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Konkurs  

na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną  
w województwie łódzkim 

 zorganizowany przez Oddział Łódzki Towarzystwa Urbanistów Polskich  

w 2013 roku 

 
 
 Inicjatywa organizacji konkursu podjęta została w 2004 r. przez Zarząd Oddziału  
w Łodzi Towarzystwa Urbanistów Polskich. W roku 2013 odbyła się juŜ X edycja konkursu. 
Jako obszar przestrzeni publicznej przyjęto, zgodnie z definicją wynikającą z przepisów 
prawa „obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy 
jakości ich Ŝycia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego 
połoŜenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne". 
 
 Organizatorem konkursu jest Oddział Łódzki Towarzystwa Urbanistów Polskich,  
a patronat honorowy i formalny nad konkursem objął Marszałek Województwa Łódzkiego. 
Intencją organizacji konkursu jest promocja rozwiązań, które przyczyniają się do podnoszenia 
ładu przestrzennego, poprawy estetyki i zwiększenia atrakcyjności zagospodarowania terenów 
publicznych, takich jak np.: ulice, place, inne przestrzenie miejskie oraz tereny zieleni 
urządzonej naszego regionu. Jego celem jest kształtowanie nowoczesnego wizerunku 
Województwa Łódzkiego i propagowanie najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno –
architektonicznych. Podstawową ideą przyświecającą organizacji konkursu i wyłonieniu  
w jego wyniku najlepiej zorganizowanych przestrzeni publicznych jest prezentacja i promocja 
wzorcowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania przestrzennego, które zostały 
zrealizowane w województwie łódzkim. 
 Adresatami konkursu są przede wszystkim samorządy lokalne: miast i gmin wiejskich, 
a takŜe powiatów, na których terenie znajdują się obszary przestrzeni publicznej odznaczające 
się wysokimi walorami ładu przestrzennego oraz pełniące istotną rolę dla społeczności 
lokalnych. Zgłoszenia konkursowe dokonywane są przez samorządy lokalne województwa 
łódzkiego lub nominowane przez członków Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów 
Polskich.  
 
 W 2013 roku tereny zgłaszane do konkursu podzielone zostały przez Sąd Konkursowy 
na trzy ustanowione kategorie konkursowe: 
• ZREWITALIZOWANA PRZESTRZE Ń PUBLICZNA 
• NOWA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA 
• PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W ZIELENI. 
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 Podstawą zakwalifikowania zgłoszonego obszaru do konkursu był jego publiczny 
charakter – a więc zagwarantowany powszechny, ogólnospołeczny dostęp do wskazanego 
obszaru, co nie wykluczało terenów stanowiących własność prywatną lub własność instytucji 
zachowujących publiczny charakter. Drugim warunkiem było połoŜenie typowanej 
przestrzeni w granicach administracyjnych województwa łódzkiego. 
 
 Dnia 16 grudnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego.  
W jego skład weszli skład: 

• ElŜbieta Muszyńska – prezes Zarządu TUP Oddział w Łodzi 
• GraŜyna Ojrzyńska – wiceprezes Zarządu TUP Oddział w Łodzi 
• Aneta Tomczak - sekretarz Zarządu TUP Oddział w Łodzi 
• Marek Kolejwa – członek Zarządu TUP Oddział w Łodzi 
• Mirosława Adamkiewicz – członek Zarządu TUP Oddział w Łodzi 
• Danuta Mirowska-Walas – członek Zarządu TUP Oddział w Łodzi 
• Ewa Boryczka - członek Zarządu TUP Oddział w Łodzi 

 
 Do konkursu w terminie do dnia 15 grudnia 2013 roku ze strony samorządów 
lokalnych wpłynęło trzynaście zgłoszeń pretendujących do nagrody na najlepiej 
zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim. Udział w konkursie wzięły 
następujące obszary przestrzeni publicznych: 
 

1. ŚcieŜka pieszo - rowerowa z placem zabaw przy Zalewie Drzewickim - zgłaszający 
Miasto i Gmina w Drzewicy; 

2. Plac 11 Listopada w Łasku - zgłaszający Gmina Łask; 
3. Park Miejski w Rawie Mazowieckiej - zgłaszający Miasto Rawa Mazowiecka; 
4. Zamek Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu z otoczeniem - zgłaszający  

Gmina Inowłódz; 
5. Plac Jana Pawła II - zgłaszający Miasto Ozorków; 
6. Zagroda Młynarska - zgłaszający Gmina Uniejów; 
7. Obszar przestrzeni dworca PKP, PKS w Radomsku - zgłaszający Miasto Radomsko; 
8. Zagospodarowanie centralnej części Uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę  

i restaurację obiektów kompleksu termalno - basenowego Termy Uniejów - 
zgłaszający Gmina Uniejów; 

9. Plac Jagiełły w Wolborzu - zgłaszający Gmina Wolbórz; 
10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. W. Smolarka w Aleksandrowie Łódzkim - 

zgłaszający Miasto Aleksandrów Łódzki; 
11. Plac Wolności w Głownie - zgłaszający Miasto Głowno; 
12. Targowisko stałe "Mój Rynek" w JeŜowie - zgłaszający Gmina JeŜów; 
13. Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie - zgłaszający  

Gmina Nowosolna. 
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 Po zapoznaniu się z dostarczonymi przez zgłaszające samorządy materiałami  
i prezentacjami oraz po długotrwałej dyskusji nad jakością zagospodarowania przestrzennego 
nominowanych terenów Komisja Konkursowa przyznała honorowe nagrody Oddziału 
Łódzkiego Towarzystwa Urbanistów Polskich w trzech róŜnych kategoriach. 

 
� W kategorii ZREWITALIZOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA 

Nagrodę otrzymał  Plac 11 Listopada w Łasku. 
 

�  W kategorii NOWA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA 
 Nagrodę otrzymała ŚcieŜka pieszo - rowerowa z placem zabaw  
 przy Zalewie  Drzewickim w  Drzewicy. 
 
� W kategorii PRZESTRZEŃ W ZIELENI  
 Nagrodę otrzymał  Park Miejski w Rawie Mazowieckiej. 
 
Werdykt Komisja Konkursowa uzasadniła następująco: 

Plac 11 Listopada w Łasku 

 Nagrodę przyznano za zrewitalizowanie głównej przestrzeni historycznego układu 
urbanistycznego miasta. Poprzez czytelne zdefiniowanie przestrzeni, wprowadzenie 
nowoczesnych form architektonicznych oraz rozwiązania materiałowe gwarantujące wysoką 
jakość estetyczną, stworzono nowy wizerunek najwaŜniejszego miejsca w centrum Łasku. 
Wielofunkcyjność załoŜenia umoŜliwiła łatwą aranŜację przestrzeni do interdyscyplinarnych 
potrzeb społecznych.  

ŚcieŜka pieszo - rowerowa z placem zabaw przy Zalewie Drzewickim w  Drzewicy  

 Nagrodę przyznano za nowatorskie stworzenie atrakcyjnej krajobrazowo przestrzeni 
publicznej z duŜą inwencją i kulturą oraz za kompleksowość oferty o charakterze turystyczno 
- rekreacyjnym. Działania te umoŜliwiły integrację społeczności lokalnej, propagując zarazem 
właściwe wzory uŜytkowania przestrzeni oraz poŜądane kierunki rozwoju kultury i sportu. 

Park Miejski w Rawie Mazowieckiej 

 Nagrodę przyznano za zrewitalizowany układ spacerowy parku, nowe przestrzenie 
roślinne, w szczególności ogród róŜany, partery kwiatowe, wachlarz zieleni niskiej oraz 
nowoczesne wyposaŜenie parku w elementy małej architektury. Nowa kreacja historycznej 
przestrzeni zielonej poprawiła warunki środowiska, podniosła standard Ŝycia mieszkańców 
oraz przyczyniła sie do oŜywienia i rozwoju miasta. 
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W kategorii ZREWITALIZOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, uwzględniając wysoki 
poziom zagospodarowani i urządzenia zgłaszanych do konkursu przestrzeni publicznych 
przyznano trzy wyróŜnienia. Otrzymały je następujące realizacje: 

� Plac Jana Pawła II w Ozorkowie; 
� Plac Wolności w Głownie; 
� Plac Jagiełły w Wolborzu. 

 
Werdykt Komisja Konkursowa uzasadniła następująco: 

Plac Jana Pawła II w Ozorkowie 

 WyróŜnienie przyznano za zrewitalizowanie przestrzeni zlokalizowanej w historycznej 
części miasta w sąsiedztwie miejsc i obiektów istotnych dla kultury oraz atrakcyjnych  
z punktu widzenia turystyki. Doceniono połączenie dwóch waŜnych funkcji miejskich - 
rekreacyjnej i komunikacyjnej. Dzięki kompleksowości rozwiązań w aspektach estetycznych, 
jakościowych i społecznych obejmujących rewitalizację przestrzeni Placu Miejskiego, 
bulwaru Berka Joselewicza oraz  wybranych kamienic miejskich uzyskano publiczną 
przestrzeń przyjazną mieszkańcom i podróŜnym. 

 

Plac Wolności w Głownie 

 WyróŜnienie przyznano za nadanie nowej wartości przestrzeni historycznego placu  
w centrum miasta. Doceniono duŜą skalę przedsięwzięcia i jego kompleksowość: atrakcyjne 
zagospodarowanie, ciekawą podłogę urbanistyczną, nawierzchnie ulic i chodników, stylowe 
oświetlenie i małą architekturę. Działania rewitalizacyjne, ekspozycja istniejącej zieleni 
wysokiej, w tym przepięknego dębu w centralnej części placu oraz iluminacja świetlna 
podniosły rangę miejsca w odbiorze społecznym. Głowno zyskało w centrum miasta 
przestrzeń przyjazną i bezpieczną. 
 
Plac Jagiełły w Wolborzu 

 WyróŜnienie przyznano za uporządkowanie historycznej przestrzeni w centrum 
miasta. Doceniono czytelny układ komunikacji pieszej, jakość estetyczną i kompozycyjną 
załoŜenia oraz kompleksowość działań rewitalizacyjnych. Plac Jagiełły oraz przestrzeń przed 
Kościołem p.w. św. Mikołaja uzyskały wartość wizualną i funkcję reprezentacyjną,  
a mieszkańcy stylowe miejsce spotkań. 

 

W kategorii NOWA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA oraz PRZESTRZEŃ PUBLICZNA  
W ZIELENI wyróŜnień nie przyznano. 

 

 

/-/ Anna Aneta Tomczak 

Sekretarz Oddziału Łódzkiego TUP 

 

 

 
Łódź,  dnia 16 grudnia 2013 roku 


