
 

 

 

ZIELEŃ 

Projekt wykonano w taki sposób, aby uniknąć usunięcia 

drzew, tak cennych w założeniach parkowych.  

Kolorem czerwonym zaznaczono drzewa i krzewy 

konieczne do usunięcia ze względu na niespójne z 

projektem położenie, jak również rośliny szpecące 

przestrzeń.  

 

KOMUNIKACJA 

Nowe założenie ma być powiewem świeżości, odmianą starej 

rzeczywistości, ale jednocześnie nie może być rewolucją w 

codziennym życiu, musi wpisywać się w przyzwyczajenia 

mieszkańców. Dlatego ciągi komunikacyjne oraz główna cześć 

wypoczynkowa została zaprojektowana zgodnie z lokalną 

brachiacją. Położenie nowych alejek pokrywa się ze starymi 

ścieżkami; stare wysłużone ławki zastąpi nowoczesne patio 

wykonane z płyt betonowych 

 

MAŁA ARCHITEKTURA 

Zaplanowano rozmieszczenie czterech nowoczesnych 

zadaszonych  stolików z ławkami oraz osiem wolnostojących 

ławek. Znajdzie się także miejsce na piaskownicę, oraz dwa 

kamienne stoły do ping ponga. 

Inspiracją dla zadaszenia była biurowa lampka LED. Dzięki 

zamontowanym panelom fotowoltaicznym zadaszenie staje się 

prawdziwą lampą oświetlającą nie tylko siedziska i stół, ale 

także całe patio. W dzisiejszych czasach elektronika jest 

potrzebna na co dzień; dlatego warto rozważyć montaż 

gniazdek (230/12V). Jednocześnie to rozwiązanie może chronić przed deszczem, a także zapewnić 

cień w upalne dni. Głównym celem jest stworzenie  ogólnodostępnego miejsca do wspólnej nauki 

na świeżym powietrzu. 

OPIS PROJEKTU 



 

 

  KULTURA 

Przewidziano miejsce, w którym będzie można ustawić 

monument o tematyce wcześniej ustalona z mieszkańcami. 

Propozycją dedykowana  dla tego miejsca to ustawienie 

jednej z zabytkowych kapliczek zalegających w miejskich 

magazynach.  

Z punku widzenia architektury krajobrazu taki obiekt jest  

dopełnieniem całej kompozycji; równie dobrze taką rolę 

spełni rzeźba, obelisk, czy zegar słoneczny.  

 

 

 

NOWE NASADZENIA 

Nowe byliny, krzewy oraz drzewa swoja uroda będą dodawać koloru 

przez cały rok. Dzięki temu odwiedzający niezależnie od pory roku 

będą mogli zobaczyć coś atrakcyjnego. Wszystkie rośliny zostały 

wybrane tak, aby przetrwały w warunkach miejskich. Nie wymagają 

dodatkowego podlewania, nie chorują, odznaczają się dużą 

mrozoodpornością. Posadzone w odpowiedni sposób wypełnią 

przestrzeń tak, aby częste plewienie nie było konieczne.  

 

Pojawią się byliny oraz krzewy cieniolubne tj. hortensję piłkowane, 

funkie, brunery, bergenie, ciemierniki czy hakonechloa.  

Na stanowiska słoneczne przewidziano kompozycję w skład 

których wejdą: jeżówki, kocimiętki, szałwie, liliowce, miskanty, 

rozplenicie i hortensje krzewiaste. 

Jak również rzadko stosowane w założeniach miejski gatunki 

drzew tj. judaszowiec, czy magnolia. Jak również brzozy 

pożyteczne, czy wiśnie ozdobne. Przewidziano dosadzenie 

gatunków występujących obecnie. Nasadzenia te mają 

uzupełnić niepełne kompozycję drzew.  


