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INFORMACJA
O WYSTAWIE
WYSTAWIE PRAC KONKURSOWYCH
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak IR-260-01.2015 (ozn. z 2014r.: IR–351–1–09/14),
prowadzonego w formie konkursu jednoetapowego pn. „Usługi – Opracowanie koncepcji urbanistyczno –
architektonicznej budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ w Częstochowie przy ul. Św. Rocha 80/90”

Uprzejmie informuję,
informuję że w dniu 16 kwietnia 2015r. o godzinie 13:00 otwarta została wystawa prac
konkursowych, złożonych w konkursie jednoetapowym, zorganizowanym przez Sąd Okręgowych
w Częstochowie. Na wystawie zaprezentowana została praca konkursowa wybrana jako najlepsza oraz prace
konkursowe, które zostały wyróżnione. Ponadto wystawione zostały pozostałe prace konkursowe, złożone
w konkursie, których autorzy wyrazili zgodę na ich prezentację.
W dniu otwarcia wystawy odbyła się dyskusja pokonkursowa, na której obecni byli członkowie Sądu
konkursowego. Podczas dyskusji członkowie Sądu Konkursowego odpowiadali na pytania dotyczące
przeprowadzonego konkursu oraz pracy konkursowej wybranej jako najlepsza i pozostałych prac.
Informacje dotyczące pracy konkursowej, wybranej jako najlepsza:
Uczestnik konkursu – autor pracy:
Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.
Ul. Kościuszki 82/14
5050-441 Wrocław
Skład zespołu autorskiego:
Edzard Schultz
Anna Stryszewska – Słońska
Małgorzata Biernacka
Adam Januszek
Małgorzata Oleśkowska

- Główny projektant – Architekt
- Przewodniczący zespołu projektowego – Architekt
- Członek zespołu projektowego – Architekt
- Członek zespołu projektowego – Architekt
- Członek zespołu projektowego – Architekt

Koncepcja zakłada stworzenie budynku Sądu, który stanie się ikoną miejsca, nada charakteru
przestrzeni i stanie się znakiem w krajobrazie tej części miasta Częstochowy.
Proponuje się wyrazistą i zwartą bryłę na rzucie kwadratu, o walorach funkcjonalno – przestrzennych oraz
wyrazie architektonicznym, spełniających wymagania zarówno w obszarze urbanistycznym, funkcjonalnym
jak i symboliki odpowiedniej dla budynku sądowego.
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Projektowany budynek charakteryzuje minimalizm i elegancja. Spójność w kształtowaniu elewacji,
wertykalna artykulacja oraz prosta stylistyka i czytelność wnętrza nadają budynkowi ponadczasowego
i reprezentacyjnego wyrazu.
Sytuując budynek w głębi działki stworzono odpowiednią strefę wejściową z reprezentacyjnym placem,
zielenią oraz miejscami postojowymi dla interesantów. Na osi placu, od ul. Św. Rocha, zaprojektowano
podcień mieszczący wejście główne do budynku.
Organizacja wewnątrz budynku jest czytelna i przejrzysta zarówno dla pracowników, jak
i użytkowników zewnętrznych – opiera się na strefowaniu funkcji według dostępności poszczególnych
obszarów funkcjonalnych i pomieszczeń.
Zaproponowany układ przestrzenny pozwala na pełne wydzielenie stref o różnej dostępności oraz
bezkolizyjną komunikację w pionie i poziomie, zarówno dla użytkowników wewnętrznych – sale rozpraw
dostępne są dla sędziów bezpośrednio ze strefy biurowej, jak i zewnętrznych – sale rozpraw dostępne są
z holu i otwartych galerii.
Biura obsługi interesanta oraz pomieszczenia towarzyszące skupione są w holu, zapewniając pełną wygodę
obsługi interesantom.
Projektowany budynek posiada zwartą, kompaktową bryłę, co jest bardzo korzystne w zakresie
energetycznym, a jego realizacja i użytkowanie będzie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Myślą
przewodnią proponowanych rozwiązań instalacyjnych jest prostota, wysoka efektywność oraz łatwość
utrzymania.
Koncepcja zakłada, że projektowany budynek będzie miał kubaturę 58 589,00m3, powierzchnię użytkową –
7 639,64m2, powierzchnię zabudowy – 2 253,80 m2.

Wystawa prac odbywa się w godzinach urzędowania sądów, w holu głównym budynku Sądu
Rejonowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 i będzie czynna do dnia 21 kwietnia 2015r.

Otrzymują:
1. Strona internetowa www.czestochowa.so.gov.pl;
2. a/a.

Strona 2 z 2

