
Doradzamy i informujemy

110 EDS 4(7)/2008

Konkurs na najlepiej zrealizo-
waną inwestycję w zakresie 
umeblowania miejskiego – or-

ganizowany przez AMS w ramach pro-
gramu Bramy Kraju – rozstrzygnięto 20 
listopada i wieńczył on poprzednią III 
edycję Bram Kraju. Zgłoszenia na kon-
kurs nadsyłały samorządy z całej Polski. 
– Konkurs dotyczył miejskich mebli, 
a więc wszystkich elementów, które 
ułatwiają i uprzyjemniają przebywanie 
w przestrzeni miejskiej. Staraliśmy się 
oceniać przede wszystkim jakość za-
proponowanych rozwiązań, szczegól-
nie nagradzając oryginalność projektów 
czy przynajmniej konsekwencję z jaką 
przestrzeń została umeblowana – mówi 
o kryteriach wyboru projektów Bogna 
Świątkowska, jurorka i prezes Fundacji 
Nowej Kultury Bęc Zmiana. 
Jurorzy mieli trudny wybór – na kon-
kurs napłynęło 31 prac z całej Polski. 
Rywalizacja była zacięta, a oprócz na-
gród głównych w konkursie przyznano 
aż trzy wyróżnienia. Jak twierdzi Adam 
Mikołajczyk, juror i specjalista od mar-
ketingu regionów: – W finale znalazło 
się kilka bardzo dobrych projektów, 
praktycznie równorzędnej jakości, toteż 
w toku burzliwej dyskusji, oprócz na-
gród głównych, zdecydowaliśmy się aż 
na 3 wyróżnienia.
Pierwsze miejsce zdobył projekt zago-
spodarowania bulwaru nadmorskiego 
i przylegającego do niego placu zabaw 
na gdyńskiej plaży Śródmieście. Kolejne 
miejsca przyznano Warszawie i Rzeszo-
wowi. Wyróżnienia przyznano projek-
tom z Gdyni, Krakowa oraz Szczecina. 

1.  Nagroda: GDYNIA – bulwar 
nadmorski i plac zabaw  
na plaży Śródmieście

Pierwsze miejsce w konkursie na 
umeblowanie miejskie zdobyło miasto 
Gdynia z projektem bulwaru nadmor-
skiego i przylegającego do niego placu 
zabaw. Ciąg spacerowy, który jest jed-
nym z ulubionych miejsc odpoczynku 
mieszkańców i turystów wyposażony 
został w 43 parasole, które podczas 
dnia chronią przed słońcem, a po 
zmierzchu pełnią funkcję stylowych 
latarni. Parasole nawiązują swoją sty-
listyką do takielunku i ożaglowania 
statku. Odcinek bulwaru zyskał także 
w ramach projektu ławki z drewnia-

nymi siedziskami oraz nową posadzkę 
z kostki granitowej.
Położony tuż obok plac zabaw pełni z ko-
lei funkcję rekreacyjną i rozwojową. Usy-
tuowanie na plaży sprawia, że miejsce 
to jest odwiedzane do późnych godzin 
wieczornych. Obiekt jest wkompono-
wany w krajobraz, a materiały, z których 
wykonano plac zabaw, nawiązują do 
nadmorskiego charakteru miasta. 
O tym jak cenna jest ta inwestycja dla 
miasta Gdyni przekonuje prezydent 
miasta Wojciech Szczurek: – Tłumy 
spacerowiczów i radość dzieci na pla-
cach zabaw niezbicie świadczą o tym, 
że udaje nam się tworzyć wyjątkowo 
atrakcyjne i potrzebne w miejsca.

Polskie miasta pięknieją 
na naszych oczach
Krajobraz miejski w Polsce ulega przemianom, pojawiają się w nim nowoczesne 
inwestycje na światowym poziomie, a otaczająca nas przestrzeń staje się coraz 
bardziej przyjazna i użyteczna. Wystarczy przyjrzeć się projektom nagrodzonym 
w konkursie na najlepiej umeblowaną przestrzeń miejską organizowanym przez 
AMS, aby uwierzyć w to, że otaczająca nas architektura miejska może być piękna, 
a w polskich miastach tkwi nieoceniony potencjał. 
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2.  Nagroda: WARSZAWA  
– Krakowskie Przedmieście

Drugie miejsce w konkursie przyznano 
Warszawie i projektowi zagospoda-
rowania Krakowskiego Przedmieścia 
– najbardziej reprezentacyjnej ulicy 
miasta. Za przygotowanie projektu 
odpowiedzialne było Towarzystwo 
Projektowe. Jak twierdzą jego człon-
kowie, Grzegorz Niwiński i Jerzy Po-
rębski: – Meble zaprojektowane przez 
nas miały być najcichszym i najmniej 
rzucającym się w oczy uzupełnieniem 
Krakowskiego Przedmieścia. Przyjęte 
proste formy umeblowania ulicy nie 
konkurują z oryginalnym historycznym 
detalem architektonicznym. Przyjęcie 

określonych proporcji i wybór trans-
parentnych materiałów dla obiektów 
większych: kiosku, wiaty i słupa rekla-
mowego, miało na celu zmniejszenie 
ich optycznego oddziaływania w per-
spektywie ulicy. 
Ulica – mimo swojej historycznej rangi 
– przez lata była zaniedbana, po re-
moncie zyskała zaś funkcję reprezen-
tacyjnego miejskiego deptaka. Krakow-
skie Przedmieście łączące Starówkę 
z komercyjnym centrum jest miejscem, 
w którym swoje siedziby mają najważ-
niejsze urzędy państwowe i uczelnie. 
Dlatego tak ważne było w trakcie rewi-
talizacji nadanie mu przyjaznego i no-
woczesnego charakteru. 

Modernizacja polegała na poszerzeniu 
chodników, wymianie nawierzchni i za-
projektowaniu całego wystroju estetycz-
nego w postaci mebli miejskich oraz ar-
tystycznych elementów – szklanych brył 
z reprodukcjami obrazów Canaletta, ukła-
du planetarnego wokół pomnika Mikołaja 
Kopernika, sygnatury Osi Saskiej, makiety 
Starego Miasta. Wystrój ulicy połączył jej 
unikatowość historyczną z rozwiązaniami, 
które wyznaczyły nowe progi jakości, a hi-
storyczne walory miejsca z najnowszymi 
trendami sztuki użytkowej. 
W trakcie IV konferencji Bramy Kraju „Re-
klama w mieście – miasto w reklamie” od-
słonięto nowoczesny kiosk i słup reklamo-
wy, które są dowodem na to, że możliwe 
jest wkomponowanie reklamy w najbar-
dziej eleganckie rejony miasta i nie musi 
ona tego miasta szpecić. Na Krakowskim 
Przedmieściu stanie jeszcze kilka kiosków 
i słupów ufundowanych przez firmę AMS.

3.  Nagroda RZESZÓW – trasa 
turystyczna z Rynkiem  
Staromiejskim

Trzecie miejsce w konkursie Bramy 
Kraju zajął Rzeszów. Trasa turystyczna 
z Rynkiem Staromiejskim to unikatowy 
kompleks podziemnych piwnic i koryta-
rzy, które wspólnie ze zrekonstruowaną 
starówką stanowią jedną z największych 
atrakcji miasta. Trasa przebiega pod ka-
mienicami i płytą Rynku. Prace rewalo-
ryzacyjne podziemnych przejść i piwnic 
trwały od lat 60. ub. wieku do 2007 r. 
Ostatnim etapem była właśnie realiza-
cja II części trasy wraz z rekonstrukcją 
Rynku. Na Rynku pojawiły się nowe 
latarnie, ławki, kosze na śmieci. Prze-
budowany Rynek z nową powierzchnią 
stworzył w centrum miasta miejski sa-
lon, w którym po prostu trzeba bywać. 
Projekt ten zdobył też uznanie użytkow-
ników portalu Bryla.pl, którzy w plebiscy-
cie na najlepszą zrealizowaną inwestycję 
w zakresie umeblowania miejskiego przy-
znali Rzeszowowi nagrodę publiczności.

4.  Wyróżnienie GDYNIA – ulica 
Świętojańska i Plac Kaszubski
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Pierwsze wyróżnienie przyznano… Gdy-
ni za zrealizowany projekt umeblowania 
ulicy Świętojańskiej z Placem Kaszub-
skim. Ulica będąca salonem miasta za-
budowana jest obiektami wywodzącymi 
się z architektury modernistycznej lat 
20. i 30. ub. wieku. Wyposażenie ulicy 
tworzy głównie szkło, kamień i żeliwo. 
W ramach inwestycji wymieniono tu 
również nawierzchnię, poszerzono chod-
niki i kompletnie wymieniono meble 
miejskie wprowadzając współgrające ze 
sobą i tworzące jednolity system elementy 
– betonowe pachołki drogowe, stojaki na 
rowery, kosze na śmieci, ławki, obudowy 
drzew, oraz oświetlenie – wielofunkcyjne 
słupy trakcyjno-oświetleniowe. Uporząd-
kowano także funkcję reklamowo-infor-
macyjną – słupy oświetleniowe zostały 
wyposażone w uchwyty na bannery re-
klamowe, a wiaty przystankowe zyskały 
powierzchnię dla ogłoszeń i plakatów. 

5.  Wyróżnienie: KRAKÓW:  
plac Książąt Czartoryskich 
i plac Wszystkich Świętych

Kraków był miastem, który przesłał 
największą ilość zgłoszeń na konkurs. 
Mimo że nie zdobył on głównej nagro-
dy, jurorzy postanowili wyróżnić aż dwa 
krakowskie projekty: plac Książąt Czar-
toryskich i plac Wszystkich Świętych. 
Nową aranżację placu Książąt Czartory-
skich zaplanowano w całości z kamienia. 
Różnica w poziomach posadzki placu 
wydziela w sposób naturalny odrębne 
obszary funkcjonalne: plateau przed wej-
ściem do Arsenału i Klasztorku, a obniżo-
ną część dla plenerowej wystawy obra-
zów na murze przy Bramie Floriańskiej. 
Z kamienia wykonane są też elementy 

małej architektury – ławki (z koszami na 
śmieci) kosz na śmieci przy Bramie Flo-
riańskiej oraz obrzeże planowanego wi-
nobluszczu przy Baszcie Stolarzy. 
Odnowa placu Wszystkich Świętych obej-
mowała obok wymiany powierzchni, usu-
nięcie starych roślin i zasadzenie nowych, 
wyposażenie w zindywidualizowane meb-
le miejskie i elementy małej architektury ta-
kie jak: informator multimedialny pokazu-
jący rozwój miasta na przestrzeni wieków, 
ławki, kosze na śmieci, pachołki uliczne, 
stojaki rowerowe, słupki pod znaki drogo-
we, maszty flagowe i budkę telefoniczną. 

6.  Wyróżnienie: SZCZECIN  
– 15 ławeczek na 15-lecie

15 ławeczek na 15-lecie to najbardziej 
artystyczny ze zgłoszonych projektów. Ła-
weczki w niekonwencjonalnych i niepo-
wtarzalnych kształtach wykonane zostały 
m.in. z tektury, butelek plastikowych, 
klawiatur komputerowych, łańcuchów 
od wózków widłowych etc. Ekologiczne 
ławeczki wpisują się w działania miasta, 
które stawia na wodę, zieleń, ekologię. 
Były eksponowane w parkach miejskich 
i reprezentacyjnych punktach miasta. 
Ich czasowy charakter sprawił, że część 
z nich została już zniszczona. 
– Dla nas meble miejskie są idealnym na-
rzędziem do prezentowania otwartości 
i kreatywności miasta. Dzięki stosowaniu 
odważnych i twórczych koncepcji osiąga 
się o wiele więcej niż użytkowa funkcja 
mebla miejskiego. Dobrym przykładem są 
stojaki rowerowe, analiza światowych roz-
wiązań pokazuje jak nieograniczone możli-
wości stwarza twórcze potraktowanie tego 
tematu – mówi Sebastian Wypych z biura 
prasowego prezydenta Szczecina.

7.  Wyróżnienie: KRAKÓW  
– Ogród Doświadczeń  
im. Stanisława Lema

Nagrodę specjalną ufundowaną przez 
Polską Organizację Turystyczną zdobył 
Ogród Doświadczeń im. Stanisława 
Lema w Krakowie. Teren o powierzchni 
ponad 6 ha zagospodarowano, wyko-
rzystując istniejącą sieć ciągów pieszych 
i istniejący drzewostan. Na układ ście-
żek, przypominający koronę drzewa 
nałożono schematyczne formy nawią-
zujące do struktury liści. Zróżnicowane 
pod względem formy i materiału liście 
stanowią platformy dla urządzeń edu-
kacyjnych. 

8.  Wyróżnienie: PRZEMYŚL  
– ulica Franciszkańska  
i plac Niepodległości

W plebiscycie gazety „Metro”, który 
odbywał się na stronie www.emetro.pl, 
zwyciężyło miasto Przemyśl z ulicą Fran-
ciszkańską. Ulica jest jednym z najstar-
szych traktów prowadzących od Miejskiej 
Bramy do Rynku. Nawierzchnię ulicy 
wymieniono w 1998 roku – wtedy też 
wprowadzono koliste siedziska z wnę-
trzem wypełnionym zielenią. Nawiąza-
niem do tych działań była przebudowa 
i renowacja placu Niepodległości. Posta-
wiono kolejne siedziska, a na obrzeżu 
Placu ustawiono ławki otoczone zielenią. 
Pojawiła się też podświetlona fontanna. 
Mieszkańcy nagrodzonych miast z pew-
nością docenią wysiłek włożony w ulep-
szenie ich przestrzeni miejskiej. Oby 
inne miasta Polski brały przykład z lau-
reatów. (EP)

Bramy Kraju to pierwszy kompleksowy program marketingu miejskiego. Składa 
się z trzech, corocznie realizowanych przedsięwzięć: konferencji dla samorządów, 
konkursu na najlepsze rozwiązania w zakresie szeroko rozumianego marketingu 
miejskiego, oraz wydawnictwa z serii Biblioteka Wizerunku Miasta. Podczas kolej-
nych edycji Bram Kraju poruszane są kolejno tematy związane z najważniejszymi 
elementami przestrzeni publicznej. Kolejno tematami konferencji były witacze 
(2005), systemy informacji miejskiej(2006), meble miejskie (2007) oraz reklama 
w mieście (2008).
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www.pno.com.pl

Biuro w Warszawie:
ORCO Tower,  Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa
Tel.: +48(0) 22 695 04 10
Fax: +48(0) 22 695 04 11

Biuro w Krakowie:
ul. Wenecja 3 
31-117 Kraków
Tel.: +48(0) 12 424 96 90
Fax: +48(0) 12 424 96 91

Biuro we Wrocławiu:
Renaissance Business Centre,
ul. Św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław
Tel.: +48(0) 71 785 82 53
Fax: +48(0) 71 785 82 52

Biuro w Rzeszowie:

Plac Wolności 2
35-073 Rzeszów
Tel.: +48(0) 17 852 26 44

• 259 mln euro dotacji w 2006 roku w Europie 
• od 25 lat na rynku europejskim
• ponad 10 lat doświadczenia naszych specjalistów w Polsce
• wynagrodzenie „success fee”

JACEK KACHEL, Dyrektor Zarządzający PNO Consultants Sp. z o.o.:

opracowania „Strategii 2007-2013 - Fundusze UE dla Twojej Firmy”,
pozyskania funduszy Unii Europejskiej (identyfikacja możliwości wsparcia, 
przygotowanie kompletnego wniosku, rozliczenie dotacji),
wykorzystania krajowych form dofinansowania (m.in. dotacji, ulg w SSE).”

•
•

•

“PNO Consultants jest największą europejską firmą doradztwa dotacyjnego 
z siecią 38 biur w Europie. Na rynku europejskim od ponad 25 lat wspieramy 
naszych Klientów w efektywnym korzystaniu z funduszy unijnych.

Zapewniamy przedsiębiorcom pełny outsourcing w zakresie:

Pozyskaliśmy pierwszą dotację na utworzenie centrum B+R w ramach działania 4.5.2. 
„Wsparcie inwestycji w sektorze nowoczesnych usług” PO Innowacyjna Gospodarka. 
Przyznana dotacja wynosi prawie 3 mln zł.

Świadczymy usługi doradcze podmiotom sektora publicznego (np. jednostki samorządu 
terytorialnego, jednostki badawcze, uniwersytety) rozumiejąc indywidualne potrzeby 
naszych Klientów.

Sprawdź z nami bezpłatnie szanse Twojego projektu. 
Więcej na stronie http://pno.com.pl/kwestionariusz




