastosowanych rozwiązań służących mieszkańcom. Jest również prezentacją
zbioru dobrych praktyk, dzięki którym miasta, miasteczka i wsie województwa
stają się wizytówką regionu. Album ten ma nas inspirować do dalszej aktywności
na rzecz poprawy przestrzeni regionu oraz do poszukiwania odpowiedzi
na pytanie, co jeszcze możemy zrobić, aby uczynić województwo pomorskie
lepszym miejscem do życia - miejscem przyjaznym jego mieszkańcom.
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO

Mieczysław Struk

Aktywny udział gmin w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego
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Samorząd województwa pomorskiego od 10 lat organizuje corocznie konkurs na Najlepszą Przestrzeń Publiczną.
Zgodnie z regułami wolności każdy realizuje swoje oczekiwania wobec miejsca, którym dysponuje, wedle własnych
potrzeb. Samorządowi zaś powierzona została misja troski o sprawy wspólne, w tym również o sprawy utrzymania
i kształtowania ładu przestrzennego. Chodzi o takie kształtowanie otoczenia, które jest coraz bardziej bezpieczne,
sprzyja integracji wspólnoty samorządowej, aktywizuje działalność społeczną i gospodarczą, stanowi jeden z ważnych
elementów wizerunku tej wspólnoty, budzi satysfakcję z życia.
Wraz z rozwojem samorządności i uzyskaniem wsparcia także ze strony zewnętrznej, w gminach coraz częściej pojawiają
się interesujące przykłady dobrze ukształtowanej przestrzeni publicznej, realizowanej nie tylko na zamówienie,
ale, co szczególnie cenne, wykonywanej także siłami własnymi mieszkańców.
Pomorska społeczność, o rozwiniętych cechach gospodarności, zaradności, odpowiedzialności i wspólnego działania,
podejmuje coraz ambitniejsze wyzwania, a efekty realizacji znajdują wsparcie w formie corocznej nagrody i wyróżnień
Marszałka Województwa Pomorskiego oraz uznania w skali ogólnopolskiej. To budzi satysfakcję, wpływa na jakość życia,
a także stanowi argument dla inwestorów, którzy coraz częściej wybierają Pomorze na lokalizację swojej działalności
gospodarczej. Atrakcyjność miejsca, w tym jego piękno, jest elementem w grze o rynek.
Wraz ze wzrostem dostępności do środków finansowych, wypracowanych własnych i wsparcia unijnego, rośnie
zainteresowanie poprawianiem i udoskonalaniem swojej przestrzeni przez społeczności lokalne. Otwierająca się
perspektywa zwiększonej pomocy prawnej, organizacyjnej i finansowej na działania rewitalizacyjne, stanowić będzie
kolejny silny impuls w dalszych, aktywnych działaniach na rzecz poprawy jakości przestrzeni wspólnych. Pomorskie
samorządy zapewne odpowiedzą na to kolejnymi przykładami, budzącymi zainteresowanie odwiedzających nasz
region turystów.
Feliks Pankau
Wieloletni Zastępca Dyrektora
Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Współinicjator konkursu
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Do niedawna tylko nieliczne władze samorządowe decydowały się inwestować w przestrzenie publiczne.
Przeważały inwestycje w infrastrukturę techniczną, gospodarkę komunalną i oświatę – niezbędne dla mieszkańców,
nie przyczyniające się jednak do ich integracji. Działo się tak, choć koszty, choćby tylko prac porządkowych,
nie były wysokie. Dominował pogląd, że przestrzeń publiczna to kłopot – trzeba najpierw zainwestować,
potem sprzątać, a pożytku nie wykaże się w sprawozdaniu. Dziesięcioletnie funkcjonowanie konkursu
zdaje się zmieniać tę sytuację, sugestia samorządu wojewódzkiego przyczynia się do zmiany postrzegania
przestrzeni publicznej nawet przez najbardziej „pragmatycznych” wójtów. Świadczy o tym liczba wniosków,
przy czym szczególnie cieszą te z niezamożnych gmin, dotyczące stosunkowo skromnych przedsięwzięć,
za to z korzyścią dla wielu – sprzyjających pozytywnej identyfikacji z miejscem.
Najtańszą inwestycją w przestrzeń publiczną jest jej uporządkowanie, posprzątanie, czasem usunięcie „upiększeń”
i ograniczenie ruchu kołowego. Najpopularniejszą przestrzenią publiczną na wielu terenach wiejskich wciąż jest
pobocze drogi, nierzadko wojewódzkiej – jedyne miejsce, gdzie może wybrać się na spacer mama z wózkiem.
Daje się zauważyć modę na zapożyczanie od sąsiadów, na przykład „wylew” komputerowo sterowanych fontann,
co samo w sobie nie jest złe, jednak nie zawsze służy podkreślaniu specyficznych cech danej przestrzeni. Obserwuję
też ze smutkiem, że pojawia się coraz więcej bruku i coraz mniej zieleni, a jeśli już ona jest, to iglasta, egzotyczna
i przystrzyżona. Urządzonych przestrzeni publicznych wciąż jest zbyt mało – w deweloperskich noclegowniach każda
piędź terenu przeznaczana jest pod zabudowę, podobnie w przypadku osiedli jednorodzinnych. Funkcjonujące
nieformalnie przestrzenie publiczne niskiej jakości, miejskie nieużytki, władze zabudowują parkingiem
lub sprzedają pod budowę kolejnego marketu, zamiast urządzić i oddać wszystkim mieszkańcom… „Genius loci”
najczęściej ulotnił się z dymem pożarów wznieconych przez wyzwolicieli. Ma to wpływ na jakość życia mieszkańców,
która w większości miast jest uśredniona, jak było założone w teorii powszechnej szczęśliwości. Wyróżniają się
konsekwentnie „meblowane” od kilkunastu lat Chojnice, które oparły się powojennej nawałnicy. Daleko nam
do miasteczek polskiego południa, którym dane było przetrwać rok 1945 i zyskać dobrych gospodarzy: Sandomierz,
Kazimierz Dolny, Cieszyn, Duszniki, Bolesławiec, Kłodzko, a na Pomorzu moje rodzinne Chełmno. Bo co do większych
miast, wzorów nie trzeba szukać aż tak daleko – Toruń czy Bydgoszcz stanowią dziś wzór wykorzystania naturalnych
predyspozycji do kreowania wysokiej jakości przestrzeni publicznych.
Wsłuchać się w miejsce, jego barwę i ton, spojrzeć na otoczenie, co ma do powiedzenia jego charakter, skala, stan
zachowania… Niestety, w urządzaniu przestrzeni publicznych dominującą rolę odgrywa program inwestycyjny, budżet,
aranżacje „na bogato” – szlifowane granity czy stal nierdzewna. Na projektach często nie widać ludzi, wiatr hula
jak na greckich agorach. Stąd też ławki na terenach rekreacyjnych, często plastycznie wyrafinowane, budzą podziw,
nie zachęcając, by na nich przysiąść. Po kilku latach te fajerwerki porastają trawą i chwastami, nie ma bowiem środków
na – choćby raz do roku – odchwaszczenie. Może należałoby w tym przedmiocie ogłosić kolejny konkurs…?
Krzysztof Wojcieszyk
Dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego
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Dekadę temu po raz pierwszy zorganizowano konkurs: Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego.
Był on jedną z pierwszych inicjatyw tego typu w Polsce, a równocześnie unikalną okazją do prezentacji osiągnięć naszego
regionu w zakresie kreowania i przekształceń najważniejszych dla mieszkańców placów, skwerów, ulic czy założeń zieleni,
w tym realizowanych zarówno ze środków zainteresowanych samorządów, funduszy europejskich jak i przez samych
mieszkańców. Równocześnie konkurs stał się zachętą do podejmowania podobnych inicjatyw w innych ośrodkach
oraz niewątpliwie przyczynił się do promocji idei kształtowania przestrzeni publicznej jako jednego z najważniejszych
układów w przestrzeni miast, miasteczek i pozostałych miejscowości.
Na bazie dorobku tego konkursu widać wyraźnie jak zmienia się podejście do problemu przekształceń i rozwoju
przestrzeni, a także jak interesujące projekty mogą być realizowane w nawet małych, lokalnych ośrodkach.
Co ważne, jego wyniki dowodzą zmiany w rozumieniu przestrzeni publicznej – nie jest ona już postrzegana jedynie
jako rynek miejski czy plac towarzyszący skrzyżowaniu. Coraz częściej bowiem podejmowane są zadania związane
z kreowaniem przestrzeni sąsiedzkiej, układów dedykowanych rozmaitym grupom i społecznościom, wreszcie
– przestrzeni symbolicznych i głęboko osadzonych w lokalnej tożsamości i tradycji. Wiele z tych założeń powstaje
na bazie rozstrzygnięć konkursów architektoniczno – urbanistycznych, co daje szanse na wybór możliwie najlepszego
w danej lokalizacji rozwiązania. W konsekwencji nasze miasta zyskują szczególny, unikatowy charakter, decydujący
o ich atrakcyjności zarówno dla mieszkańców jak i turystów.
Zrealizowane w czasie minionej dekady przestrzenie często mają więc szczególny charakter. W wielu wypadkach są
to istniejące wcześniej ulice i place, które jednak na skutek przekształceń w okresie minionych dziesięcioleci utraciły
swoją atrakcyjność i szczególne znaczenie dla lokalnych społeczności. Odnosi się to przede wszystkim do zespołów
o genezie XIX-wiecznej lub wcześniejszej, często stanowiących śródmieścia naszych miast i miasteczek. Ważnym
rysem tego procesu stało się także kreowanie zupełnie nowych układów i założeń – wręcz nowych obszarów i dzielnic
śródmiejskich – co pozwoliło na stworzenie zupełnie nowej przestrzeni społecznej w miejscowościach nigdy wcześniej
takowej nie posiadających. Determinacja i wieloletnie wysiłki władz lokalnych, często pracujących „ręka w rękę”
z inwestorami i mieszkańcami, przynoszą tu szczególnie cenny rezultat. Niezależnie jednak od genezy, możemy już
dziś zaobserwować jak ważnymi są one dla społeczności oraz jak olbrzymie znaczenie maja dla budowania lokalnej
tożsamości.
Proces budowania przestrzeni publicznych jednak się nie zakończył. Można wręcz stwierdzić iż pojawiają się w tym
zakresie kolejne, istotne wyzwania. Ważnym jest jednak, aby realizacje te osadzone były w lokalnej tradycji i kulturze,
aby mogły stać się przedmiotem zarówno żywotnego zainteresowania jak i dumy lokalnych społeczności. Rezultat
ten można osiągnąć jedynie w dialogu pomiędzy projektantami, władzami miejskimi a właśnie lokalnymi
społecznościami. Szczególne znaczenie mogą tu mieć procesy partycypacji społecznej oraz zaproszenie do współpracy
– choćby w drodze konkursów właśnie – licznego grona projektantów. Takie podejście da szansę naszym przestrzeniom,
a w konsekwencji całym miastom, na wykreowanie miejsc szczególnych, a przez to – przyczyniających się do sukcesu
całego regionu.
Piotr Lorens
Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich
Współinicjator konkursu
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Udział w jury konkursu: Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego dał mi możliwość uczestniczenia
w procesie rozpoznawania wszystkich składowych języka krajobrazu kulturowego.
Coroczna weryfikacja nadsyłanych w ramach konkursu realizacji z różnych zakątków województwa pomorskiego
umożliwiła ocenę różnych środków wyrazu, percepcji krajobrazowej oraz sposobu przygotowania projektantów
i realizatorów do podjęcia tematów z tej dziedziny. W ocenianych przeze mnie pracach poszukuję przede wszystkim
wartości estetycznych oraz kontekstów symbolicznych. Istotne w mojej ocenie jest postrzeganie wartości społecznej
poszczególnych opracowań w przedstawianej przestrzeni. Zgłaszane do konkursu opracowania posiadają coraz wyższe
walory estetyczne. Zauważalne jest także zrozumienie tożsamości i przynależności terytorialnej przez poszczególnych
uczestników.
Doświadczenia wyniesione z obrad jury konkursowego stały się dla mnie kanwą do realizacji programu kierunku
studiów pn. „Architektura Struktur Krajobrazowych” w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, który zainaugurował
działalność w 2014 roku.
Andrzej Pniewski
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
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Podsumowując dziesięciolecie konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego można pokusić
się o pewne podsumowanie i uogólnienia. Konkurs w ciągu tych lat ewaluował (choć nie zmieniały się kryteria oceny ani
regulamin konkursu), tak jak zmieniały się nasze wsie i miasta, sposób pojmowania ich roli, oceny walorów przestrzeni.
Za najważniejsze uznać należy swoiste zadomowienie się pojęcia przestrzeni publicznej w powszechnej świadomości,
wzrost oczekiwań pod jej adresem i rosnącą – proporcjonalnie z tym – troską o jej kształt, sposób zagospodarowania
użytkowania, jej rolę w społeczności lokalnych. Zgłoszone do konkursu realizacje stanowiły bardzo zróżnicowany,
niejednorodny zbiór (co ułatwiło ich ocenę), ale można w nim wyróżnić kilka grup. Są one często reprezentatywne
dla określonej klasy jednostek osadniczych, podzielonych (na użytek tej analizy) na wsie, małe miasta, miasta średnie
i miasta wchodzące w skład metropolii. Klasyfikując zgłaszane realizacje można wyróżnić, ze względu na ich charakter
przestrzenny, założenia „punktów”, wyodrębnione wyraźnie kompleksy – od parków czy zespołów boisk sportowych,
po kąpieliska i inne założenie rekreacyjne.
Do klasy punktowych założeń można zaliczyć także place, czy skwery miejskie, otoczenie ważnych placówek publicznych
(bibliotek, muzeów) czy punkty widokowe, lub inne elementy obsługi turystyki. Występują one we wszystkich typach
jednostek osadniczych; tyle że w tych mniejszych miejscowościach są one często kluczowymi, najważniejszymi
lub jedynymi, znaczącymi założeniami publicznymi. Z kolei w miastach metropolii występuje wiele realizacji „przy
okazji”, np. będących elementami systemu ochrony przeciwpowodziowej, choć nie brak również prestiżowych założeń,
które mają świadczyć o pozycji miasta (Plac Przyjaciół Sopotu).
Odnotować należy tu rosnącą troskę o oryginalne zagospodarowanie i innowacyjne rozwiązania oraz coraz mniejszą
liczbę zgłoszeń „przypadkowych”.
Innym typem założeń są realizacje, które można określić jako „systemowe”, rozumiejąc pod tym pojęciem ciągłe układy
publicznych traktów, systemów terenów zielonych i innych elementów przestrzeni wiążącej strukturę osadniczą,
prowadzące „od – do”, przeznaczone głównie dla pieszych, integrujące wieś czy miasto. Ten typ założeń występuje
szczególnie często w miastach średnich (Tczew, Malbork, Wejherowo, Słupsk) lub mniejszych, eksponujących,
np. system fortyfikacji.
W omawianych przypadkach uderza świadome, ciągłe i konsekwentne kształtowanie spójnych układów, o wysokich
wartościach krajobrazowych i funkcjonalnych. Za szczególną odmianę rozwiązań systemowych można uznać zbiór
wielu punktowych założeń – interwencji realizowanych wg jednego programu i w jednolitej stylistyce. Przykładem
może być tu seria (z tegorocznego konkursu) przystani nad jeziorami.
Charakter omawianych realizacji wskazuje, że u ich podstaw leży autentyczne dążenie do celowego i sensownego
gospodarowania przestrzenią wsi, czy miasta – tak by służyła ona żywym kontaktom między mieszkańcami, dostarczała
im licznych satysfakcji, sprzyjała życiu lokalnej społeczności. Ujawnia się tu opozycja między realizacją potrzeb
mieszkańców a poszukiwaniem przede wszystkim efektów prestiżowo-reklamowych, swoistym marketingiem miasta
czy gminy. Jeśli to jest główny cel samorządu, to spotykamy się ze stosowaniem efekciarskich i kiczowatych wzorów,
tanim naśladownictwem abstrahującym od lokalnego kontekstu. Inne mankamenty, które ujawniały się niekiedy,
to powielanie tych samych schematów, używanie ubogiego repertuaru form i materiałów, np. w postaci identycznych
posadzek placów, czy historyzujących mebli ulicznych. Jak się okazuje, w pierwszych edycjach konkursu, najtrudniej
było trafić na rozwiązanie wyważone, oryginalne (ale bez przesady) i bezpretensjonalne. Mimo to można ich znaleźć
coraz więcej.
Wśród błędów popełnianych wobec przestrzeni publicznych trzeba na pierwszym miejscu wymienić usuwanie
istniejącej, np. na miejskich placach, zieleni. Zbyt rzadko stosuje się rozwiązania placów miejskich jako skwerów,
których swobodna aranżacja z udziałem starodrzewu odwołuje się do wzorów, np. południowoamerykańskich.
Trudności i kłopoty sprawia często kwestia parkowania w obrębie placów i ulic śródmiejskich, a także nieobecność
programów usługowych, „wyssanych” przez wielkie centra handlowe.
Pomimo zastrzeżeń ogólna ocena tendencji w kształtowaniu przestrzeni publicznej Pomorza jest bardzo pozytywna.
Istotne znaczenie miały tu inicjatywy i środki europejskie, ale nie osiągnęlibyśmy tak znaczącego postępu,
gdyby nie rosnąca świadomość wagi tych zagadnień i determinacji w realizacji podjętych zamiarów. Za szczególnie
istotną można wskazać rosnącą świadomość samorządów lokalnych dostrzegających coraz wyraźniej rolę przestrzeni
publicznej w integracji wspólnot lokalnych. Jeśli konkurs choćby w niewielkim stopniu wspierał te dążenia – to spełnił
swoje zadanie.
Danuta Kochanowska
Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
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Konkurs na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego pozwala nam uczyć się, w jaki sposób
podnosić poziom jakości przestrzeni, w której żyjemy. Poprzez porównywanie, analizowanie i ocenianie kolejnych
realizacji wyciągamy wnioski i możemy coraz wyżej „stawiać sobie poprzeczkę” w kształtowaniu przestrzeni publicznej.
A zawsze jest coś, co można poprawić.
Jeszcze 10 lat temu zmiany dotyczyły przede wszystkim większych miast, w tej chwili są wszechobecne. Podstawowym
celem pierwszych przekształceń była poprawa rozwiązań infrastrukturalnych w obrębie miejsc centralnych miast,
a stopniowo, coraz większy udział wśród nagradzanych realizacji zdobyły położone na uboczu małe skwerki, przestrzenie
wypoczynku, zabawy i rekreacji.
To rozprzestrzenianie się pozytywnych zmian, a także konsekwentnie prowadzona polityka rewitalizacji bardzo
cieszy. Myślę, że kwestią, której warto by poświęcić więcej uwagi, a z której wiele projektów niepotrzebnie rezygnuje,
jest zieleń miejska, a także indywidualne (niestandardowe) podejście do realizowanych przedsięwzięć.
Przestrzenie publiczne kształtują świadomość ludzi, zwłaszcza dzieci. Dla małych mieszkańców otaczająca przestrzeń
jest pewnym wzorcem, którym w przyszłości będą „mierzyć” nowo poznane miejsca. To, co znajduje się wokół nas,
wpływa na nasze samopoczucie i na nasze zachowania - nikt przecież nie chce zaśmiecać pięknego, schludnego
miejsca, ani przebywać w miejscach brzydkich i smutnych. Przestrzeń publiczna to nie tylko chodnik. To także budynki,
mała architektura, krajobraz, ludzie i wydarzenia. Zwłaszcza te dwa ostatnie czynniki sprawiają, że placyki, skwerki
i deptaki województwa pomorskiego są postrzegane odmiennie, niż przestrzenie w innych rejonach Polski.
Proponowane rozwiązania powinny być funkcjonalne i w miarę możliwości uwzględniać lokalne przyzwyczajenia
mieszkańców, związane z ich przemieszczaniem się lub zachowaniami (np. uwzględniać przejścia „na skróty”, trasy
zakupów itp.). Projekty, już w fazie ich przygotowania, powinny być współtworzone z mieszkańcami. Warto włączyć
lokalną społeczność do prac w trakcie realizacji projektu, przykładowo w formie „urban gardening”, projektów szkolnych
oraz działań integrujących miejscowe stowarzyszenia, tak aby czuła się jej współgospodarzem. Bardzo ważne jest
także indywidualne potraktowanie każdego miejsca pod względem wzorniczym, by zastosowane rozwiązania można
było identyfikować zarówno z daną miejscowością, ale także z regionem. Jednocześnie zastosowane formy powinny
charakteryzować się bezpretensjonalnością. Nie do przecenienia jest również rola zieleni w mieście – kreatywne
wykorzystanie istniejącej zieleni i wprowadzenie nowej zawsze wzbogaca przestrzenie publiczne.
Karolina A. Krośnicka
Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich o. Gdańsk
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m. i gm. Władysławowo, Budowa letniej estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rozbudowy
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ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej
gm. Lipnica, Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego nad jeziorem Głęboczek w miejscowości Lipnica
m. Wejherowo, Szlakiem Nut Kaszubskich po Wejherowie
m. Gdańsk, Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Piastowską i Pomorską w Jelitkowie
m. Tczew, Skwer z fontanną przy ul. Żwirki na Suchostrzygach w Tczewie (Skwer przy ul. Żwirki)
m. Kwidzyn, Przebudowa Placu Plebiscytowego w Kwidzynie
Budowa innowacyjnej małej infrastruktury turystycznej (BIMiT) na obszarze gmin województwa pomorskiego
gm. Kaliska, Zagospodarowanie centrum wsi Kaliska
gm. Dębnica Kaszubska, Przebudowa infrastruktury społecznej oraz budowa zespołu boisk przy XIX-wiecznym pałacu
w Niepoględziu
gm. Przywidz, Skate park, park edukacyjny z częścią publiczną w Przywidzu
gm. Szemud, Plac zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” oraz Siłownia Zewnętrzna przy Zespole Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie
gm. Stara Kiszewa, Przystań Kajakowa nad rzeką Wierzycą w Starej Kiszewie wraz z Targowiskiem Gminnym
m. Rumia, „Stacja Kultura” Miejska Biblioteka Publiczna W Rumi
m. Skórcz, Rewitalizacja ujęć wody w Skórczu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej
gm. Tuchomie, Ścieżka do jeziora Naleton z infrastrukturą przy jeziorze na potrzeby koła zainteresowań „Miłośnicy sportów
wodnych”
m. i gm. Bytów, Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Bytowie
m. Krynica Morska, „Plaża Biała” w Krynicy Morskiej
m. i gm. Nowy Dwór Gdański, Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lubieszewie
m i gm. Nowy Dwór Gdański, Wzrost konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych
od rybactwa poprzez rewitalizację pięciu obszarów wiejskich gminy Nowy Dwór Gdański
m. Malbork, Adaptacja XIV-wiecznych ruin szkoły łacińskiej na Centrum Kultury i Edukacji w kompleksie murów obronnych
Starego Miasta
m. Krynica Morska, Modernizacja części lądowej portu jachtowego w Krynicy Morskiej
gm. Chojnice, Rewitalizacja centrum wsi Ostrowite w Gminie Chojnice
m. Sopot, Budowa zbiornika retencyjnego „Okrzei” wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej
w rejonie ul. Okrzei, Karlikowskiej i 3 Maja w Sopocie w ramach projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa
i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie - Etap I”
m. Pruszcz Gdański, Park Krainy Polodowcowej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Balladyny
gm. Chojnice, Świat Wodny Kaszub - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Wiejskiego Domu Kultury w celu stworzenia
miejsca promocji dorobku kulturowego i zasobów przyrodnicznych rybackiej, kaszubskiej wsi Swornegacie
gm. Stężyca, Budowa Nadraduńskiego Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Stężycy
m. i gm. Brusy, Przebudowa Parkingu i urządzenie zieleni w obrębie ulicy Młyńskiej i Na Zaborach w Brusach
gm. Słupsk, Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Bierkowo oraz Zagospodarowanie stawu
oraz terenu wokół stawu w m. Bierkowo
gm. Czarna Dąbrówka, Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku z elementami małej architektury, miejsc parkingowych
wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi przy jeziorze w miejscowości Rokity
m. i gm. Kartuzy, Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybickiego
gm. Smętowo Graniczne, Budowa wiejskiego centrum historyczno-edukacyjnego w miejscowości Frąca
wraz z rewitalizacją zabytkowego parku, infastrukturą techniczną, małą architekturą, zielenią towarzyszącą, dojściami
i dojazdami, parkingiem
gm. Gniewino, Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej w miejscowości Nadole wraz z nadaniem jej funkcji
turystyczno-rekreacyjnych
m. Gdynia, Gdynia Playground 2014: nastrajanie miasta
m. i gm. Kartuzy, Restauracja Refektarza oraz otoczenia XIV-wiecznego Zespołu Poklasztornego w Kartuzach
m. Gdańsk, Ulica Wajdeloty
m. Gdańsk, Plac ks. Jana Gustkowicza
gm. Łęczyce, Budowa Parku Wiejskiego w Bożympolu Wielkim
gm. Stężyca, Budowa stanicy w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężyca
gm. Gardeja, Modernizacja przestrzeni publicznej wraz z reorganizacją funkcji komunikacyjnej w centrum wsi Gardeja
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Werdykt komisji X konkursu:
Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego

Główna nagroda
Gm. Stężyca, Budowa Nadraduńskiego Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Stężycy
Nagrodzony w konkursie ”Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Pomorskiego” projekt stanicy
turystycznej w miejscowości Stężyca jest przykładem przestrzeni publicznej charakteryzującej się wybitnymi
walorami krajobrazowymi, promującej sporty wodne i funkcje turystyczne regionu. Proekologiczna propozycja
zagospodarowania brzegów jeziora jest bardzo pomysłowa, a jednocześnie prosta i pełna szacunku
dla przyrody. Podmokły i niedostępny brzeg jeziora został udostępniony społeczności dzięki zasługującej
na najwyższe uznanie odważnej, choć jednocześnie skromnej w formie plastycznej konstrukcji pozwalającej
odwiedzającym na obserwację środowiska. Realizacja efektownie wpisuje się w krajobraz i kreatywnie
wykorzystuje potencjał środowiskowy otoczenia, wyznaczając właściwy, pozbawiony pretensjonalności
kierunek myślenia o zagospodarowaniu brzegów licznych jezior w naszym regionie. Z uwagi na walory, bogatą
ofertę możliwości spędzania wolnego czasu oraz położenie w atrakcyjnym turystycznie rejonie województwa,
projekt ma szansę zaistnienia jako jedna z „ikon” promocyjnych, pozwalających na identyfikację województwa
pomorskiego jako obszaru atrakcyjnej i nowoczesnej turystyki przyrodniczej.
I Wyróżnienie
M. Gdańsk, Ulica Wajdeloty
Działania podjęte przy ulicy Wajdeloty pozwoliły na przeprowadzenie rewitalizacji istniejącej przestrzeni
miejskiej, podniesienie jej walorów estetycznych oraz poziomu odczuwanego bezpieczeństwa, w skutek czego
nastąpiła pozytywna zmiana w postrzeganiu tej ulicy przez mieszkańców ulicy, dzielnicy Dolny Wrzeszcz
i miasta Gdańska. Dla nich wygląd ulicy Wajdeloty stanowić może rodzaj narracji krajobrazowej. Historia
i wydarzenia przeszłości zostały tu wykorzystane do wprowadzenia nowych funkcji oraz ukształtowania miejsc
tożsamości. Wyeksponowanie walorów architektonicznych spowodowało przewartościowanie symboli, detali
kompozycji oraz odczuwalnej przyjemności wizualnej. Program przekształcenia ulicy Wajdeloty uruchomił
proces przyciągania i skupiania w tym miejscu ludzi młodych, od których zależy przyszłość Gdańska. Projekt
wskazuje jedną z możliwych dróg rewaloryzacji zaniedbanej przestrzeni miejskiej. Należałoby mieć nadzieję,
że przekształcenia dzielnicy będą kontynuowane zarówno przez miasto jak i samych mieszkańców, a podobne
miejsca pojawią się w innych miastach pomorskich.
Gm. Smętowo Graniczne, Budowa wiejskiego centrum historyczno-edukacyjnego w miejscowości Frąca
wraz z rewitalizacją zabytkowego parku, infastrukturą techniczną, małą architekturą, zielenią towarzyszącą,
dojściami i dojazdami, parkingiem
Wiejskie Centrum Historyczno-Edukacyjne w miejscowości Frąca zachwyca prostotą realizacji zamierzenia
programowego. To przykład minimalistycznej i dyskretnej ingerencji w trakcie prowadzenia działań
rewitalizacyjnych założenia parkowego. Dzięki szacunkowi dla atmosfery naturalnej otoczenia zachowano
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genius loci. Przyjęte rozwiązania funkcjonalne pozwoliły na wykorzystanie zaniedbanego założenia parkowego
w celu stworzenia centrum kulturalnego wsi. Realizację cechuje samodyscyplina i wysoka kultura ingerencji
w krajobraz. Skromny, ale funkcjonalny budynek Centrum Kultury i Oświaty dopełnia oczekiwań miejscowej
społeczności w sferze integracji. Wartością przekształconej przestrzeni jest oddziaływanie edukacyjne
i kulturowe w zdegradowanym, zapomnianym obszarze popegeerowskiej miejscowości. Podstawowy walor
realizacji to wskazanie drogi dla rewaloryzacji licznych w regionie parków podworskich (wiejskich). Jest ona
wzorem niskobudżetowego działania w ramach akcji społecznej, pozwalającej na aktywizację lokalnego
środowiska i stworzenie przestrzeni publicznej cechującej się wysokimi walorami estetycznymi.
II Wyróżnienie
M. Wejherowo, Szlakiem Nut Kaszubskich po Wejherowie
Projekt otrzymał wyróżnienie za indywidualne podejście do interwencji w przestrzeń publiczną miasta
oraz niekonwencjonalne nawiązanie do kultury i tradycji kaszubskiej. Jest to przykład przestrzeni
tematycznej, eksploatującej symboliczno-kulturowe treści i lokalny patriotyzm. Kilkustopniowa, staranna
aranżacja przestrzeni wokół punktowych interwencji stanowi dobry początek dla możliwości wykształcenia
w mieście tematycznego ciągu pieszego, który dzięki zlokalizowanym na jego trasie „nutom kaszubskim”
zorganizuje przestrzennie najważniejsze zabytki historyczne i etnograficzne miasta. Realizacja, z uwagi
na kontekst kulturowy i zasięg terytorialny jest niewątpliwym uatrakcyjnieniem przestrzeni miejskiej i parkowej,
stanowiąc jednocześnie inspirację dla spontanicznych i aranżowanych działań i aktywności o charakterze
społecznościowym.
Gm. Stara Kiszewa, Przystań Kajakowa nad rzeką Wierzyca w Starej Kiszewie wraz z Targowiskiem Gminnym
Zrealizowany projekt charakteryzuje się interesującym połączeniem funkcji zazwyczaj odrębnych
przestrzennie – przystani kajakowej i targowiska. Inwestycja wykorzystała istniejący akwen położony
w centrum wsi, zmieniając jego przeznaczenie i wplatając w atrakcyjny sposób w przestrzeń wiejską. Dzięki
dogodnej lokalizacji przystań może przyciągać uczestników spływów kajakowych do odwiedzenia wsi. Miejsce
ma potencjał aby stać się centrum różnorodnych działań wspólnotowych – jarmarków tematycznych, rajdów,
konkursów, spotkań rodzinnych i towarzyskich. Targowisko jest zaprojektowane wzorowo, z zachowaniem
zasad ładu przestrzennego i porządku funkcjonalnego. Opracowanie projektowe i realizacja przyciąga uwagę
dzięki nadanym obiektom i miejscu walorom jednolitego wizerunku oraz cechom budującym tożsamość.
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Komisja konkursu zwróciła również uwagę na następujące projekty:
Gm. Przywidz, Skate park, park edukacyjny z częścią publiczną w Przywidzu
Przykład wielofunkcyjnej, odpowiadającej na potrzeby mieszkańców przestrzeni publicznej o walorach
edukacyjnych. Warto podkreślić szczególną staranność wkomponowania inwestycji w najbliższe otoczenie.
Urządzenia sportowo-rekreacyjne tworzą rozsądny i zrozumiały w odbiorze układ otwartej przestrzeni,
który razem z tablicami dydaktycznymi tworzy atrakcyjny trakt spacerowy.
Gm. Gniewino, Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej w miejscowości Nadole
wraz z nadaniem jej funkcji turystyczno-rekreacyjnych
Przestrzeń, mimo pewnych wątpliwych przyjętych rozwiązań estetycznych, może spodobać się młodemu
pokoleniu. Z całą pewnością jest to cenna inicjatywa wsi i gminy, dzięki której udało się rekultywować
zdegradowany teren po oczyszczalni ścieków, gdzie stworzono otwartą przestrzeń publiczną atrakcyjną
dla mieszkańców i turystów.
Gm. Czarna Dąbrówka, Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku z elementami małej architektury, miejsc
parkingowych wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi przy jeziorze w miejscowości Rokity
W realizacji założenia przestrzennego w centrum miejscowości Rokity przebija świadomość sukcesu
i dumy mieszkańców z miejsca zamieszkania oraz dokonanej wspólnie zmiany. Świadczą o tym detale małej
architektury, tablice informacyjne, obsadzenia roślinne, wiaty oraz rzeźby ludowych twórców. Realizacja
przyczyniła się do integracji społecznej mieszkańców.
Gm. Gardeja, Modernizacja przestrzeni publicznej wraz z reorganizacją funkcji komunikacyjnej w centrum
wsi Gardeja
Niewielkie przestrzennie założenie ogrodowo-komunikacyjne jest przykładem mistrzowskiego zestawienia
form i faktur materiałów. Kuliste elementy kamienne fontanny kontrastują z głazem narzutowym z wbudowaną
tablicą pamiątkową. Trakty piesze wokół fontanny tworzą zamkniętą kompozycję spiralną, zgrabnie wpisaną
w narożnik zbiegu ulic.

Niektóre realizacje ze względów formalnych nie zostały zaklasyfikowane jako przestrzenie publiczne,
ponieważ są obiektami architektonicznymi (m. Rumia, m. Malbork, Swornegacie, gm. Chojnice),
lub też instalacjami o charakterze tymczasowym (Gdynia). Wymienione obiekty zasługują jednak na uznanie
i pochwałę ze względu na wysokie walory funkcjonalne, kunszt estetyczny i swoje pro-społeczne odziaływanie
kreujące interakcje międzyludzkie.
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Główna nagroda
gm. Stężyca, Budowa stanicy w celu zwiększenia
atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężyca
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Wyróżnienie I stopnia
m. Gdańsk, Ulica Wajdeloty
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Wyróżnienie I stopnia
gm. Smętowo Graniczne, Budowa wiejskiego centrum
historyczno-edukacyjnego w miejscowości Frąca wraz z rewitalizacją
zabytkowego parku, małą architekturą i zielenią towarzyszącą
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Wyróżnienie II stopnia
gm. Stara Kiszewa, Przystań
Kajakowa nad rzeką
Wierzyca w Starej Kiszewie
wraz z Targowiskiem
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Wyróżnienie II stopnia
m. Wejherowo, Szlakiem Nut Kaszubskich po Wejherowie
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gm. Przywidz, Skate park, park edukacyjny z częścią publiczną
w Przywidzu

gm. Czarna Dąbrówka, Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku
z elementami małej architektury, miejsc parkingowych
wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi
przy jeziorze w miejscowości Rokity
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gm. Gardeja, Modernizacja przestrzeni publicznej wraz z reorganizacją funkcji
komunikacyjnej w centrum wsi Gardeja
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m. Tczew, Skwer z fontanną przy ul. Żwirki na Suchostrzygach w Tczewie (Skwer przy ul. Żwirki)
EDYCJA 10 2015
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m. Kwidzyn, Przebudowa Placu Plebiscytowego w Kwidzynie
EDYCJA 10 2015
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Wiele gmin, Budowa innowacyjnej małej infrastruktury turystycznej (BIMiT)

EDYCJA 10 2015
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gm. Kaliska, Zagospodarowanie
centrum wsi Kaliska

gm. Dębnica Kaszubska, Przebudowa infrastruktury społecznej oraz
budowa zespołu boisk przy XIX wiecznym pałacu w Niepoględziu

m. Gdańsk, Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego
pomiędzy ulicami Piastowską i Pomorską w Gdańsku Jelitkowie

EDYCJA 10 2015
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m. Gdynia, Gdynia Playground 2014: nastrajanie miasta

EDYCJA 10 2015

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO | 37

m. Rumia, Stacja Kultura Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi

EDYCJA 10 2015
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m. Skórcz, Rewitalizacja ujęć wody w Skórczu wraz z budową
infrastruktury towarzyszącej

gm. Tuchomie, Ścieżka do jeziora Naleton z infrastrukturą przy jeziorze
na potrzeby koła zainteresowań „Miłośnicy sportów wodnych”
m. Sopot, Budowa zbiornika retencyjnego „Okrzei”
wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w rejonie
ul. Okrzei, Karlikowskiej i 3 Maja w Sopocie w ramach projektu „Ochrona
wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania
wód opadowych w Sopocie - Etap I”
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m. Krynica Morska, „Plaża Biała” w Krynicy Morskiej
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m. Krynica Morska, Modernizacja części
lądowej portu jachtowego w Krynicy Morskiej
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m. i gm. Nowy Dwór Gdański, Budowa boiska wielofunkcyjnego
w Lubieszewie

m i gm. Nowy Dwór Gdański, Wzrost konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez rewitalizację
pięciu obszarów wiejskich gminy Nowy Dwór Gdański
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m. Malbork, Adaptacja XIV-wiecznych ruin szkoły łacińskiej na Centrum
Kultury i Edukacji w kompleksie murów obronnych Starego Miasta

EDYCJA 10 2015
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m. Pruszcz Gdański, Park Krainy
Polodowcowej w Pruszczy Gdańskim
przy ul. Balladyny
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gm. Stężyca, Budowa Nadraduńskiego CentrumTurystyczno-Rekreacyjnego
w Stężycy
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gm. Słupsk, Zagospodarowanie placu zabaw na działce nr 139, 140 i 141/2
w miejscowości Bierkowo oraz Zagospodarowanie stawu
oraz terenu wokół stawu w m. Bierkowo

m. i gm. Kartuzy, Rewitalizacja części miasta Kartuzy
w rejonie Osiedla Wybickiego

gm. Chojnice, Rewitalizacja centrum wsi Ostrowite w Gminie Chojnice
EDYCJA 10 2015
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gm. Chojnice, Świat Wodny Kaszub - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Wiejskiego Domu Kultury
w celu stworzenia miejsca promocji dorobku kulturowego i zasobów przyrodniczych rybackiej,
kaszubskiej wsi Swornegacie
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gm. Lipnica, Zagospodarowanie terenu rekreacyjnosportowego nad jeziorem Głęboczek
w miejscowości Lipnica
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gm. Gniewino, Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej
w miejscowości Nadole wraz z nadaniem jej funkcji turystyczno-

m. Gdańsk, Plac ks. Jana Gustkowicza
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gm. Łęczyce, Budowa Parku Wiejskiego
w Bożympolu Wielkim

m. i gm. Brusy, Przebudowa Parkingu i urządzenie zieleni
w obrębie ulicy Młyńskiej i Na Zaborach w Brusach

EDYCJA 10 2015
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m. i gm. Władysławowo, Budowa letniej estrady
koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu
w ramach rozbudowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej

m. i gm. Bytów, Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Bytowie

EDYCJA 10 2015
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32.

m. Gdynia, Gdynia InfoBox – Obseratorium Zmian
m. Ustka, Kładka nad Kanałem Portowym
gm. Kosakowo, Ogólnopolska Aleja Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie
gm. Starogard Gdański, Grodzisko Owidz
gm. Kościerzyna, Centrum wsi Kaliska Kościerskie
gm. Puck, Park Kulturowy – Osada Łowców Fok w Rzucewie
gm. Cedry Wielkie, Miasteczko Ruchu Drogowego
m. Kwidzyn, Kompleks Sportowy
m. Władysławowo, Ciąg pieszo-jezdny z drogą rowerową
gm. Pruszcz Gdański, Integracyjny park rekreacji prozdrowotnej w Straszynie
gm. Miłoradz, Infrastruktura sportowo-rekreacyjna
gm. Miłoradz, Infrastruktura sportowo-rekreacyjna w Pogorzałej Wsi
gm. Tuchomie, Mój rynek
m. Chojnice, Przebudowa ul. Derdowskiego i Zielonej wraz ze
skrzyżowaniem
gm. Linia, Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenu nad j. Strzepcz
gm. Kwidzyn, Ciąg pieszy i punkt widokowy w Marezie
m. Wejherowo, Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Cedron
m. Ustka, Rewitalizacja obszarów nadmorskich i Traktu Solidarności w Ustce
m. Ustka, Przebudowa ul. Żeromskiego
m. Ustka, Przebudowa drogi nr 21 na terenie portu
gm. Trąbki Wielkie, Ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-jezdny z punktem
widokowym w Sobowidzu
m. Lębork, Plac Pokoju
gm. Ustka, Ciąg pieszo-rowerowy z miejscowości Przewłoka do morza
m. Malbork, Rewitalizacja fragmentu Parku Północnego
m. Chojnice, Targowisko miejskie
m. i gm. Bytów, Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Bytowy wraz z remontem
kościoła p. w. św. Katarzyny
m. i gm. Żukowo, Rewitalizacja starego centrum oraz utworzenie parku
m. Krynica Morska, Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ul. Morskiej
gm. Sadlinki, Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w miejscowości Glina
gm. Karsin, Infrastruktura Turystyczna nad j. Wielewskim
gm. Kobylnica, Rewitalizacja starej części wsi Łosino
m. Słupsk, Rewitalizacja Traktu Książęcego
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Główna nagroda
m. Gdynia „InfoBox –
Obserwatorium Zmian”

EDYCJA 9 2014
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Główna nagroda
m. Gdynia „InfoBox – Obserwatorium Zmian”

EDYCJA 9 2014
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EDYCJA 9 2014
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Wyróżnienie I stopnia
m. Ustka, „Kładka nad Kanałem Portowym”

EDYCJA 9 2014
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EDYCJA 9 2014

Wyróżnienie I stopnia
gm. Kosakowo, „Ogólnopolska Aleja Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie”
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Wyróżnienie II stopnia
gm. Starogard Gdański, „Grodzisko Owidz”

EDYCJA 9 2014
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Wyróżnienie II stopnia
gm. Kościerzyna,
„Centrum wsi Kaliska Kościerskie”
EDYCJA
9 2014
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Wyróżnienie II stopnia
gm. Puck, „Park Kulturowy – Osada Łowców Fok w Rzucewie”
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m. Chojnice, Zagospodarowanie Parku 1000-lecia
m. Tczew, Budowa Infrastruktury transportowego węzła integracyjnego
w Tczewie
gm. Dzierzgoń, Rewaloryzacja parku miejskiego – Wzgórze Zamkowe
wraz z otoczeniem
gm. Lipusz, Zagospodarowanie parku wiejskiego, chodników, parkingów,
urządzenie placu zabaw i zagospodarowanie skwerów w Lipuszu
m. Skórcz, Zagospodarowanie przestrzenne Parku Miejskiego
gm. Przechlewo, m. Człuchów, gm. Człuchów, gm. Debrzno, gm. Koczała,
gm. Rzeczenica, Kraina czystych jezior i rzek – budowa ogólnopolskiej
infrastruktury turystycznej
gm. Chmielno, Budowa budynku zaplecza z sanitariatami i pomostu
drewniano-stalowego w ramach tworzenia kąpieliska w Garczu
m. Gdańsk, Rozbudowa ul. Ołowianka na odcinku przy Centralnym Muzeum
Morskim
gm. Lipnica, Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jez. Wiejskim
w m. Łąkie
gm. Kaliska, Zagospodarowanie centrum wsi Płociczno
m. Wejherowo, Wzrost atrakcyjności miasta poprzez budowę filharmonii
Kaszubskiej
gm. Pruszcz Gdański, Rozbudowa szkoły podstawowej w Wiślinie
m. Człuchów, Plaża OSiR nad Jeziorem Rychnowskim
gm. Tuchomie, Zagospodarowanie centrum wsi w Masłowicach
Trzebiatkowskich
gm. Pszczółki, Zagospodarowanie Parku Lipowego
gm. Tuchomie, Budowa ścieżki wzdłuż brzegu jeziora we wsi Piaszno
m. Tczew, Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego na Starym Mieście
gm. Pelplin, Budowa skateparku wraz z infrastrukturą w miejscowości
Rożental
gm. Sztutowo, Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy poprzez
budowę zejść na plaże w Sztutowie oraz Kątach Rybackich
gm. Tuchomie, Zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu w Tuchomku
gm. Tuchomie, Ścieżka zdrowia i rekreacji wokół jeziora Długiego
gm. Tuchomie, Budowa przyszkolnego placu zabaw
gm. Kosakowo, Rewitalizacja Zabytkowej Alei Lipowej w Mostach
m. i gm. Gniew, Przebudowa wnętrza budynku koszarowca na hotel
3-gwiazdowy oraz rewitalizacja terenów zielonych na obszarze wzgórza
zamkowego
gm. Czarna Dąbrówka, Budowa świetlicy wiejskiej w Karwnie
wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska wielofunkcyjnego
m. Słupsk, Park Kulturowy „Klasztorne Stawy”
m Słupsk, Budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym
przy ul. Zachodniej
gm. Przywidz, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę
placów zabaw: Przywidz, Borowina, Sucha Huta, Marszewska Góra
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Główna nagroda
m. Chojnice, „Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach”
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Wyróżnienie I stopnia
m. Tczew, „Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego”

EDYCJA 82013
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Wyróżnienie I stopnia
m. i gm. Dzierzgoń, „Rewaloryzacja Parku Miejskiego
w Dzierzgoniu – Wzgórze Zamkowe
wraz z otoczeniem”
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Wyróżnienie II stopnia
gm. Lipusz, „Zagospodarowanie parku
wiejskiego, chodników, parkingów,
urządzenie placu zabaw

EDYCJA 82013
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Wyróżnienie II stopnia
m. Skórcz, „Zagospodarowanie przestrzenne
Parku Miejskiego”
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m. Gdańsk, Budowa zieleńca wypoczynkowego przy ul. Chirona w Gdańsku
– Osowej
m. i gm. Czersk, Zagospodarowanie terenów zieleni poprzez odnowę
i rewitalizację trzech parków przy Alei 1000-lecia, ul. Chojnackiej i 21 lutego
m. Wejherowo, Rewitalizacja przestrzeni publicznej śródmieścia
gm. Rzeczenica, Estetyzacja i modernizacja wsi
gm. Smętowo Graniczne, Przebudowa dawnej kuźni w Lalkowych
na Centrum Kultury Kociewskiej wraz z zagospodarowaniem terenu
m. Sopot, Rewitalizacja ścieżki wzdłuż potoku Elizy
gm. Wejherowo, Gościcino, Od drzewa do drewna
m. i gm. Bytów, Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z poprawą stanu
bezpieczeństwa oraz nadaniem nowych funkcji obszarowi placu im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ulicy Jana Pawła II
m. Malbork, Przystań żeglarska Park Północny
gm. Dębnica Kaszubska, Zespół boisk sportowych oraz zagospodarowanie
terenu wokół gminnego ośrodka kultury
gm. Starogard Gdański, Ośrodek Sportu i Rekreacji – przebudowa stadionu
miejskiego
m. Sopot, Przebudowa Placu Przyjaciół Sopotu i Placu Zdrojowego
gm. Pszczółki, Budowa fontanny na skwerze w centrum wsi Skowarcz
m. Kościerzyna, Rewitalizacja rynku miasta
gm. Choczewo, Rewitalizacja przestrzeni publicznej ulicy Kościuszki
m. Chojnice, Rewitalizacja budynków młyna chojnickiego wraz z otoczeniem
gm. Gniew, Budowa zamkowej przystani żeglugi turystycznej i promenady
przy wzgórzu zamkowym
m. i gm. Pelplin, Przebudowa drogi powiatowej ul. Kościuszki
m. Łeba, Aleja Prezydentów RP
m. i gm. Sztum, Bulwar zamkowy nad jeziorem Sztumskim
gm. Pszczółki, Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kościelnej
m. Sopot, Przystań Jachtowa
m. Gdynia, Przebudowa układu drogowego węzła św. Maksymiliana
wraz z budową tunelu drogowego pod drogą gdyńską, torami SKM i PKP
gm. Kwidzyn, Rewitalizacja terenów byłego PGR w miejscowości Mareza
gm. Smołdzino, Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu
Moje Boisko-Orlik 2012
gm. Tuchomie, Budowa sali wiejskiej z placem zabaw i boiskiem
wielofunkcyjnym w Zagonach
m. Puck, Rewitalizacja Obszaru Placu Wolności, Etap I
m Kościerzyna, Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie sali widowiskowej
im. L. Szopińskiego
gm. Puck, Budowa miejsc rekreacji wraz z zagospodarowaniem
w miejscowości Rekowo Górne
m. i gm. Nowy Dwór Gdański, Rewitalizacja przestrzeni miejskiej
gm. Przechlewo, Kraina Czystych Jezior i Rzek
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Główna nagroda
m. Gdańsk, „Budowa Zieleńca Wypoczynkowego przy ul. Chirona w Gdańsk - Osowej”
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Wyróżnienie I stopnia
m. i gm. Czersk, „Zagospodarowanie terenów zieleni
w Czersku poprzez odnowę i rewitalizację trzech parków
przy Alei 1000-lecia ul. Chojnickiej i 21 lutego”

EDYCJA 7 2012

84 | NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Wyróżnienie II stopnia
m. Wejherowo, „Rewitalizacja przestrzeni publicznej śródmieścia Wejherowa”
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Wyróżnienie II stopnia
gm. Rzeczenica, „Estetyzacja i modernizacja wsi Rzeczenica”
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m. Człuchów, ,,LUIZA- luz i zaduma’’ – rewaloryzacja zabytkowego parku
krajobrazowego ,,Lasek Luizy w Człuchowie’’
gm. Lubichowo, Budowa utwardzonego placu ogólnodostępnego dla
potrzeb mieszkańców wraz z placem zabaw dla dzieci
gm. Morzeszczyn, Morzeszczyński Ośrodek Rekreacyjno – Sportowy (MORS)
m. Reda, Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę
Parku nad rzeką Reda
gm. Sztutowo, Park publiczny z urządzeniami zabawowymi dla dzieci
m. i gm. Bytów, Przebudowa i remont dróg lokalnych w Bytowie w 2010r.
– ul. Ogrodowa, Stobnicka, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Dworcowa
i Drzymały
m. Ustka, Przebudowa pasa drogowego ulicy Czerwonych Kosynierów
gm. Chmielno, Turystyczne zagospodarowanie jezior Kłodno i Wielkie
m. Słupsk, Rewaloryzacja założenia parkowego w Alei Sienkiewicza
m. Kwidzyn, Rekompozycja przestrzenna fragmentu Starego Miasta
gm. Karsin, Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Wielewskim
gm. Smołdzino, Park Wiejski, Gardna Wielka
m. i gm. Kartuzy, Budowa Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu,
Brodnica Górna
gm. Pruszcz Gdański, Centrum Rekreacji, Juszkowo
gm. Tuchomie, Teren rekreacji publicznej, Trzebiatkowa
gm. Tuchomie, Teren rekreacji publicznej, Ciemno
gm. Kwidzyn, Rewitalizacja terenów byłego PGR, Szałwinek
m. Malbork, Przebudowa dróg dojazdowych do węzła transportowego przy
Dworcu PKP
m. Sopot, Park Południowy
m. Tczew, Ścieżka przyrodnicza
gm. Gniewino, Kompleks kulturalno-rekreacyjno-sportowy, Perlino
m. Lębork, Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację
średniowiecznych obwarowań miejskich
m. Rumia, Ciąg pieszy wraz ze ścieżką rowerową wzbogaconą o strefę
rekreacyjną wzdłuż Zagórskiej Strugi
gm. Ustka, Muszla koncertowa wraz z placem zabaw dla dzieci, Rowy
m. i gm. Prabuty, Przebudowa skweru przy ulicy Łąkowej
m. i gm. Brusy, Ukształtowanie nowych przestrzeni publicznych, Męcikał
m. Słupsk, Skwer Pierwszych Słupszczan
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m. Lębork, Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich
Główna nagroda

EDYCJA 6 2011
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Wyróżnienie I stopnia
m. i gm. Bytów, „Przebudowa i remont dróg lokalnych
w Bytowie w 2010r. – ul. Ogrodowa, Stobnicka, Armii
Krajowej, Wojska Polskiego, Dworcowa i Drzymały”

EDYCJA 6 2011
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Wyróżnienie II stopnia
m. Tczew, „Ścieżka przyrodnicza”

EDYCJA 6 2011
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EDYCJA 5 2010

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

m. i gm. Kartuzy, gm. Sierakowice, Punkt widokowy „Zamkowa Góra”,
Leśnictwo Niepoczołowice
m. Kwidzyn, Rewitalizacja zdegradowanego obiektu poklasztornego
na ul. Kościuszki 29b wraz z zagospodarowaniem przestrzennym otoczenia
na cele użyteczności publicznej – siedzibę Starostwa Powiatowego
m. Gdańsk, Fontanna Czterech Kwartałów wraz z rewitalizacją ulicy Grobla I
w Gdańsku
m. Malbork, Budowa Deptaka przy ul. Kościuszki
gm. Gardeja, Rozbudowa Infrastruktury Rekreacyjno – Sportowo –
Wypoczynkowej
m. Rumia, Budowa rekreacyjno-funkcjonalnej strefy miejskiej wzbogaconej
o walory przyrodnicze
m. i gm. Prabuty, Modernizacja skweru przy ul. Warszawskiej w Prabutach
m. Tczew, Niecka Jedności Narodu
m. Sopot, Przebudowa centrum Sopotu – budowa kompleksu „Centrum
Haffnera”
m. Sopot, Park Północny
m. i gm. Brusy, Przebudowa z rozbudową budynku socjalno-sportowego
przy ul. Armii Krajowej wraz z zagospodarowaniem terenu
m. Ustka, Przebudowa terenów przy ul. Ks. S. Kard. Wyszyńskiego/ Kościelnej
m. Ustka, Przebudowa pasa drogowego ul. M. Kościelniaka
m. Ustka, Przebudowa pasa drogowego ul. Krasickiego i sięgacz
od ul. Krasickiego do ul. Grunwaldzkiej na Os. Dunina
m. Pruszcz Gdański, Kompleksowa rewitalizacja historycznej zabudowy
położonej w okolicy ul. Grunwaldzkiej 71 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3
gm. Linia, Budowa kompleksów rekreacyjno-kulturalnych w miejscowościach
Linia, Potęgowo i Strzepcz
m. i gm. Nowy Dwór Gdański, Modernizacja ul. Sikorskiego
m. i gm. Nowy Dwór Gdański, Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2
wraz z otoczeniem
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Główna nagroda
m. Malbork, „Budowa deptaka na ul. Kościuszki”

EDYCJA 5 2010

Wyróżnienie I stopnia
m. Rumia, Budowa rekreacyjno - funkcjonalnej
strefy miejskiej wzbogaconej o walory
przyrodnicze w ciągu ul. Żwirki i Wigury”
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Wyróżnienie II stopnia
m. Tczew, „Niecka jedności Narodu”

EDYCJA 5 2010
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EDYCJA 4 2009

1.

gm. Smętowo Graniczne, Stworzenie nowych miejsc rekreacyjnych
w centrum wsi
2. gm. Smętowo Graniczne, ul. Gdańska, Dworcowa, Kolejowa, Starogardzka
oraz we wsi Luchowo. Zainstalowanie oświetlenia ozdobnego na głównych
ulicach wsi Smętowo Graniczne
3. m. Gdańsk, Budowa wydzielonej drogi rowerowej wzdłuż ul. Jantarowej
i ul. Brzechwy
4. m. Gdańsk, Centrum „Hewelianum”: Budowa kompleksu edukacyjno
– rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I
5. m. Gdańsk, Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Ołowianka
6. m. Gdynia, Parasole z oświetleniem na Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa
Nowowiejskiego oraz Plac Zabaw i Baza Ratowników z zapleczem
sanitarnym na Plaży Miejskiej
7. m. Rumia, Pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II „VERITATIS SPLENDOR”
przy rondzie Jana Pawła II
8. gm. Słupsk, Świetlica wiejska we wsi Grąsino
9. gm. Ustka, Budowa stalowej kładki dla pieszych przez rzekę Słupia koło
miejscowości Machowino
10. m. Słupsk, Wzrost atrakcyjności Skweru im. Pierwszych Słupszczan
11. m. Słupsk, Ogród Zamkowy
12. m. Jastarnia, Rozbudowa przystani rybackiej z zapleczem remontowym
w porcie
13. gm. Nowa Karczma, Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 221
i nr 224
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Główna nagroda

m. Gdynia, „Parasole z oświetleniem na bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego
oraz Plac Zabaw i Baza Ratowników z zapleczem sanitarnym

EDYCJA 4 2009
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Wyróżnienie I stopnia
m. Gdańsk, „Centrum Hewelianum”

EDYCJA 4 2009
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Wyróżnienie I stopnia
m. Jastarnia, „Rozbudowa przystani rybackiej z zapleczem remontowym”
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Wyróżnienie II stopnia
m. Słupsk, „Odnowienie Ogrodu Zamkowego”

EDYCJA 4 2009
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Wyróżnienie II stopnia
gm. Smętowo Graniczne,
„Utworzenie nowych miejsc zieleni”
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EDYCJA 3 2008
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18.

m. Ustka, Przebudowa ul. Marynarki Polskiej
m. Ustka, Przebudowa terenu Promenady Nadmorskiej
m. Chojnice, Zagospodarowanie przestrzeni wokół Starostwa Powiatowego
m. Tczew, Plac Papieski
m. Pruszcz Gdański, Plac i ciągi piesze na terenie centrum Pruszcza
Gdańskiego
gm. Chojnice, Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w
Charzykowach
gm. Gniewino, Kompleks turystyczno-rekreacyjny „Kaszubskie Oko” z wieżą
widokową im. Jana Pawła II
m. i gm. Kartuzy, Zagospodarowanie Ronda Kartuzów
gm. Zblewo, Utworzenie rynku w starej części Zblewa
gm. Ustka, Stacyjka rowerowa Poddąbie
gm. Smętowo Graniczne, Zagospodarowanie terenów zieleni i miejsc
rekreacyjnych w centrum
gm. Słupsk, Rekonstrukcja Muzealnej Zagrody Albrechta w Swołowie
m. Lębork, Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowej w Lęborku – etap I:
boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią
m. i gm. Prabuty, Modernizacja i zagospodarowanie Rynku
gm. Tuchomie, Infrastruktura rekreacyjna wokół boiska w Ciemnie
gm. Tuchomie, Wykonanie terenu rekreacyjno-sportowego
m. Jastarnia, modernizacja dróg gminnych prowadzących do plaż
nadmorskich w Jastarni
m. Sopot, Przystań rybacka
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EDYCJA 3 2008

Główna nagroda
m. Pruszcz Gdański, „Plac i ciągi piesze na terenie centrum
Pruszcza Gdańskiego rejon ulic Kossaka i Wita Stwosza”
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Wyróżnienie I stopnia
gm. Gniewino, „Kompleks turystyczno-rekreacyjny Kaszubskie Oko z wieżą widokową im. Jana Pawła II”
EDYCJA 3 2008
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Wyróżnienie II stopnia
m. Ustka, „Przebudowa ul. Marynarki Polskiej”
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EDYCJA 2 2007
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m. i gm. Kępice, Utworzenie Centrum Edukacji Regionalnej na bazie
odrestaurowanej wozowni w Warcinie
gm. Puck, Pomost i stacja turystyczna w Swarzewie
m. i gm. Prabuty, Przebudowa i zagospodarowanie drogi wojewódzkiej
nr 521 na terenie miasta
m. Gdańsk, Zbiornik retencyjny Górny Młyn na Potoku Strzyża
m. Gdańsk, Zbiornik retencyjny nr 2 na Potoku Oruńskim
przy ul. Świętokrzyskiej
m. Łeba, Poprawa dostępu do portu morskiego i odciążenie układu
komunikacyjnego miasta – Etap I
gm. Choczewo, „Promenada Bursztynowa” ciąg pieszo-rowerowy
Lubiatowo – Kopalino z miejscami postoju i wypoczynku
gm. Pruszcz Gdański, Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej
w Wiślince
m. Tczew, Bulwar Nadwiślański
m. i gm. Kępice, „Budowa i modernizacja kompleksu rekreacyjno –
sportowego w Sycewicach
m. i gm. Kępice, Budowa Parku Rekreacji i Wypoczynku” w Lubuniu
gm. Słupsk, Dolina Charlotty - Zamełowski Młyn w Zamełowie
m. Kwidzyn, Przebudowa budynku pokoszarowego na Galerię Handlową
KOPERNIK wraz z urządzeniem przestrzeni publicznej wokół obiektu
m. i gm. Czersk, Zagospodarowanie centrum Czerska (Plac Józefa
Ostrowskiego)
m. i gm. Kępice, Przebudowa budynku na świetlicę wiejską
wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu we wsi Barwino
m. Gdańsk, Rozbudowa bazy żeglarskiej AWFiS Gdańsk jako Narodowego
Centrum Żeglarstwa
m. Ustka, ul. F. Chopina wraz z Parkiem Chopina
m. Ustka, Trakt pieszo-rowerowy prowadzący od ul. Wczasowej do
promenady nadmorskiej „Na wydmie leśnej” tzw. Trakt Solidarności
m. Chojnice, Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym
szpitalu
m. Gdynia, Pomorski Park Naukowo- Technologiczny – rozbudowa - etap II
m. Słupsk, Modernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnousługowych w obszarze Starego Rynku
m. Kościerzyna, Infrastruktura drogowa dzielnicy Kościerzyna-Wschód
– częścią regionalnego układu komunikacyjnego
m. i gm. Debrzno, Modernizacja i rekreacyjne zagospodarowanie placu
usytuowanego przy ul. Rynek 27
gm. Potęgowo, Przebudowa drogi gminnej w Potęgowie – ul. Racławicka
i Ogrodowa
m. Słupsk, Stadion 650–lecia wraz z Lasem Komunalnym zw. „Laskiem
Północnym”
m. Słupsk, Przebudowa alei parkowych w Parku Kultury i Wypoczynku
m. Słupsk, Wykonanie ogrodzenia w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku
usytuowanego wzdłuż ul. Drewnianej
m. i gm. Nowy Dwór Gdański, Centrum sportowo – rekreacyjne we wsi
Wierciny
m. i gm. Nowy Dwór Gdański, Zagospodarowanie placu na skrzyżowaniu
ulic Obrońców Westerplatte i Sienkiewicza
m. i gm. Nowy Dwór Gdański, Zagospodarowanie bulwaru nad rzeką Tugą
w Nowym Dworze Gdańskim
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Główna nagroda
m. i gm. Czersk, „Zagospodarowanie centrum Czerska”
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EDYCJA 2 2007

Wyróżnienie I stopnia
m. Tczew, „Bulwar Nadwiślański”
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Wyróżnienie II stopnia
gm. Słupsk, „Dolina Charlotty w Zamełowskim Młynie”
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EDYCJA 1 2006
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24.
25.
26.

27.
28.

m. Chojnice, Modernizacja i odbudowa strefy śródmiejskiej
m. Gdańsk, Park Nadmorski im. Prezydenta R. Reagana
m. i gm. Bytów, Zagospodarowanie Placu Garncarskiego
gm. Kosakowo, Ogólnopolska Aleja Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie
m. Rumia, Park miejski w Rumii pomiędzy ulicami Starowiejską
a Mickiewicza
gm. Kobylnica, Park wiejski
m. Sopot, Budowa zbiornika retencyjnego „Staw Kochanowskiego”
gm. Stężyca, „Oaza spokoju” Park Rodzinny
m. Sopot, Rozbudowa i modernizacja Centrum Windsurfingu przy Sopockim
Klubie Żeglarskim
gm. Pszczółki, Skwer w Skowarczu
m. Pruszcz Gdański, Rewitalizacja placu Jana Pawła II
gm. Pszczółki, Plac Rekreacyjno-sportowy w Różynach
gm. Cewice, Wypoczynek i rekreacja w Krępkowicach; ścieżka edukacyjnoprzyrodnicza „Dąb Świętopełk” i miejsce wypoczynku nad jeziorem Brody
gm. Dzierzgoń, Ogród dendrologiczny
m. Lębork, Budowa dwupoziomowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej
nr 214 Łeba-Lębork-Warlubie z linią PKP Gdańsk-Starogard Szczeciński.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 Łeba-Lębork-Warlubie
gm. Tuchomie, Piaszno - wieś bez kompleksów, czyli kraina Gotów i pięknych
widoków
m. Słupsk, Budowa Parku Miejskiego im. PCK przy ulicy Małcużyńskiego
m. Gdańsk, Rewaloryzacja zespołu pofortecznego fortyfikacji miejskich ciągu
południowego i adaptacja terenu na funkcje współczesne – park
spacerowo-wypoczynkowy nad Opływem Motławy
m. Słupsk, Cmentarz Komunalny – Lapidarium
gm. Pruszcz Gdański, Przebudowa centrum wsi Łęgowo motorem
jego rozwoju
m. Słupsk, Przebudowa ulic Bema i Nowobramskiej
m. i gm. Kępice, „W cieniu jodły” – zagospodarowanie terenu na plac
rekreacyjno-wypoczynkowy we wsi Barcino
gm. Starogard Gdański, Rewitalizacja zespołu parkowo-pałacowego
i zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem
Sumińskim
m. i gm. Kępice, „Kuźnia Talentów” – przebudowa kuźni na świetlicę wiejską
połączoną z zagospodarowaniem przyległego terenu
gm. Ustka, Leśna ścieżka dydaktyczna „Orzechowska Wydma”
m. Kwidzyn, Usprawnienie systemu komunikacyjnego miasta w celu
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i atrakcyjności gospodarczej miasta
poprzez realizację rond na skrzyżowaniach ulicy Sportowej-Żwirowej
oraz Warszawskiej-Piastowskiej
m. i gm. Brusy, Edukacja ekologiczna – muzeum – ochrona dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego Regionu Zaborów
m. Gdynia, Modernizacja ul. Świętojańskiej – etap I, IIB. Ulica Świętojańska
na odcinku od alei Marszałka Piłsudskiego do ulicy 10 lutego
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EDYCJA 1 2006

Główna nagroda
m. Chojnice, „Modernizacja i odbudowa strefy śródmiejskiej w Chojnicach”
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Wyróżnienie I stopnia
m. Gdańsk, „Park Nadmorski im. Prezydenta R. Reagana w gdańskiej strefie nadmorskiej”
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Wyróżnienie II stopnia
m. i gm. Bytów, „Zagospodarowanie Placu Garncarskiego w Bytowie”
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