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Architektura

W kategorii Proekologiczny obiekt sprzyjający komfortowi użytkowa-
nia wygrało EuroPEJsKiE cENtrum EduKAcJi GEoLoGiczNEJ 
w Chęcinach zaprojektowane przez WXCA.
Obiekt o powierzchni użytkowej 6 tys. mkw. pełni funkcję edukacyjną 
oraz dysponuje centrum hotelowo-konferencyjnym z zapleczem nauko-
wym. Głównym źródłem ciepła i chłodu dla budynku są pompy ciepła 
z wymiennikiem gruntowym (glikol-woda), a dolne źródło składa się 
z 91 odwiertów do 120 m głębokości. Nawierzchnie dróg wewnętrz-
nych i opaski wokół budynków zostały wykonane ze skały pozyskanej 
przy tworzeniu wykopów pod budynki. – Cieszymy się przede wszyst-
kim z tego, że udało nam się nie zepsuć tak pięknego miejsca, a nawet 
mamy nadzieję, że trochę je wzbogaciliśmy. Jeśli chodzi o materiały, 
korzystaliśmy pełnymi garściami z tego, co tu zastaliśmy – powiedział 
Krzysztof Budzisz, architekt ze zwycięskiego studia WXCA.
Drugie miejsce w ocenie jury zajęło położone ledwie kilka kilometrów 
od zwycięskiego projektu cENtrum NAuKi LEoNArdo dA ViNci 
W PodzAmczu chęcińsKim, którego inwestorem jest Regionalne 
Centrum Naukowo-Techniczne Kielce. Obiekt ukończony w 2014 roku 
został zaprojektowany przez pracownię architektoniczną EM4 z zespo-
łem w składzie: Marcin Brataniec, jako główny projektant, Urszula 
Forczek-Brataniec, Maciej Gozdecki, Damian Mierzwa, we współpracy 
z Pauliną Nosalską, Pawłem Burskim, Norbertem Wysockim i Toma-
szem Batorem. Generalnym wykonawcą była firma Anna-Bud. W bu-
dynku o powierzchni użytkowej ok. 4 tys. mkw. zastosowano zielony 
dach o dużej bezwładności termicznej. Dzięki prostej geometrycznej 
bryle architektonicznej ograniczono straty ciepła przez zminimalizowa-
nie powierzchni ścian zewnętrznych, zastosowano odzyski ciepła z wen-
tylacji, a także dołożono starań, aby ograniczyć wpływ budowy obiektu 
na środowisko.
Trzecie miejsce zajęło cENtrum rEKrEAcyJNo-sPortoWE NAd 
JEziorEm uKiEL, zaprojektowane przez konsorcjum trzech olsztyń-
skich pracowni DżusGK Architekci, Studio Projekt Ryszard Bąk oraz 
Restudio. Projekt, który zwyciężył w kategorii Przestrzeń publiczna, 
zebrał stosunkowo dobre noty również za swój ekologiczny charakter, 
a także jako miejsce sprzyjające komfortowi użytkowania. Co istotne, 
elewacje budynków, tarasy oraz inne elementy infrastruktury wykonano 
z naturalnych materiałów, z dużą ilością drewna i kamienia. Zastoso-
wano także gruntowe wymienniki ciepła i pompy ciepła. Port wyposa-
żony jest w urządzenie odprowadzające ścieki z jachtów, a centrale 
wentylacyjne wyposażono w urządzenia odzyskujące ciepło. W sumie 
w tej kategorii wzięło udział czternaście zielonych projektów.
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