
 

 

 

Top Inwestycje Komunalne 2021 wybrane 
 

Katowice, 22 września 2021 r. – Katowice, Poznań, Rzeszów, Ruda Śląska, Toruń, Opole, Kielce, 

Gdańsk, Nowy Sącz, Świnoujście – projekty w tych miastach otrzymały wyróżnienia w ramach Top 

Inwestycji Komunalnych 2021. Zwycięzcy zostali wyróżnieni 21 września br. podczas gali 

towarzyszącej 13. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC – European Economic 

Congress) i 6. European Tech and Start-up Days w Katowicach. W ramach jubileuszowej 10. edycji 

nagrodzono także laureatów za najlepsze inwestycje ostatniej dekady. 

 

Konkurs Top Inwestycje Komunalne organizowany przez Grupę PTWP, wydawcę serwisu 

portalsamorzadowy.pl, ma za zadanie wskazanie skali inwestycji komunalnych i ich prorozwojowego 

efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców.  

 

–– W tym roku konkurs odbywa się po raz 10. Przez te wszystkie lata nagrodzonych zostało wiele 

projektów modelowych, które wyznaczyły trendy na kolejne lata - powiedział Rafał Kerger, redaktor 

naczelny serwisu portalsamorzadowy.pl. – Chciałem podziękować samorządom, które tak licznie 

zgłaszają się do konkursu. Brawa należą się także Radzie Konsultacyjnej, która co roku podejmuje trud 

wyboru najlepszych oraz brawa dla czytelników, którzy tak licznie oddają głosy na nominowane 

projekty. W tym roku w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2021 oddano 19 tys. głosów – mówił. 

 

Tytuły Top Inwestycji Komunalnej 2021 otrzymali: 

 

Budowa basenów w dzielnicach Katowic 

Dwa baseny zgłoszone do konkursu to: basen Burowiec oraz basen Brynów. W skład każdego  

z obiektów wchodzą: foyer, część basenowa, część sportowa oraz zaplecza technicznego. Główna część 

pływalni to 6-torowa niecka sportowa o wym. 25x16m oraz niecka pomocnicza, rekreacyjno-pływacka 

dla potrzeb nauki pływania, z wydzielonym miejscem na rekreację. 

Wartość inwestycji: 68 067 125,6 zł. 

 

Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów 
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Dzięki przeprowadzeniu inwestycji wpisane do rejestru zabytków województwa śląskiego budowle tj. 

ciąg baterii koksowniczych, zbiornik smoły oraz wieża węglowej zostały poddane pracom 

konserwacyjnym i restauratorskim. Przeprowadzono też rekultywację i remediację gruntów po dawnej 

koksowni – na obszarze powstał park rekreacyjny z elementami małej architektury. 

Wartość inwestycji: 21 176 346,40 zł. 

 

Centrum Komunikacyjne w Kielcach 

Dworzec autobusowy w Kielcach jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.  Jego modernizacja 

została przeprowadzona w sposób możliwie wierny oryginałowi, ale z użyciem nowoczesnych 

rozwiązań, jak m.in. szkło elektrochromatyczne, instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła, czy system 

rozpoznający numery rejestracyjne autobusów. 

Wartość inwestycji: 71,72 mln zł. 

 

Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne 

Zakres inwestycji obejmował przeprowadzenie remontu konserwatorskiego budynku Koszar Bramy 

Chełmińskiej z otoczeniem, zakup trwałego wyposażenia i przygotowanie ekspozycji na potrzeby 

Muzeum Twierdzy Toruń, a także zabezpieczenie obiektu przed zniszczeniem. 

Wartość inwestycji: 22 935 376 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 

14 382 298,52 zł. 

 

Budowa schroniska dla zwierząt w Poznaniu 

Oddane do użytku w czerwcu 2021 r. nowe schronisko przy ul. Kobylepole 33 w Poznaniu zapewnia 

opiekę zwierzętom po zamknięciu schroniska przy ul. Bukowskiej. To jeden z najnowocześniejszych 

obiektów tego typu w Polsce – warto wspomnieć m.in. o tym, że wszystkie zwierzęta mają w nim 

dostęp do ogrzewanych pomieszczeń. 

Wartość inwestycji: 40 093 153,82 zł. 

 

Budowa infrastruktury sportowej przy centrum edukacji zawodowej i turystyki przy ul. Gdyńskiej  

w Świnoujściu 
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Powstały obiekt składa się z sali gimnastycznej, pływalni, boiska sportowego, łącznika łączącego szkołę 

CEZiT z halą i boiskiem oraz nadbudowy piętra szkoły wraz z wyposażeniem. Przy budowie zastosowano 

wiele nowoczesnych rozwiązań, m.in. związane z odzyskiem ciepła.  

Wartość inwestycji: 49 951 000 zł. 

 

Budowa linii tramwajowej, jezdni oraz ścieżki rowerowej wraz infrastrukturą towarzyszącą - Aleja 

Pawła Adamowicza 

Przedsięwzięcie umożliwiło połączenie obszaru stosunkowo młodej i prężnie rozwijającej się dzielnicy, 

jaką jest Jasień w południowej części miasta, z infrastrukturą transportową dzielnicy Piecki - Migowo. 

Wartość inwestycji: 247 489 617,15 zł. 

 

Rozwiązania innowacyjne i rozwojowe MPEC Nowy Sącz 

W skład innowacyjnych rozwiązań realizowanych przez MPEC wchodzą cztery projekty: „Budowa kotła 

na biomasę o mocy nominalnej 7 MW”, „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła 

grupowego – etap 1”, „Modernizacja laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz” oraz „Budowa 

przyłącza do Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”. 

Wartość inwestycji: 40 425 864 zł. 

 

Most pieszo - rowerowy imienia Joachima Halupczoka w Opolu 

Most jest zlokalizowany nad Kanałem Ulgi i łączy dzielnice mieszkalne położone w zachodniej części 

miasta z Wyspą Bolko – główną atrakcją turystyczną miasta, z ogrodem zoologicznym oraz parkiem. 

Długość mostu to 267 metrów, a szerokość 7 metrów. 

Wartość inwestycji: 23,7 mln zł. 

 

Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie (w ramach projektu: Porządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - 

etap I). 

Projekt pozwolił na uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na dzielnicy Rzeszowa – 

Budziwój. Powstało 27 km kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i wylotami 

do odbiorników, 22 zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności ok. 8508 m sześc. z systemem 

inteligentnego sterowania, przebudowano też rowy odwadniające. 
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Wartość inwestycji: 80 913 814 zł. 

 

Nagrodę specjalną czytelników serwisu portalsamorzadowy.pl zdobyła Uznam Arena w Świnoujściu. 

 

Wyróżnienia Top Inwestycji Komunalnych wręczyli Maimunah Mohd Sharif, dyrektor wykonawcza 

Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich UN-Habitat, Małgorzata Jarosińska-

Jedynak – sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Andrzej Dera, sekretarz 

stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

Plebiscyt Top Inwestycje Komunalne w tym roku obchodzi jubileusz dziesięciolecia. Z tej okazji redakcja 

serwisu portalsamorzadowy.pl oraz Rada Konsultacyjna postanowiły przyznać dziesięć wyróżnień 

inwestycjom, które w szczególny sposób wpisały się w tkankę miejską, służą mieszkańcom, turystom. 

 

Wśród laureatów jubileuszowej edycji plebiscytu Top Inwestycje Komunalne znalazły się: Oceanarium 

na terenie ZOO we Wrocławiu, Rewitalizacja wieży ciśnień i budowa Parku Nauki w Ciechanowie, 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, Pomorska Kolej Metropolitalna, Modernizacja 

energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku, „Mia100 Kamienic” oraz rewitalizacja 

Elektrowni EC1 w Łodzi, Udostępnienie terenów inwestycyjnych „Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej, 

Strefa Kultury w centrum Katowic, w skład której wchodzą budynki: Narodowej Orkiestry Symfonicznej 

Polskiego Radia, Muzeum Śląskiego oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe,  Zwiększenie 

atrakcyjności turystycznej i kulturalnej centrum Opola, Infrastruktura sportowo-rekreacyjna nad 

jeziorem Krzywym w Olsztynie. 

 

Organizatorem plebiscytu „Top Inwestycje Komunalne” jest Grupa PTWP, organizator Europejskiego 

Kongresu Gospodarczego, wydawca serwisu portalsamorzadowy.pl.  

 

W Radzie Konsultacyjnej Top Inwestycji Komunalnych zasiadają samorządowcy, ekonomiści, 

menedżerowie, eksperci i urzędnicy: Andrzej Dera - sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, 

prawnik, samorządowiec; Andrzej Płonka - starosta bielski, prezes Związku Powiatów Polskich; Andrzej 

Porawski - dyrektor biura Związku Miast Polskich; Andrzej Sztando - ekonomista i samorządowiec, 

doktor habilitowany nauk o zarządzaniu, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu; Jan Olbrycht - poseł do Parlamentu Europejskiego, doktor socjologii, polityk i działacz 
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społeczny; Kazimierz Karolczak - przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii; Małgorzata 

Jarosińska-Jedynak - sekretarz stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Rafał Kerger - 

redaktor naczelny serwisu PortalSamorzadowy.pl, WNP.PL i PulsHR.pl; Tadeusz Rzepecki - 

przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, prezes Tarnowskich Wodociągów; 

Tadeusz Truskolaski - prezes Unii Metropolii Polskich, prezydent Białegostoku oraz Wojciech Kuśpik - 

prezes Grupy PTWP, wydawca serwisu portalsamorzadowy.pl i inicjator Europejskiego Kongresu 

Gospodarczego. 

 

Zwycięzcy plebiscytu zostali wyróżnieni podczas gali towarzyszącej XIII Europejskiemu Kongresowi 

Gospodarczemu (EEC – European Economic Congress) i 6. European Tech and Start-up Days  

w Katowicach. Wydarzeniu towarzyszyła jubileuszowa edycja Top Inwestycji Komunalnych dekady. 

 

Największa impreza biznesowa Europy Centralnej i spotkanie start-upów odbyły się w dniach 20-22 

września 2021 r., w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, oraz online. 

*** 
 

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, 
spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: 
unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, 
naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.  
W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach 
najistotniejszych dla rozwoju Europy.  
 
Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.  
 
Więcej informacji: 
Europejski Kongres Gospodarczy – www.eecpoland.eu 
European Start-up Days – www.estartupdays.eu  
Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP – www.ptwp.pl 
 
Zapraszamy również: 
Facebook: facebook.com/EECKatowice oraz facebook.com/estartupdays/ 
LinkedIn: www.linkedin.com/showcase/europejski-kongres-gospodarczy/ 
Twitter: twitter.com/EECKatowice #EKG2021 #EEC2021 oraz twitter.com/estartupdays  
Instagram: www.instagram.com/estartupdays/ #ESD #ESD2021 
 
Dodatkowe informacje dla mediów: 
Marta Stach, rzecznik prasowy EEC/Imago PR  
M. 609 808 119, E. marta.stach@imagopr.pl 

http://www.eecpoland.eu/
http://www.estartupdays.eu/
http://www.ptwp.pl/
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http://www.linkedin.com/showcase/europejski-kongres-gospodarczy/
http://www.twitter.com/EECKatowice
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