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Zakres prac konkursowych obejmuje trzy obszary terenów publicznych zlokalizowanych w 

miejscowości Wschowa. Pierwszy z nich stanowi park zlokalizowany w obrysie dawnej fosy 

okalającej mury miejskie, teren drugi obejmuje park z dwoma stawami miejskimi 

natomiast teren trzeci to mocno zalesiony Park Wolsztyński. Założeniem projektu było 

nadanie nowej jakości i unikalnego charakteru oraz funkcji dla każdej z lokalizacji. Praca 

konkursowa uwzględnia zastane uwarunkowania, uwydatnia główne cechy 

poszczególnych terenów i proponuje rozwiązania adekwatne do skali i rangi miejsca. 

Należy mieć na uwadze, że zaproponowane w projekcie rozwiązania mają charakter 

ideowy i ogólny, natomiast głębsza analiza zagadnień projektowych , zarówno w kwestii 

zagospodarowania terenu jak i projektu zieleni stanowić będzie zakres dalszych prac 

projektowych ( opartych na zaleceniach pokonkursowych ). 

 

MURY MIEJSKIE- FOSA 

Teren byłej fosy miejskiej okala obrys starego miasta wydzielonego historycznymi murami 

obronnymi.  Bieżąca długość pełnego okręgu fosy wynosi ok. 1 km. W chwili obecnej 

główne ciągi piesze mają charakter ścieżek terenowych o nawierzchni nieutwardzonej. 

Układ głównego ciągu wyznaczonego przez szpalery dorodnych drzew uzupełniają 

wydeptane przez mieszkańców „przedrepty” stanowiące najczęściej używane skróty w 

obrębie fosy. Ponadto  fosa graniczy z zaniedbanymi  terenami prywatnymi widocznymi z 

głównego ciągu pieszego, co szczególnie można zaobserwować na odcinku pomiędzy 

dworcem autobusowym a ul. Bohaterów Westerplatte. Zieleń wysoka w postaci 

szpalerów drzew na przeważającej długości fosy odsunięta jest od murów miejskich co 

uwydatnia ekspozycje panoramy starego miasta.  

Zdefiniowany przez istniejący drzewostan układ przestrzenny samoistnie narzuca przebieg 

głównego ciągu pieszego , który wskazany jest również do odtworzenia w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego. Główny ciąg pieszy o szerokości 3,5m 

zaprojektowano z drobnowymiarowej kostki betonowej w kolorze beżowy melanż. Kolor 

ten idealnie nadaje się do mocno zadrzewionych terenów zielonych i pozwala ukryć 

zabrudzenia od ziemi i liści. Równa nawierzchnia czołowa kostki nie utrudnia ruchu 

wózków i rowerów. Wzdłuż ciągu zaprojektowano ławki i kosze miejskie. Uzupełnieniem 

głównego ciągu przebiegającego po miękkich łukach są prostolinijne ścieżki o 

szerokości ok. 2 m wykonane z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej typu 

„hansegrand”. Ich przebieg jest odwzorowaniem ścieżek wydeptanych przez 

mieszkańców stanowiących często używane skróty. Projektowany układ ruchu pieszego 

dzieli teren fosy na siatkę, w którą następnie wpisano układ zieleni. Jego założenie 

przedstawia poniższy schemat: 



 

Pas w bezpośrednim sąsiedztwie murów miejskich stanowi zieleń niska uwydatniająca 

ekspozycję murów miejskich i panoramy miasta. W pasie tym przewidziano sadzonki 

cebulicy syberyjskiej, która kwitnie wczesną wiosną  (przed okresem listnym drzew ), 

zamieniając trawniki w niebieskie dywany kwiatów. Kolor cebulicy nawiązywać ma do 

barw herbu miasta. 

  

Następny pas stanowią istniejące szpalery dorodnych drzew oraz projektowana w ich 

sąsiedztwie zieleń płożąca i średnia, dobrana z uwzględnieniem zacienionego 

charakteru miejsca, oraz nie wymagająca częstego oczyszczania z spadających liści i 

gałęzi.  

Zewnętrzny pas zieleni stanowią wydzielenia terenu w postaci żywopłotów mających 

zasłonić mało atrakcyjne tereny sąsiednie i skadrować widoki pierzei. W ten układ zieleni 

oraz ciągów pieszych wpisano komponowane kwietniki. Znajdują się one wzdłuż ciągów 

pieszych i oprócz funkcji wizualnej mają też uniemożliwić tworzenie kolejnych skrótów i 

„przedreptów”. Ich  kolorystyka nawiązywać ma do ceglanego koloru murów miejskich. 



Na skrzyżowaniu ciągu pieszego biegnącego dokoła murów miejskich z ciągiem pieszym 

na kierunku Ratusz- Targowisk Miejskie zaprojektowano skwer z zieloną makietą starego 

miasta. Schematyczny układ urbanistyczny odtworzono w postaci formowanych 

żywopłotów stanowiących kwartały zabudowy, natomiast tereny zielone w postaci 

kwietników. Główne budynki tj. Ratusz, Zamek, Kościół św. Stanisława Biskupa i 

Męczennika oraz dawny kościół ewangelicki pw. Żłóbka Chrystusa przedstawiono w 

formie granitowych bloków. Całość założenia okala fosa w postaci trawnika.  Tereny ulic  

wykonano jako ścieżki z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej, po których można 

poruszać się pomiędzy zielonymi kwartałami starego miasta. Całość skweru domknięta 

jest trzema trójkątnymi kwietnikami z podłużnymi siedziskami. 

Na malowniczym odcinku fosy pomiędzy ul. Bohaterów Westerplatte a ul. Generała 

Bema zaprojektowano „ogród przy Lwim Mostku”.  Historyczne kwietniki odtworzono w 

formie okrągłych betonowych donic wypełnionych kwiatami. Pomiędzy nimi znajdują się 

prostokątne kwietniki wypełnione roślinnością o stonowanych odcieniach zieleni, 

stanowiących tło do kolorowych nasadzeń.  

     
archiwalne zdjęcie kwietników , zamgławiacze       fot. internet 

W miejscu byłej fontanny zaprojektowano atrakcję wodną w postaci tzw. zamgławiaczy. 

Są to stalowe słupy wypuszczające chmury drobnych kropel wody. Jako, że forma i ilość 

wypuszczanej wody jest niewielka urządzenie to nie wymaga budowy pomieszczenia 

technicznego ani zbiornika wody. 

Odcinek wzdłuż ulicy Lipowej w bezpośrednim sąsiedztwie Rezydencji Jezuickiej w chwili 

obecnej jest wygrodzony i pełni funkcję sadu / ogrodu. Koncepcja zakłada 

przeprowadzenie przez teren głównego ciągu pieszego i zachowanie drzew 

owocowych oraz uzupełnienie go o funkcję ogrodu ziołowego. Mur oporowy wzdłuż 

granicy terenu należy obsadzić zielenią pnącą. Dalszy odcinek stanowiący szeroki, 

otwarty teren przecięto projektowanym ciągiem pieszym obsługującym również dwa 

wejścia w obrysie murów miejskich. W części terenu przy murach zaprojektowano 

komponowany ogród różany, który będzie doskonale wyeksponowany z górnego 

poziomu starego miasta. Pozostałą część terenu stanowić będzie łąka kwietna, 

Wysiewem łąk wspieramy nie tylko pszczoły, ale wszystkie owady zapylające, także 

trzmiele czy motyle – ma to ogromną wartość zwłaszcza w dobie masowego wymierania 

tych owadów. Łąki kwietne są zupełnie niekłopotliwe – po ich wysianiu wystarczy je raz 

do roku skosić i pozostawić na terenie, a będą odradzać się co roku. W bezpośrednim 

sąsiedztwie ul. Głogowskiej projektowany ciąg pieszy połączono z istniejącymi schodami 



kamiennymi. Istniejący plac zabaw przeniesiono bliżej murów miejskich. Ślepe ściany 

szczytowe budynków posłużyć mogą jako galeria murali.  

Dla całości terenu przewidziano oświetlenie parkowe- wzdłuż głównego ciągu w 

formie latarni, natomiast wzdłuż ścieżek pomocniczych w formie niskich słupków 

parkowych.  

FOSA- ZIELEŃ 

Zieleń istniejąca: 

Istniejąca zieleń parkowa to drzewa alejowe z gatunków kasztanowiec zwyczajny, lipa 

drobnolistna, wiąz szypułkowy, grab pospolity, a także różne gatunki jarzębów. Oprócz 

drzew alejowych i drzew rosnących jako solitery lub w grupach zieleń stanowią jedynie 

połacie trawnika, a w podszyciu parkowym brak jest roślin. W części parku przy Lwim 

Mostku znajduje pomnik przyrody – wiąz szypułkowy.  

Należy zachować  istniejąca zieleń wysoką, oraz zapewnić jej całoroczną pielęgnację 

poprzez wykonywanie cięć sanitarnych w przypadku suchych i obumarłych gałęzi. 

Zieleń projektowana: 

Projekt zakłada urozmaicenie przestrzeni parkowej roślinnością ozdobną o różnych 

aspektach fenologicznych w formie nasadzeń krzewów i bylin. Projektowane nasadzenia 

mają za zadanie wzbogacić zasoby zieleni w formie uzupełnień alei drzew oraz 

nasadzeń krzewów ozdobnych i innych roślin okrywowych sadzonych w gęstych 

grupach. W miejscach zacielonych pod koronami drzew projektuje się połacie z 

gatunków okrywowych takich jak: bodziszek kantabryjski, gajowiec żółty, epimedium 

wielkokwiatowe, irga Dammera, barwinek pospolity oraz runianka japońska. Wydzielenia 

i przesłonięcia w parku będą stanowić cięte żywopłoty z grabu pospolitego, ligustru 

pospolitego oraz cisa pospolitego. Nasadzenia z krzewów ozdobnych mających za 

zadanie wypełnienie przestrzeni parkowej w miejscach słonecznych i półcienistych 

przewidziano z następujących gatunków: berberys Thunberga odm. Atropurpurea, 

berberys Thunberga odm. Kobold, berberys Thunberga odm. Green Carpet, berberys 

Thunberga odm. Golden Ring, kalina koralowa odm. Park Harvest, pęcherznica 

kalonolistna odm. Diabolo, dereń biały odm. Sibirica. Wymienione gatunki krzewów 

zostały dobrane ze względu na ich bordowe i rdzawe liście oraz sposób ich 

przebarwiania się jesienią tak, aby współgrały z kolorystyką ceglastych murów. W 

miejscach gdzie projektowane są wzniesione kwietniki  dodatkowo projektuje się rośliny o 

żółtym ulistnieniu, różnobarwnych kwiatach, m.in. tawuła japońska odm. Candelight, 

tawuła japońska odm. Golden Princess, tawuła brzozolistna odm. Tor Gold, krzewuszka 

cudowna odm. Nana Purpurea, róże okrywowe, szałwia omszona, żurawki, liliowce. 

W projekcie przewidziano wykonanie nasadzeń z cebulicy syberyjskiej jako rozległe 

połacie wczesno kwitnących kwiatów pojawiających się w trawniku w sezonie zanim 

jeszcze drzewa wypuszczą liście.  

W wyeksponowanym miejscu gdzie mury są najwyższe zaplanowano barwne rabaty 

składające się z różnych gatunków róż i zaprojektowano tam różankę a część 

istniejącego trawnika wyznaczono jako łąkę kwietną z barwnych ziół, traw i kwiatów. 



PARK NAD STAWAMI 

Park nad stawami obejmuje teren o długości ok 1km., w skład którego wchodzą dwa 

zbiorniki połączone ciągami pieszymi o nawierzchni ziemnej i asfaltowej mocno 

zniszczonej  m.in. przez korzenie drzew. Układ ciągów pieszych wyznaczają szpalery 

dorodnych drzew.  

Projekt zakłada wzbogacenie funkcji rekreacyjnej terenu. Główną osią projektu jest ciąg 

spacerowy biegnący dookoła obydwu stawów pomiędzy istniejącymi szpalerami.  

Oprócz funkcji spacerowej i rowerowej ciąg ten ma być również trasą do jazdy na 

rolkach. Sport ten w ostatnich latach zyskał na popularności i coraz więcej miast 

decyduje się na budowę specjalnych torów do jazdy o nawierzchni bitumicznej. Wzdłuż 

toru rozlokowano ławki , natomiast w sąsiedztwie stawów również leżaki miejskie.  

Pozostałe alejki w parku wykonano z kostki betonowej w kolorze beżowy melanż ( 

analogicznie do tej zastosowanej w obrębie fosy ).  Część parku w obrębie ulic 

Ogrodowej i Dębowej stanowi funkcje rekreacyjne nie tylko dla dzieci ale również dla 

dorosłych. Zlokalizowano tu plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną. Zniszczony tor do mini 

golfa przewidziano do usunięcia. Program dla starszych użytkowników uzupełniono o tor 

do gry w bule, stoły do gry w szachy oraz stoły do gry w ping-ponga. Plac zabaw dla 

dzieci doposażono. Na zamknięciu głównej osi widokowej i funkcjonalnej zlokalizowano 

piknikowy  pawilon ogrodowy, analogiczny do zastosowanych w dalszej części parku.  

Na terenie zaprojektowano również ławki i siedziska. Na przecięciu się kilku kierunków 

ciągów pieszych wytworzono plac z ekspozycją na dwa cenne pomniki przyrody. Na 

placu znajdą się również pulpity z tablicami informacyjnymi.  

Przejście dwóch ścieżek przez ulicę Ogrodową zaleca się wykonać na całej długości w 

formie wyniesionej co jest elementem uspokojenia ruchu. Dalszy odcinek parku  ( 

pomiędzy  ul. Ogrodową a drugim stawem ) obramowany szpalerami dorodnych drzew 

zaprojektowano w formie ogrodu z kwietnikami przedzielonymi ukośnymi alejkami 

łączącymi obydwa kierunki głównego ciągu spacerowego. Na wschodnim krańcu 

stawu przewidziano drewniany podest / pomost z widokiem na cały staw, który można 

podziwiać z drewnianych leżaków miejskich. Po tej stronie stawu znajduje się w chwili 

obecnej  jedno z wejść na teren ogródków działkowych oraz obsługujący je dziki 

parking. W projekcie zaproponowano lokalizację parkingu dla działkowców wzdłuż ulicy 

Obrońców Warszawy na wysokości wejścia na teren działek.   

Szeroki otwarty plac po drugiej stronie stawu, pomiędzy dwoma szpalerami drzew  

zaprojektowano jako główny teren rekreacyjno-sportowy. Bezpośrednio przy zachodnim 

brzegu zbiornika wodnego znajduje się plaża miejska, pełniąca również funkcję boiska 

do gry w siatkówkę plażową.  Wzdłuż plaży zaprojektowano drewnianą promenadę z 

leżakami miejskimi oraz  okrągłymi zieleńcami wypełnionymi kompozycjami traw 

ozdobnych. Motyw koła zastosowano również w formie placów zabaw o poliuretanowej 

nawierzchni bezpiecznej w różnych kolorach. W dwóch okręgach zlokalizowano zestawy 

zabawowe i huśtawki z istniejącego placu zabaw ( na końcu terenu ), natomiast trzeci 

okrąg stanowi boisko do gry w streetballa. Na terenie „rozrzucono” również okrągłe wiaty 

piknikowe wyposażone w siedziska i stoły. Dalszą część terenu przewidziano jako boisko 

do gry w piłkę nożną. Trawiasta , otwarta przestrzeń boiska może również pełnić inne 

funkcje podczas różnego rodzaju imprez  i koncertów miejskich. Na zakończeniu terenu 



parku we wewnętrznej części łuku głównego ciągu spacerowego zlokalizowano stację 

street workout o nawierzchni piaskowej. Urządzenia stacji w formie różnego rodzaju 

drabinek do ćwiczeń i gimnastyki stanowią uzupełnienie treningu biegowego i cieszą się 

obecnie dużą popularnością.  

Projekt proponuje również lokalizację parkingu obsługującego zarówno teren parku jak i 

ogrody działkowe. Wjazd na parking odbywa się z ulicy Konopnickiej. Nawierzchnię 

miejsc parkingowych zaprojektowano z ażurowych płyt betonowych umożliwiających 

przerost trawy. Miejsca dla osób niepełnosprawnych zlokalizowano przy głównych 

dojściach na parking. Całość wydzielono funkcjonalnie od części rekreacyjnej dużymi 

kwietnikami.  

Wzdłuż ulicy Obrońców Warszawy poprowadzono dodatkową aleję o nawierzchni 

mineralnej typu hansegrand. Wytworzona pomiędzy ciągami pieszymi przestrzeń 

wydzielono pod wybieg dla psów wyposażony w różnego rodzaju tory przeszkód.  

Wzdłuż ulicy Obrońców Warszawy zaprojektowano zieleń izolacyjną w formie 

żywopłotów oraz nowego szpaleru drzew. Siatkowe ogrodzenie terenu ogródków 

działkowych posłużyć może do wzrostu zieleni pnącej, która odgrodzi je wizualnie. 

Ponadto na terenie parku zaleca się ustawienie karmników dla ptaków oraz stacji do 

napraw rowerów ( analogicznej do tej przy ratuszu ). Dla całości terenu należy wykonać 

oświetlenie parkowe w formie latarni  i niskich słupków parkowych. 

STAWY- ZIELEŃ 

Zieleń istniejąca: 

Zieleń istniejącą w parku nad stawami jest dość uboga. Głównym elementem 

istniejących nasadzeń jest aleja po części lipowa i dębowa z domieszką kasztanowców i 

jesionów okalająca oba stawy. W podszyciu parku brak jest nasadzeń z krzewów 

ozdobnych. Nad stawami rosną trzciny pospolite. Bardziej urozmaicona pod względem 

zieleni jest przestrzeń parku przy istniejącym placu zabaw, w której to drzewostan jest 

bardziej zróżnicowany, a drzewa tworzą skupiska. Rosną tam także dwa okazy dębów 

szypułkowych uznanych za pomniki przyrody.  

Należy zachować istniejąca zieleń wysoką, oraz zapewnić jej całoroczną pielęgnację 

poprzez wykonywanie cięć sanitarnych w przypadku suchych i obumarłych gałęzi. 

Zieleń projektowana: 

Projekt zakłada urozmaicenie przestrzeni parkowej roślinnością ozdobną o różnych 

aspektach fenologicznych w formie nasadzeń krzewów, traw i bylin. Projektowane 

nasadzenia mają za zadanie wzbogacić zasoby zieleni w formie uzupełnień alei drzew 

oraz nasadzeń krzewów ozdobnych i innych roślin okrywowych sadzonych w gęstych 

grupach. Projekt przewiduje również wykonanie nasadzeń z roślin wodnych i 

przywodnych. 

Na odsłoniętych, słonecznych rabatach planuje się wykonanie nasadzeń z roślin o 

barwnych kwiatach – krzewów, traw i bylin. Rozświetlone słońcem rabaty w sezonie 

letnim mają zachwycać spacerowiczów barwą i przyciągać motyle i inne owady 



zapachem. Wśród roślin wykorzystanych na rabatach znajdą się m.in. bylica Ludovica 

odm. Silver Queen, galiardia oścista, krwawnik pospolity odm. Paprika, ostnica cieniutka 

odm. Ponytails, perowskia odm. Blue Sprite, przegorzan pospolity, rozchodnik okazały, 

rozplenica japońska odm. Hameln, szałwia omszona odm. Mainacht, jeżówka 

purpurowa.  Wydzielenia i przesłonięcia od terenów sąsiednich oraz jezdni będą 

stanowić cięte żywopłoty z grabu pospolitego, pęcherznicy kalinolistnej i ligustru 

pospolitego. 

W części bezpośrednio położonej przy stawach oraz w wodzie planuje się obsadzenie 

rabat roślinami wodnymi i przywodnymi strefy bagiennej, m.in. tatarak zwyczajny, 

żabieniec babka wodna, czermień błotna, lilia wodna, turzyca błotna, wiązówka błotna, 

gunnera olbrzymia, bodziszek błotny, kosaciec żółty, krwawnica pospolita, tawułka 

chińska oraz rodgersja kasztanowcolistna.  

 

PARK WOLSZTYŃSKI 

Teren parku stanowi gęsto porośnięty pas o szerokości ok 200m i długości ponad 1,2km. 

W części zlokalizowanej bliżej ul. Wolsztyńskiej zarówno nawierzchnia parku jak i drzewa 

porośnięte są bluszczem pospolitym. W dalszej części gęsty podrost drzew w poszyciu 

uniemożliwia zejście poza wyznaczone ścieżki. Dołączone do konkursu mapy nie 

wskazują istniejącego przebiegu ścieżek leśnych oraz drzew. Przedstawiony na planszach 

konkursowych plan zagospodarowania całego parku pokazuje orientacyjnie przebieg 

głównych ścieżek oraz proponuje poprzeczne połączenia z istniejącymi i projektowanymi 

ulicami głównie wzdłuż wschodniej strony parku gdzie rozbudowuje się osiedle domów 

jednorodzinnych. Zaleca się oczyszczenie i ewentualne poszerzenie głównych szlaków w 

parku oraz doposażenie ich w ławki i urządzenia sportowe typu stacje street workout 

będące uzupełnieniem treningów przełajowych. Znajdujące się w północno- wschodniej 

części parku wały ziemne mogą posłużyć jako terenowy tor do jazdy na rowerach ( 

jumptrack ). 

W projekcie skupiono się na reprezentacyjnej części parku będącego głównym 

obszarem użytkowania  przez mieszkańców czyli na odcinku od ul. Wolsztyńskiej do 

miejsca zagęszczenia podszycia lasu.  

Projekt zakłada podkreślenie głównego wejścia do parku , które niestety nie jest 

zlokalizowane osiowo do zabytkowej wieży ciśnień. Na rogu ulic Modrzewiowej i 

Wolsztyńskiej zaprojektowano zieleniec wokół jednego z istniejących drzew wraz z dużym 

oznaczeniem nazwy parku odciśniętej częściowo w betonowej donicy. Od wejścia do 

wieży ciśnień prowadzi szeroka aleja o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze beżowy 

melanż ( analogicznie do tej zastosowanej w pozostałych terenach ). W bezpośrednim 

sąsiedztwie wieży zaprojektowano okrągły plac wpisany w prostokątny zielenic mający 

podkreślić istniejący budynek. Jest to jedna ingerencja w zieleń na terenie parku. Na 

placu przy wieży zlokalizowano okrągłe siedziska oraz stojaki rowerowe. Dalej 

odtworzono główny ciąg spacerowy w głąb parku ( w chwili obecnej widać miejscowe 

pozostałości kostki kamiennej ). Wzdłuż alei przewidziano ławki i oświetlenie parkowe w 

postaci niskich słupków. Na zakończeniu alei zlokalizowano główną część rekreacyjną. 

Składa się ona z drewnianych podestów o okrągłym rzucie „rozrzuconych” pomiędzy 



drzewami. Znajdują się tu miejsca na ognisko wraz ze stołami i ławkami piknikowymi oraz 

wiaty piknikowe ( analogiczne do tych zastosowanych w parku nad stawami ). W 

obrębie głównego okręgu wypełnionego nawierzchnią piaskową znajdują się powalone 

drzewa pełniące funkcje siedzisk / elementów zabaw oraz tablice zielonej szkoły , które 

w przystępny i atrakcyjny sposób uczą dzieci o drzewach i zwierzętach żyjących w lesie. 

Zaprojektowana na zakończeniu alei pergola z linkami umożliwiającymi rozrost bluszczu 

stanowić będzie metaforyczną bramę do gęstej części lasu. Ponadto w miejscu tym 

przewidziano również drewniano-linowy zestaw zabawowy.  

Ponieważ wzdłuż ulicy Nowe Ogrody nie ma chodnika , biegnąca przez park ścieżka ( 

skos od ul. Modrzewiowej dzielnicy Nowe Ogrody ) stanowi główny ciąg pieszy 

obsługujący tą część miasta. Dlatego sugeruje się wykonanie oświetlenia na całej 

długości głównej ścieżki leśnej. 

 

leśny plac na zakończeniu części o nawierzchni porośniętej bluszczem a gęsto 

porośniętym lasem. Miejsce lokalizacji funkcji rekreacyjnej 

 

PARK WOLSZTYŃSKI - ZIELEŃ 

Zieleń istniejąca: 

Park przy wieży ma charakter parku leśnego. Zieleń stanową gęste zadrzewienia 

składające się w przewadze z gatunków liściastych. W podszycie występuje gęsty 

podrost drzew dominujących w parku, tj. robinii akacjowej, wiązu szypułkowego, klonu 

pospolitego, klonu jaworu, lipy drobnolistnej, dęb szypułkowego. Runo parkowe w 

większości porywa bluszcz pospolitym.  



Aby park nie zatracił pierwotnego charakteru należy zachować istniejąca zieleń wysoką 

oraz runo leśne, jednak należy przewidzieć przerzedzenie gęstych zarośli podrostów, aby 

zapewnić bezpieczeństwo w parku. 

Zieleń projektowana: 

Projekt zakłada wykonanie nasadzeń z krzewów ozdobnych w najbliższym otoczeniu 

wieży. W części rekreacyjnej przy ławkach i w donicach projektuje się nasadzenia z 

krzewów cieniolubnych m.in. berberys Juliany, berberys Thunberga odm. Atropurpurea, 

berberys pośredni odm. Red Jewel, irga Dammera odm. Mooncreeper, dereń 

kanadyjski, trzmielina Fortune'a, kolkwicja chińska, dereń biały odm. Sibirica, dereń biały 

odm. Spaethii. 

 

KOSZT REALIZACJI : 

Przedstawione koncepcje ukazują potencjał i możliwości zagospodarowania wybranych 

obszarów przy użyciu powszechnie stosowanych, prostych i oszczędnych rozwiązań 

projektowych. Głównie skupiono się na uporządkowaniu i odtworzeniu zniszczonych 

głównych ciągów komunikacyjnych wzbogacając je programem małej architektury i 

atrakcyjnej zieleni. Zrezygnowano z dużo bardziej kosztownych  atrakcji i rozwiązań jak 

np. fontanny, iluminacje murów , materiały kamienne.   

Z uwagi na bardzo duży obszar opracowania obejmującego trzy parki o długości około 1 

kilometra każdy, przeznaczony przez Zamawiającego budżet na wykonanie prac 

budowlanych wynoszący 3.500.000.000 brutto pozwala na wykonanie programu 

podstawowego dla każdego z terenów, który mógłby zostać zrealizowany w pierwszym 

etapie. W przypadku terenu fosy i Parku Wolsztyńskiego obejmować on będzie budowę 

głównego ciągu pieszego ,natomiast w przypadku parku nad stawami odtworzenie trasy 

dookoła stawów z nawierzchni bitumicznej. Dodatkowo do każdego z terenów w zakres 

budżetu wejdzie ograniczony, podstawowy program małej architektury i zieleni. 

 

 



 


