
 
 

Wschowa, dn. 10 listopada 2020 r. 

 

 

Werdykt Sądu Konkursowego 

w konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji rewitalizacji 

terenów zieleni w przestrzeni publicznej miasta Wschowa 

 

 

Sąd Konkursowy w składzie:  

- Przewodniczący Sądu Konkursowego - mgr inż. Marek Kraśny - II Zastępca Burmistrza 

Miasta i Gminy Wschowa 

- Z-ca Przewodniczącego Sądu Konkursowego - mgr inż. arch. Anna Szklarska - architekt 

i urbanista, projektant terenów zieleni 

- Sędzia Sądu Konkursowego - mgr inż. Zbigniew Gałuszka - urbanista 

- Sędzia Sądu Konkursowego - dr inż. Justyna Rubaszek - Prezes Dolnośląskiego 

Oddziału SPAK (Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu) 

- Sędzia Sądu Konkursowego - mgr inż. Agnieszka Fogt - Dyrektor Biura Gospodarki 

Komunalnej i Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa 

- Sędzia Sądu Konkursowego - mgr inż. Patrycja Sobczuk - Dyrektor Biura Inwestycji 

i Infrastruktury w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa 

- Sekretarz Sądu Konkursowego - mgr Joanna Kołodziej - Dyrektor Biura Gospodarki 

Przestrzennej i Nieruchomości w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa. 

 

podjął decyzję o pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu na „Opracowanie koncepcji 

rewitalizacji terenów zieleni w przestrzeni publicznej miasta Wschowa”. 

 

Przedłożona do konkursu nagrodzona praca spełnia kryteria konkursowe w zakresie 

formalnym – składa się z odpowiedniej liczby plansz i zawiera niezbędne rysunki. Zawarte 

w pracy rozwiązania projektowe są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Zostały pokazane czytelnie, na wysokim poziomie graficznym.  

 

Zdaniem Sądu Konkursowego najbardziej realizacyjna jest koncepcja projektowa dla terenu nr 

1 – Parku Wolsztyńskiego, więcej uwag wniesiono natomiast do rozwiązań projektowych 

zaproponowanych dla Parku Tysiąclecia "Nad Stawami" i Parku przy murach miejskich – teren 

dawnej fosy.  

Szczegółową ocenę rozwiązań zaproponowanych dla każdego z terenów objętych 

opracowaniem wraz z uwagami co do dalszej formy zagospodarowania przedstawiono poniżej. 

 

Teren nr 1 – Park Wolsztyński 

 

Teren ten znajduje się w północnej części miasta Wschowa przy ul. Wolsztyńskiej; ma 

powierzchnię ok. 21 ha.  Jest to największy publiczny teren zieleni, który aktualnie pełni 

funkcję rekreacyjno- sportową dla mieszkańców miasta. Nieopodal parku znajduje się leśna 



 
 

ścieżka edukacyjna "Bluszczowy Szlak". Obszar Parku Wolsztyńskiego obejmuje część 

spacerowo-wypoczynkową (obszar wzdłuż ul. Wolsztyńskiej do wysokości ul. Morelowej) 

oraz leśną, obejmującą obszar w okolicy ul. Nowe Ogrody. 

 

Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe oraz walory kompozycyjne i przestrzenne 

zaproponowanych rozwiązań: 

 

Zaproponowane dla parku nowe funkcje są odpowiednie i właściwie wkomponowane 

w teren. Formy elementów małej architektury są oryginalne i podkreślają leśny charakter parku. 

Za atrakcyjne uznano rozwiązanie strefy z miejscami edukacji przyrodniczej, placem zabaw dla 

dzieci, miejscami wypoczynku. 

W koncepcji projektowej zabrakło jednak wydzielenia trasy rowerowej. Trasa 

rowerowa jako niezależna powinna tworzyć pętlę wokół parku. Ostateczne realizacyjne 

rozwiązanie musi uwzględniać także połączenie z leśną ścieżką edukacyjną "Bluszczowy 

Szlak" oraz istniejącą ścieżką rowerową w kierunku ronda przy drodze na Nową Wieś. 

Wskazane jest wzbogacenie szaty roślinnej o nowe nasadzenia np. barwinek pospolity 

(Vinca minor). 

Zaleca się także zastosowanie nawierzchni mineralnej do utwardzenia ścieżek 

przebiegających przez teren parku. 

Za ciekawe rozwiązanie uznano stworzenie zapraszającej strefy wejściowej do parku. 

W celu jej podkreślenia wskazane jest usunięcie dolnych gałęzi drzew, by otworzyć widok 

w głąb parku. 

Zaproponowane nowe funkcje (tor rowerowy i plac zabaw) pozwolą na aktywizację 

sportową dzieci i młodzieży. 

 

Teren nr 2 – Park Tysiąclecia "NAD STAWAMI" 

 

Teren o powierzchni ok. 6,5 ha. Teren obejmuje swoim zakresem dwa kompleksy 

zieleni położone wzdłuż ul. Obrońców Warszawy, oddzielone od siebie drogą powiatową 

(ul. Ogrodowa). Jest to teren rekreacyjno-wypoczynkowy, miejsce spacerów i spędzania czasu 

dla rodzin z dziećmi, niekiedy odbywają się w nim imprezy plenerowe. W parku znajdują się: 

chodniki z nawierzchni asfaltowej, place zabaw, siłowania, utwardzony plac wykorzystywany 

do imprez plenerowych oraz mini golf. 

 

Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe oraz walory kompozycyjne i przestrzenne 

zaproponowanych rozwiązań: 

 

Za właściwe uznano utrzymanie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej części parku 

położonej na wschód od ul. Ogrodowej (place zabaw, siłowania) oraz wprowadzenie 

dodatkowych miejsc dla seniorów. W projekcie realizacyjnym dla tego obszaru wskazane 

byłoby jednak utrzymanie otwartej przestrzeni na kameralne imprezy plenerowe. Za właściwe 

wydaje się przeznaczenie do usunięcia istniejącego zniszczonego toru do mini golfa. 

W zachodniej części terenu (przy drugim stawie) za ciekawe uznano stworzenie 

przestrzeni wypoczynkowych o formie podestów z miejscami do siedzenia i zielenią na 



 
 

wschodnim i zachodnim krańcu stawu i zagospodarowanie nowym układem ścieżek strefy od 

strony drogi wojewódzkiej (aktualnie teren niezagospodarowany). Za dobre rozwiązanie 

uznano również lokalizację parkingu na końcu polany parkowej, który będzie służył zarówno 

użytkownikom parku jak i działkowcom. Wprowadzenie parkingu pozwoli na zlikwidowanie 

dojazdu do działek na wysokości wschodniego krańca stawu i stworzenie w tym miejscu placu 

z widokiem na staw i polany parkowe. 

Ze względu na potrzebę zachowania naturalnego charakteru polany pakowej, jak 

i otwarcia widokowego w głąb polany od strony stawu, Sąd Konkursowy wskazał, że 

właściwsza jest lokalizacja placu zabaw w zachodnim krańcu polany, bliżej parkingu 

(z wprowadzeniem strefy zieleni rozdzielającej parking od placu zabaw). Strefa placów zabaw 

powinna mieścić zarówno część dla dzieci młodszych (przedszkolnych, w wieku 3-6 lat), jak 

i starszych (7-12 lat).  

Na etapie projektu budowlanego należy zrezygnować z boiska do piłki nożnej 

i siatkowej, gdyż jego realizacja doprowadziłaby do całkowitej zmiany charakteru polany. 

Według Sądu Konkursowego polanę należy utrzymać jako wielofunkcyjny teren zielony, na 

którym okresowo wykaszane będą „ścieżki” i niektóre fragmenty, co umożliwi spacery 

i pikniki. Dopuszcza się stworzenie na polanie miejsc do siedzenia i aktywności dla seniorów 

lub/i młodzieży. 

Jeśli chodzi o układ komunikacyjny na odcinku między ul. Ogrodową, a drugim stawem 

konieczne jest uwzględnienie drogi dojazdowej do znajdujących się na północ od parku 

prywatnych posesji. 

Na etapie projektu budowlanego należy również wzbogacić park (zarówno część 

wschodnią przy pierwszym stawie, jak i zachodnią przy drugim stawie) nowymi nasadzeniami 

roślin: drzew, krzewów i roślinności okrywowej zróżnicowanej pod względem kolorów czy 

pokroju liści. Byliny ograniczyć do strefy wschodniej (nasłoneczniony teren przy siłowni 

i placach zabaw oraz miejscu imprez plenerowych). Należy wprowadzić roślinność o funkcji 

izolacyjnej (pas od strony drogi wojewódzkiej) ograniczającej hałas i zasłaniającej w wielu 

miejscach widok na drogę wojewódzką i znajdującą się za nią zabudowę. Należy również 

uzupełnić aleje i szpalery w miejscach, gdzie występują ubytki drzewostanu. 

W projekcie Parku nad Stawami zabrakło pomysłu na funkcje obu stawów np. przystani 

łódek, zagospodarowania linii brzegowej. Sąd Konkursowy zaleca wprowadzenie elementów 

umożliwiających bezpośrednie zejście nad wodę. Za właściwe uznano zaproponowane przez 

projektantów wprowadzenie roślinności wodnej. 

 

Teren nr 3 – Teren przy murach miejskich – FOSA 

 

Teren położony jest wokół zabytkowych murów miejskich, ma powierzchnię ok. 4,8 ha. 

W jego skład wchodzą dwa urządzone tereny zieleni – Park ks. J. Rogalińskiego i Park 

Waleriusza Herbergera. 

 

 

 

 



 
 

Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe oraz walory kompozycyjne i przestrzenne 

zaproponowanych rozwiązań: 

 

Za ciekawe w zaproponowanej koncepcji projektowej uznano: wprowadzenie okrągłego 

placu z rabatą w formie makiety centrum miasta, stworzenie ozdobnego placu w obniżeniu 

terenu przy Lwim Mostku, nowe połączenie komunikacyjne prowadzące przez teren muzeum i 

biblioteki (dawnej Rezydencji Jezuickiej) w kierunku ul. Głogowskiej (wyjście przy Białym 

Domku). Za wartościowe uznano zachowanie w tym miejscu drzew owocowych oraz 

wprowadzenie ogrodu ziołowego. 

W parku ks. J. Rogalińskiego i Parku Waleriusza Herbergera zastrzeżenia wzbudził 

jednak proponowany przebieg komunikacji pieszej uzupełniający historyczny układ głównej 

trasy. Nowe ścieżki w wielu miejscach niepotrzebnie dzielą teren, są niedopasowane do jego 

ukształtowania. W projekcie realizacyjnym należy ograniczyć się do jednej głównej trasy 

spacerowej nadając jej płynność. 

Zastrzeżenie budzi także propozycja wprowadzenia w miejsce dawnej fontanny 

z rzeźbą Flecisty nowej formy. Zdaniem Sądu w tym miejscu pożądanym rozwiązaniem jest 

odtworzenie historycznej fontanny z rzeźbą Flecisty ze względu na jej znaczenie dla tożsamości 

Parku ks.J. Rogalińskiego i zabytkowy charakter miejsca. 

Niedopracowane wydaje się również połączenie między częścią parku 

ks. J. Rogalińskiego i Parku Waleriusza Herbergera. Brak zaproponowanych rozwiązań 

mających na celu przesłonięcie nieatrakcyjnych części zabudowań gospodarczych 

stanowiących zaplecze kamienicy usytuowanej przy ul. Herbergera nr 3. Praca konkursowa nie 

obejmuje w ogóle tej części opracowania. 

Kolejnym elementem wymagającym rozwiązania jest parking terenowy od strony 

ul. Lipowej. Niefortunne wydaje się również usytuowanie wybiegu dla psów w bliskim 

sąsiedztwie Zamku Królewskiego ze względu na to, iż teren przy murach miejskich stanowi 

reprezentacyjną historyczną część centrum przestrzeni miejskiej miasta Wschowa. 

Zdaniem Sądu należy zachować i uatrakcyjnić strefę rekreacyjno-wypoczynkową 

z placem zabaw położoną na wschód od ul. Głogowskiej. Zaleca się przesadzenie istniejących 

w tym miejscu nasadzeń platanów. 

W zakresie roślin zaleca się zadarnianie niektórych przestrzeni pod drzewami, a także 

wprowadzenie krzewów zasłaniających nieatrakcyjne widoki i budujących wnętrza 

krajobrazowe parku. 

 

Ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów 

realizacji i eksploatacji 

 

Rozwiązania przyjęte w zaproponowanych koncepcjach zagospodarowania 

poszczególnych terenów są akceptowalne pod względem ekonomicznym. Przyjęty 

podstawowy zakres prac proponowany przez projektanta w części opisowej projektu jest realny 

do zrealizowania w oparciu o przewidziane na ten cel środki finansowe. Zaproponowane przez 

projektanta rozwiązania nie będą wymagały dużych nakładów na etapie eksploatacji. 

 

 



 
 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając potrzebę skorygowania niektórych  przyjętych 

rozwiązań w przypadku podjęcia negocjacji na etapie projektu Sąd Konkursowy postanowił: 

1. nie przyznawać I nagrody 

2. przyznać pracy II miejsce, pracy oznaczonej nr 183221 opracowanej przez biuro 

projektowe ARCHAID PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JACEK SZEWCZYK II 

miejsce oraz II nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 PLN brutto (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych 00/100). 

 

Werdykt Sądu Konkursowego wraz z przedstawieniem wyniku konkursu przedkłada się do 

zatwierdzenia Kierownikowi Zamawiającego. 

 

Jednocześnie w przypadku podjęcia przez Kierownika Zamawiającego decyzji o przystąpieniu 

do negocjacji z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej Sąd Konkursowy zaleca 

przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu uwzględnienia stanowiska mieszkańców 

w zakresie zaproponowanych w pracy konkursowej rozwiązań, które obok zaleceń 

pokonkursowych Sądu Konkursowego będą stanowiły podstawę do negocjacji z wykonawcą. 

Zalecenia pokonkursowe stanowią załącznik do niniejszego werdyktu. 

 

 

       ……………………………………………  

  (podpis Przewodniczącego Sądu Konkursowego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzenie przez Kierownika Zamawiającego: 

 

 

………………………………… 

(Podpis Kierownika Zamawiającego) 



 
 

 

Zalecenia pokonkursowe Sądu Konkursowego  

do pracy złożonej w konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie 

koncepcji rewitalizacji terenów zieleni w przestrzeni publicznej miasta Wschowa 

 

W wyniku analizy pracy konkursowej Sąd Konkursowy dostrzega i wskazuje podstawowe 

wytyczne do uwzględnienia w przypadku podjęcia przez Kierownika Zamawiającego decyzji 

o przystąpieniu do negocjacji z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej z autorem 

złożonej pracy. Wytyczne winny zostać poddane szczególnym studiom i analizom zarówno 

przestrzennym, jak i ekonomicznym. 

 

Zalecenia pokonkursowe: 

 

1. Teren nr 1 - Park Wolsztyński: 

a) należy wydzielić trasę rowerową i zaprojektować ją jako niezależną od tras typowo 

pieszych i biegowych. Trasa rowerowa powinna tworzyć pętlę wokół parku. 

Realizacyjne rozwiązanie musi uwzględniać połączenie ścieżki rowerowej z leśną 

ścieżką edukacyjną "Bluszczowy Szlak" oraz istniejącą ścieżką rowerową w kierunku 

ronda przy drodze na Nową Wieś. 

b) należy wzbogacić szatę roślinną na obszarach niezadarnionych parku o nowe 

nasadzenia np. barwinek pospolity (Vinca minor). 

c) zaleca się zastosowanie nawierzchni mineralnej do utwardzenia ścieżek. 

d) należy usunąć dolne gałęzie drzew w strefie wejściowej w celu otwarcia widoku w głąb 

parku. 

2. Teren nr 2 - Park Tysiąclecia "NAD STAWAMI": 

a) w części parku położonej na wschód od ul. Ogrodowej, przy pierwszym stawie, 

wskazane jest utrzymanie otwartej przestrzeni na kameralne imprezy plenerowe. 

b) w części zachodniej parku, przy drugim stawie, należy rozważyć przeniesienie 

lokalizacji placu zabaw na zachodni kraniec polany, bliżej parkingu. 

c) należy zrezygnować z boiska do piłki nożnej i siatkowej. Polanę parkową należy 

utrzymać jako wielofunkcyjny teren zielony, na którym częściej niż na typowej łące 

kwietnej wykaszane będą „ścieżki” i niektóre większe fragmenty, co umożliwi spacery 

i pikniki. Dopuszcza się stworzenie na polanie miejsc do siedzenia, aktywności dla 

seniorów i/lub młodzieży. 

d) w części zachodniej przy drugim stawie należy tak wprowadzać nowe funkcje, by nie 

ograniczać widoku z zachodniego krańca stawu w głąb polany parkowej. 

e) konieczne jest uwzględnienie drogi dojazdowej do znajdujących się na północ od parku 

prywatnych posesji. 

f) należy wzbogacić park nowymi nasadzeniami roślin: drzew, krzewów i roślinności 

okrywowej zróżnicowanej pod względem kolorów czy pokroju liści. Byliny, 

wymagające większych nakładów pielęgnacyjnych, proponuje się ograniczyć do strefy 

wschodniej (wokół placów zabaw i siłowni oraz terenu imprez plenerowych) i stref 

o charakterze bardziej reprezentacyjnym. 



 
 

g) w pasie od strony drogi wojewódzkiej należy wprowadzić roślinność o funkcji 

izolacyjnej ograniczającą hałas i widok na drogę wojewódzką i znajdującą się ze nią 

zabudowę. 

h) należy uzupełnić aleje i szpalery w miejscach, gdzie występują ubytki drzewostanu. 

i) należy określić funkcje obu stawów poprzez zagospodarowanie linii brzegowej 

i stworzenie np. przystani łódek. Zaleca się wprowadzenie elementów umożliwiających 

bezpośrednie zejście nad wodę. 

3. Teren nr 3 - Teren przy murach miejskich – FOSA: 

a) należy zweryfikować przebieg projektowanych ścieżek, ponieważ w wielu miejscach 

niepotrzebnie dzielą teren i są niedopasowane do jego ukształtowania. Należy 

ograniczyć się do jednej głównej trasy spacerowej nadając jej płynność. 

b) pożądanym rozwiązaniem jest odtworzenie historycznej fontanny z rzeźbą Flecisty ze 

względu na jej znaczenie dla tożsamości Parku ks. J. Rogalińskiego. Zaproponowana 

w projekcie nowa forma atrakcji wodnej w postaci zamgławiaczy budzi zastrzeżenia ze 

względu na zabytkowy charakter miejsca. 

c) należy dopracować połączenie między częścią parku ks. J. Rogalińskiego i Parku 

Waleriusza Herbergera poprzez zastosowanie rozwiązań mających na celu przesłonięcie 

nieatrakcyjnych części zabudowań gospodarczych stanowiących zaplecze kamienicy 

usytuowanej przy ul. Herbergera nr 3. 

d) należy przeanalizować możliwości zorganizowania parkingu terenowego od strony 

ul. Lipowej. 

e) należy zrezygnować z usytuowania wybiegu dla psów w bliskim sąsiedztwie Zamku 

Królewskiego ze względu na reprezentacyjny charakter tego miejsca. 

f) należy zachować i uatrakcyjnić strefę rekreacyjno-wypoczynkową z placem zabaw 

położoną na wschód od ul. Głogowskiej. Zaleca się przesadzenie istniejących w tym 

miejscu nasadzeń platanów, dopasowując ich kompozycję do nowego układu. 

g) w zakresie roślin zaleca się zadarnianie niektórych przestrzeni pod drzewami, a także 

krzewów jako elementów zasłaniających nieatrakcyjne widoki i budujących wnętrza 

krajobrazowe parku. 

 


