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Poznaliśmy zwycięską koncepcję rozbudowy Urzędu
Miejskiego

Komisja konkursowa ogłosiła wyniki konkursu na opracowanie koncepcji rozbudowy budynku
administracyjnego, który mieści się u zbiegu ul. Warszawskiej i Szpitalnej w Łomiankach.
Wybór był trudny, ponieważ wszystkie prace były na wysokim poziomie.
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Gmina Łomianki przy udziale Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich
zorganizowała "konkurs urbanistyczno-architektoniczny, dwuetapowy, realizacyjny na opracowanie
koncepcji rozbudowy budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów
sąsiednich". Celem konkursu było uzyskanie jak najlepszej koncepcji pod względem przestrzennym,
funkcjonalnym i architektonicznym magistratu oraz założeń do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W pierwszym etapie konkursu wystartowało 18 uczestników,
natomiast do drugiego zakwalifikowało się 5. W poniedziałek, 29 lutego w siedzibie Stowarzyszenia
Architektów Polskich w Warszawie poznaliśmy oficjalne wyniki.



Zwycięzcą konkursu zostali architekci z firmy Arcada z Poznania. Komisja konkursowa doceniła bardzo
dobrą organizację przestrzeni centrum Łomianek, jak wzbogacenie atrakcyjności placu poprzez
formowanie wejść do budynków, małą architekturę oraz zieleń. Dodatkową wartość w przestrzeni
publicznej tworzy zielony taras, który ma znajdować się na dachu nad salą biura obsługi mieszkańców.
Architektom za zajęcie pierwszego miejsca przyznano nagrodę w wysokości 25.000 zł oraz zaproszenie
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dot. opracowania dokumentacji projektowej, która
będzie inspirowana stworzoną koncepcją.

I miejsce w konkursie







Drugie miejsce zajęli Barbara Jaworska i Marcin Jaworski z Łomianek. Komisji spodobały się dobre



rozwiązania funkcjonalne budynku. Ponadto oceniono, że forma i skala placu przed budynkiem
prawidłowo łączy się z jego wnętrzem, tworząc prawdziwą miejską całość. Architektom przyznano
nagrodę w wysokości 20.000 zł.

II miejsce w konkursie

Z kolei na najniższym stopniu podium uplasowali się przedstawiciele adaptic - architekci z Warszawy.
Doceniono wyraźnie wyartykułowany ratusz w przestrzeni Łomianek, ale zwrócono również uwagę, że
odwaga przy podejmowaniu decyzji posunęła autorów za daleko. Nagroda za 3. miejsce wynosi 15.000
zł.



III miejsce w konkursie

Wszystkie prace, w tym także te, które zajęły 4. i 5. miejsce, zostały nagrodzone za udział w drugim
etapie konkursu w formie wyróżnień formalnych w wysokości 4.000 zł.

IV-V miejsce w konkursie





- Chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w tworzeniu koncepcji, z kolei
zwycięzcom pogratulować. Od kilku lat decydujemy się najpierw wykonywać koncepcje, a dopiero
później projekty. Chcemy bowiem, żeby nasza działania były transparentne, dzięki czemu warto z nami
współpracować - poinformował Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski.



Zastępca Burmistrza, Piotr Rusiecki przyznał, że komisja prowadziła długie rozmowy, gdyż wybór
zwycięskiego projektu był bardzo trudny. Wiceburmistrz dodał, że cieszy się z wysokiego poziomu
wszystkich prac, ponieważ wspomniana rywalizacja między architektami, doprowadziła w końcu do
wyboru najlepszego projektu.

- Pragnę podziękować Łomiankom, że zdecydowały się na konkurs architektoniczny jako formę wyboru
pracy, która będzie potem opracowywana w kontakcie z gminą i następnie realizowana - mówił
przewodniczący sądu konkursowego, Sławomir Gzell ze Stowarzyszenia Architektów Polskich.



Podczas przeglądania prac komisja sporo czasu poświęciła m.in. na stwierdzenie, ile powierzchni
powinny mieć pomieszczenia w środku. Zwracano także uwagę na wyraz estetyczny propozycji
architektonicznych, aby z jednej strony budynki reprezentowały kierunek architektoniczny, który widać
w Łomiankach, a z drugiej wyraźnie wyodrębniały się z miejskiej przestrzeni. Ratusz ma być bowiem
sercem Łomianek, które będzie gromadziło mieszkańców.
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