
10 „Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 25.07.2007

Budowa krytej pływalni w 
Ostrzeszowie, zgodnie z Uchwałą Nr 
IV/27/2007 Rady Miejskiej, zaplano-
wana jest jako inwestycja trzyletnia, 
realizowana w latach 2007-2009. W 
bieżącym roku przewidziane jest za-
kończenie części projektowej inwe-
stycji z wymaganymi pozwoleniami i 
uzgodnieniami. Rozłożenie na okres 
trzyletni budowy podyktowane jest 
dużymi nakładami finansowymi 
oraz przestrzeganiem procedur pra-
wa zamówienia publicznego. Środki 
na realizację inwestycji pochodzić 
mają z budżetu miasta i gminy oraz 
pozyskanych przez samorząd środ-
ków zewnętrznych.

Sąd Konkursowy oceniał nadesłane projekty według następujących 
kryteriów:
a) rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne projektu,
b) program funkcjonalno-użytkowy,
c) szacunkowy koszt realizacji obiektu według proponowanej koncep-
cji,
d) koszty eksploatacji i użytkowania obiektu,
e) koszt wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Kryteria wymienione w pkt. a) i b) miały charakter równorzędny i decy-
dowały łącznie o ocenie w 85%.

Budynek ma posiadać trzy kondygnacje. W przyziemiu zaprojekto-
wano zespół odnowy biologicznej: siłownię, salę fitness, pokoje masażu 
i fizykoterapii, sauny, natryski oraz solarium. Na parterze znajdować się 
będzie hala basenu. W niej zaprojektowano basen sportowy (25x12m), 
basen rekreacyjny z atrakcjami i torem do nauki pływania, wannę z 
hydromasażem oraz zjeżdżalnię wewnętrzną rurową o dł. ok. 60m. 
Na tej kondygnacji zlokalizowane będą również m. in. szatnie, zespół 
kasowy, sklep, kawiarnia lub bar oraz pomieszczenie wielofunkcyjne 
z internetem. Najważniejszą częścią I piętra będzie z kolei widownia 
na kilkadziesiąt miejsc. Obiekt dostosowany będzie do obsługi osób 
niepełnosprawnych.

WYNIKI KONKURSU
I miejsce (nagroda 10.000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie za-

mówienia publicznego z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie wykonanie 
kompletnej dokumentacji projektowej) - Pracownia Architektoniczna Piotr 
Dominiczak & Mariusz Szczuraszek z Ostrowa Wlkp.

Otrzymana ocena: 90,28 pkt

II miejsce (nagroda 6.000 zł)
L.S. PLAN Lambert-Staniszewski Architekci (Łódź)
Otrzymana ocena: 65,21 pkt

III miejsce (nagroda 4.000 zł)
PROINWEST Sp. z o. o. z Poznania
Otrzymana ocena: 34,78 pkt

Informujemy, że do dnia 31 
lipca br. w sali nr 17 Urzędu 
Miasta i Gminy w Ostrzeszowie (I 
piętro) oglądać można wysta-
wę pokonkursową opracowań 
architektonicznej koncepcji 
programowo -przestrzennej 
krytej pływalni. Wystawa czyn-
na jest w dniach pracy Urzędu w 
godzinach 10.00 – 13.00. Można 
się na niej dokładniej zapoznać 
ze zwycięskim projektem (m. in. 
z planem układu pomieszczeń 
wewnątrz obiektu), a także po-
znać projekty, które zajęły 2 i 
3 miejsce w konkursie.
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Szczuraszek z Ostrowa Wlkp. wygrała konkurs na opracowa-
nie architektonicznej koncepcji programowo-przestrzennej 
krytej pływalni w Ostrzeszowie. Nagrodą dla zwycięzcy w 
konkursie jest kwota 10 tys. zł oraz zaproszenie do negocja-
cji w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki, którego 
przedmiotem będzie wykonanie kompletnej dokumentacji 
projektowej.

Chodnik wzdłuż wejścia głównego

Widok elewacji frontowej

Widok z lotu ptaka
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Widok na wejście główne

Widok od strony północnej


