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S t r e s z c z e n i e

W	 artykule	 przedstawiono	 technologie	 i	 elementy	 budowlane,	 jakie	 zastosowano	
w	projekcie	parku	miejskiego	w	Staszowie.	Projekt	dotyczył	opracowania	projektu	za-
gospodarowania	około	20	ha	terenów	zielonych	pomiędzy	os	Wschód,	a	os.	Ogrody.	
Celem	projektu	było	 stworzenie	na	przedmiotowym	 terenie	przestrzeni	 rekreacyjnej	
dla	mieszkańców	przy	użyciu	możliwie	nowoczesnych	i	atrakcyjnych	rozwiązań	tech-
nologicznych	i	budowlanych	w	aspekcie	projektu	krajobrazowego.	

Słowa kluczowe: projekt krajobrazowy, park miejski, urządzenia sportowe, mała 
architektura

A b s t r a c t

The	paper	summarizes	the	technologies	and	building	elements	which	were	used	in	the	
project	of	the	public	garden	in	Staszow.	The	project	concerned	designing	a	site	plan	
of	nearly	20	hectares	of	green	areas	which	are	situated	between	two	housing	estates:	
Wschod	and	Ogrody.	The	goal	of	the	project	was	designing	recreation	areas	for	inha-
bitants,	using	modern	and	attractive	building	technologies.

Keywords: landscape project, public garden, sport facilities, urban furniture
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1. Wstęp

Prezentowany	 projekt	 o	 charakterze	 krajobrazowym	 został	 wykonany	 w	 2008	
roku	 i	 obejmował	 opracowanie	 projektu	 zagospodarowania	 terenów	 zielonych	
w	południowo-wschodniej	części	Staszowa.	Opracowywany	teren	stanowił	ok.	20-
hektarowy	pas	zieleni	pomiędzy	os.	Wschód	a	os.	Ogrody,	charakteryzujący	się	du-
żym	potencjałem	przyrodniczo-ekologicznym	oraz	społeczno-rekreacyjnym.

Celem	projektu	było	stworzenie	na	przedmiotowym	terenie,	położonym	w	bezpo-
średnim	sąsiedztwie	osiedli	mieszkaniowych,	przestrzeni	rekreacyjnej	dla	mieszkań-
ców.	 Ideą	projektantów	było	zastosowanie	możliwie	nowoczesnych	 i	atrakcyjnych	
rozwiązań	technologicznych	i	budowlanych	w	aspekcie	projektu	krajobrazowego.	

Projekt	 poprzedzono	 szerokimi	 studiami	 dotyczącymi	 zarówno	 przedmiotowe-
go	terenu,	 jak	 i	 innych	rozwiązań	projektowych,	zastosowanych	w	innych	krajach.	
Wykonano	także	 inwentaryzację	dendrologiczną	oraz	ekspertyzę	dotyczącą	stanu	
i	ewentualnego	potencjału	przyrodniczego	zastanego	terenu1.

Il.	1.	Projekt	parku	w	Staszowie,	rzut	założenia

Ill.	1.	The	Project	of	the	public	garden	in	Staszów,	the	site	plan

2. Kompozycja oraz rozwiązania projektowe

	Projekt	powstał	na	podstawie	analizy	powiązań	komunikacyjnych	i	 funkcjonal-
nych	występujących	na	przedmiotowym	 terenie.	Kompozycję	założenia	oparto	na	
głównym	ciągu	komunikacyjnym	zachód-wschód,	który	stał	się	 „kręgosłupem”,	na	
który	nałożona	została	sieć	innych	powiązań	komunikacyjnych	oraz	poszczególne	
elementy	funkcjonalne	parku.	
1	 Inwentaryzację	dendrologiczną	oraz	ekspertyzę	dot.	stanu	przedmiotowego	terenu	wykonał	
mgr	inż.	Wojciech	Bobek,	architekt	krajobrazu.
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Układ	komunikacyjny	parku	tworzą	ciągi	piesze	oraz	ciągi	pieszo-jezdne.	Ciągi	
piesze	 łączą	os.	Wschód	z	os.	Ogrody,	 tworząc	system	ścieżek	rekreacyjnych	na	
terenie	parku.	Ścieżki	łączą	się	ze	sobą	w	najważniejszych	pod	względem	komuni-
kacyjnym	i	funkcjonalnym	miejscach,	tworząc	tym	samym	integralny	element	kom-
pozycyjny	całego	założenia.

Nawierzchnie	ścieżek	zaprojektowano	w	systemie	„TerraWay”.	Nawierzchnie	te	
są	przepuszczalne	dla	wody	i	powietrza,	a	przy	tym	nietoksyczne	i	trwałe.	Produkuje	
się	je	z	materiału	mineralnego	(żwir	lub	grys),	związanego	niewielką	ilością	żywicy	
epoksydowej.	Nawierzchnia	„TerraWay”	nie	przerasta	chwastami,	jest	mrozoodpor-
na,	co	znacznie	zwiększa	jej	trwałość.

Il.	2.	Przekrój	poprzeczny	przez	zaprojektowany	na	terenie	parku	ciąg	pieszo-rowerowy

Ill.	2.	The	cross-section	of	pedestrian	–	bicycle	trail,	which	was	designed	in	the	public	garden

Dopełnieniem	kompozycji	parku	na	podstawie	system	komunikacyjny	są	elemen-
ty	 wodne,	 które	 podkreślają	 ważniejsze	 trakty.	W	 związku	 z	 tym	w	 parku	 zapro-
jektowano	kilka	basenów	wodnych.	Najdłuższy	z	nich	został	zlokalizowany	wzdłuż	
głównego	ciągu	pieszo-jezdnego.	Ma	on	zarówno	funkcję	praktyczną	–	retencyjną	
(polegającą	na	regulacji	poziomu	wody	na	terenie,	jak	i	estetyczną.	Ma	kształt	wą-
skiej	rynny	o	szerokości	0,75	m,	która	zostanie	wykonana	z	betonu.	Betonowe	base-
ny	i	oczka	wodne	są	trwałe,	odporne	na	działanie	czynników	mechanicznych	i	wpływ	
skrajnych	temperatur,	mogą	mieć	bardzo	zróżnicowane	kształty	i	wymiary.

Sama	idea	projektu	–	założenia	o	cechach	geometrycznych	powstała	na	bazie	
zagospodarowania	terenów	okalających	park	–	czyli	dwóch	osiedli	mieszkaniowych,	
których	układ	urbanistyczny	determinuje	zastosowanie	w	projekcie	parku	prostych	
geometrycznych	linii	i	kształtów.	

Park	miejski	miał	w	 swoim	założeniu	odpowiadać	na	 zapotrzebowanie	miesz-
kańców	obu	osiedli,	a	także	innych	mieszkańców	Staszowa.	Elementy	funkcjonale	
zastosowane	w	projekcie	są	adresowane	do	wszystkich	grup	odbiorców,	jak:	dzieci,	
młodzież,	osoby	starsze.	Nowo	powstały	park	ma	stać	się	w	przyszłości	miejscem	
spotkań	mieszkańców	miasta	oraz	wiernych	parafii	położonej	na	przedmiotowym	te-
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renie.	Powinien	być	również	przestrzenią	dającą	możliwość	organizacji	okresowych	
wystaw	na	wolnym	powietrzu,	festynów	czy	koncertów.

Park	podzielono	na	kilka	stref	 funkcjonalnych,	które	w	zależności	od	potrzeby	
przenikają	się	i	uzupełniają.	Główną	ideą	projektu	jest	stworzenie	zielonego	terenu	
parku	miejskiego,	gdzie	każdy	mieszkaniec	będzie	mógł	atrakcyjne	spędzić	czas,	
w	wybrany	przez	siebie	sposób.	

Jedną	z	głównych	stref	funkcjonalnych	terenu	jest	strefa	związana	z	urządzenia-
mi	sportowymi.	Na	jej	terenie	zaprojektowano:	boisko	do	piłki	nożnej	(o	wymiarach	
22	m×44	m),	boisko	do	koszykówki	(o	wymiarach	19	m×29	m),	boisko	do	siatkówki	
(o	wymiarach	19	m×29	m),	dwa	boiska	do	siatkówki	plażowej	(o	wymiarach	19	m×29	
m),	ścianki	wspinaczkowe,	skatepark	przeznaczony	dla	deskorolek,	wrotek	i	rowe-
rów	górskich,	stoły	do	ping-ponga	na	wolnym	powietrzu	oraz	szachy.

Il.	3.	Przekrój	poprzeczny	przez	boisko	do	koszykówki

Ill.	3.	The	cross-section	of	the	basketball	pitch

Ścianki	wspinaczkowe	zaproponowano	jako	stacjonarne,	wykonane	z	paneli	imi-
tujących	naturalną	rzeźbę	skalną	z	elementami	makrorzeźby,	skalnymi	wypustkami	
i	szczelinami.	Część	konstrukcyjna	zostanie	zamaskowana	„zieloną	ścianą”	stwo-
rzoną	z	pnączy.	

Skatepark	 będzie	wykonany	 z	 betonu.	Komponenty	 użyte	w	procesie	 produk-
cyjnym	 tego	 betonu	 to	 podwójnie	 zbrojony,	 formowany	w	 specjalnych	matrycach	
beton	o	właściwościach	wygłuszających	oraz	nierdzewna	stal.	Solidna	konstrukcja	
sprawi,	że	urządzenia	z	niego	wykonane	będą	spełniały	swoje	funkcje	przez	długie	
lata.	Waga	elementów	skateparku	uniemożliwi	ich	przesunięcie	i	przewrócenie,	co	
stanowi	zabezpieczenie	przed	wandalizmem.	Dobrano	także	taki	system	połączeń	
poszczególnych	elementów,	który	nie	wymaga	użycia	gwoździ	 i	wkrętów,	a	co	za	
tym	idzie	wyeliminuje	ryzyko	skaleczeń.

Zaprojektowane	 stoły	 ping-pongowe,	 przystosowane	 do	 osadzenia	 w	 podłożu	
będą	 także	wykonane	 z	 betonu.	Sam	stół	wytworzony	będzie	 na	bazie	 twardych	
kruszyw	z	surowców	naturalnych.	Dwuczęściowy	blat	będzie	oszlifowany,	a	następ-
nie	zaimpregnowany	specjalnym	lakierem.	Ze	względu	na	bezpieczeństwo	użytko-
wania,	obrzeża	i	narożniki	będą	zabezpieczone	aluminiowym	profilem	z	zaokrąglo-
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nymi	krawędziami.	Zastosowana	siatka	to	materiał	wykonany	z	ocynkowanej	stali,	
zamocowany	 ogniowo,	w	 sposób	 uniemożliwiający	 kradzież.	Całość	wsparta	 jest	
na	konstrukcji	 stalowo-betonowej.	Stół	dzięki	 zastosowanym	materiałowym	 i	 kon-
strukcji	jest	bardzo	odporny	na	warunki	atmosferyczne	i	uszkodzenia	mechaniczne.

Zaproponowane	szachy	na	wolnym	powietrzu	winny	być	wykonane	z	tworzywa	
plastikowego	odpornego	na	warunki	atmosferyczne,	powinny	także	być	odpowiednio	
obciążone.	Szachownica	będzie	wykonana	ze	specjalnego	tworzywa,	odpornego	na	
warunki	atmosferyczne.	Całość	będzie	ułożona	z	pojedynczych	pól,	które	będą	po-
łączone	ze	sobą	przy	pomocy	zatrzasków.

Kolejną	wyodrębnioną	strefą	jest	teren	związany	z	parafią	i	kościołem	św.	Barba-
ry,	który	bezpośrednio	sąsiaduje	z	projektowanym	terenem.	Stanowi	on	tym	samym	
istotny	element	funkcjonalny	i	kompozycyjny	całego	układu.

Na	wschód	od	kościoła	zaprojektowano	„zielony”	parking,	który	będzie	obsługi-
wał	zarówno	parafian,	jak	i	odwiedzających	park	mieszkańców	Staszowa.	„Zielony”	
parking	wykonany	zostanie	z	ażurowych	betonowych	płyt,	 przez	który	przerastać	
będzie	trawa.	Dzięki	temu	zabiegowi	plac	parkingowy	„wtopi	się”	w	otaczającą	zieleń	
parku	i	nie	stanie	się	niepożądanym	akcentem	w	krajobrazie.

Parking	został	oddzielony	od	zespołu	kościelnego	pasem	zieleni,	na	który	składa	
się	droga	krzyżowa	oraz	miejsce	sacrum	związane	z	małym	ołtarzem	lub	świętą	figu-
rą.	Drogę	krzyżową	wyznaczają	ścieżki	pomiędzy	niskim	zimozielonym	żywopłotem,	
tworzącym	labirynt,	w	którym	rozmieszczono	kamienne	tablice	drogi	krzyżowej	na	
wysięgnikach	ze	stali	nierdzewnej	wtopione	w	powierzchnie	żywopłotów.	Ścieżki	wy-
kończone	będą	sportową	nawierzchnią	żywiczną	z	granulatem	PCV	na	podbudowie	
piaskowo-tłuczniowej.	

Il.	4.	Przekroje	przez	zielony	labirynt	ze	stacją	drogi	krzyżowej

Ill.	4.	The	sections	of	green	labyrinth	with	the	station	of	the	Passion

Miejsce	na	figurę	świętą	lub	mały	ołtarz	polowy	nawiązuje	kompozycyjnie	do	dro-
gi	krzyżowej.	Tworzy	je	prostokątna	płyta	ograniczona	strzyżonym	żywopłotem.	
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Il. 5. Rzut placu przeznaczonego pod świętą figurę

Ill. 5. The plan of the site for holy statue

Przed plebanią, od strony północnej, zaprojektowano mały zielony dziedziniec 
kontemplacyjny. Obecnie jest on oddzielony od budynku plebani drogą dojazdową 
do garaży. Proponuje się wykonanie w tym miejscu drogi – parkingu zielonego. Dzię-
ki temu zabiegowi powstanie jedna zielona płaszczyzna za budynkiem plebani. 

Przed kościołem od strony zachodniej, czyli przed głównym wejściem do świąty-
ni, zaprojektowano miejsce sacrum – postument pod świętą figurę lub krzyż. Obiekt 
ten zaprojektowany na rzucie prostokąta podkreślony został dwoma stopniami.
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W	bliskim	sąsiedztwie	kościoła,	w	zachodniej	części	terenu,	zlokalizowano	dwa	
ogrody	przeznaczone	dla	osób	niewidzących,	niedowidzących	oraz	niepełnospraw-
nych.	Będą	to	ogrody	sensoryczne,	wyposażone	w	przyrządy	i	pomoce	niezbędne	
do	łatwego	poruszania	się	w	przestrzeni	ogrodu.	Posadzone	w	nim	rośliny	będą	rosły	
w	donicach	na	specjalnych	podwyższeniach,	zaopatrzonych	w	barierki	ułatwiające	
poruszanie	się.	W	ogrodzie	przewidziano	także	tabliczki	z	opisami	roślin	alfabetem	
Braille’a.	Alejki	będą	pokryte	bezpieczną	nawierzchnią	w	systemie	„Terraway”.

Kolejną	strefą	funkcjonalną	wydzieloną	w	projekcie	jest	strefa	przeznaczona	dla	
dzieci.	Z	myślą	o	najmłodszych	użytkownikach	parku	zaprojektowano	kilka	placów	
zabaw	dla	dzieci	w	różnym	wieku	oraz	dwa	ogrody	edukacyjne	dla	dzieci	w	wieku	
od	1	do	3	lat.

Place	zabaw	zaprojektowano	jako	miejsce	rekreacji	i	rozrywki	dla	dzieci	w	róż-
nym	wieku.	Wyposażono	w	m.in.	z	piaskownice,	zjeżdżalnie,	huśtawki	wahadłowe,	
huśtawki	na	desce,	tzw.	ważki,	karuzele,	bujaki	sprężynowe	oraz	systemy	drabinek	
drewnianych.	Nawierzchnia	placów	będzie	wykonana	z	wysokiej	 jakości	materiału	
syntetycznego	amortyzującego	upadek.	Istnieje	możliwość	zastosowania	tutaj	także	
materiału	naturalnego	w	postaci	piasku	lub	kory.

W	parku	zaprojektowano	także	dwa	ogrody	o	funkcji	edukacyjnej	przewidziane	
dla	najmłodszych	dzieci,	które	uczą	się	chodzić,	 raczkują	 i	poznają	świat	kolorów	
i	faktur.	W	tym	celu	zaprojektowano	place	o	pofałdowanej	powierzchni,	wykończone	
specjalnym	delikatnym	i	bezpiecznym	materiałem,	odpornym	na	warunki	atmosfe-
ryczne.	Inspiracją	dla	tego	rozwiązania	był	przykład	ogrodu	dla	dzieci	w	monachij-
skiej	dzielnicy	Messestad	Riem.

Ostatnią	 strefą	 funkcjonalną	 wydzieloną	 w	 parku	 jest	 teren	 oraz	 urządzenia	
o	charakterze	kulturalno-rozrywkowym.

W	związku	z	 tym,	że	park	będzie	 także,	a	może	przede	wszystkim,	miejscem	
spotkań	mieszkańców	miasta,	winien,	być	zaopatrzony	w	miejsca,	gdzie	będzie	ist-
niała	możliwość	organizacji	koncertów,	festynów	lub	ekspozycji	na	wolnym	powie-
trzu.	W	 tym	 celu	w	 parku	 zaprojektowano	 zespół	 dwóch	 scen	 z	widownią,	 które	
będą	mogły	 być	wykorzystane	 do	 organizacji	 przedstawień	 teatralnych,	 kameral-
nych	koncertów	oraz	wszelkiego	 rodzaju	 imprez	kulturalnych.	Będą	mogły	 służyć	
również	jako	miejsce	projekcji	filmów	lub	miejsce	spotkań	młodzieży.	Sceny	i	widow-
nie	będą	wykonane	w	konstrukcji	drewnianej,	umożliwiającej	demontaż.	Koncepcja	
architektoniczna	zespołu	scen	z	widowniami	zakłada	stworzenie	rzeźby	w	krajobra-
zie	w	kształcie	schodkowych	piramid.	Cały	zespół	usytuowany	został	na	rozległym,	
czworobocznym	placu.

Zaprojektowane	place	pełnią	funkcje	komunikacyjne,	będą	także	miejscem	spo-
tkań	mieszkańców.	Stwarzają	też	potencjalną	możliwość	organizacji	większych	im-
prez	kulturalnych.	Place	zaopatrzone	są	w	elementy	małej	architektury,	 jak:	 ławki,	
pergole	oraz	altany	chroniące	przed	słońcem.	

Altany	będą	wykonane	w	konstrukcji	szkieletowej	drewnianej.	Ich	ściany	będą	wy-
pełnione	częściowo	drewnem,	częściowo	półprzezroczystym	tworzywem	sztucznym.

Nawierzchnia	 placów	 będzie	 zróżnicowana	 kolorystycznie.	 Zastosowano	 tu-
taj	 system	 „Tilsoftrun”,	 którego	podstawą	 jest	 dwuskładnikowy	 klej	 poliuretanowy,	
tworzący	z	elastycznego	granulatu	EPDM,	wysokiej	jakości	nawierzchnię.	Tilsoftrun	
występuje	w	dwóch	wariantach:	Full	System	i	Sandwich	System.	W	pierwszym	wa-
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riancie	 bezpośrednio	 na	 zagruntowane	 podłoże	wylewany	 jest	 klej	 poliuretanowy	
wiążący	granulat	SBR,	a	następnie	wierzchnia	warstwa	z	granulatu	EPDM.	W	wer-
sji	 „Sandwich”,	 którą	 użyto	 w	 projekcie	 zaleca	 się	 zamiast	 stosowania	 granulatu	
SBR,	użycie	prefabrykowanych	podkładów	gumowych	serii	GG1,	które	gwarantują	
niezmienne	parametry	fizyczne	nawierzchni	w	każdym	 jej	miejscu.	Do	wykonania	
systemu	Sandwich	niezbędna	jest	dobrze	przygotowana,	równa	podbudowa.	Place	
niekiedy	„poprzecinane”	są	powierzchniami	trawiastymi.	W	celu	utrzymania	trawnika	
w	dobrej	kondycji	zaproponowano	zastosowanie	systemu	tzw.	eko-kratki	nawierzch-
niowej.	Eko-kratka	 przeznaczona	 jest	 do	 utwardzenia	 dróg,	 parkingów	 zielonych,	
chodników,	tarasów,	skwerów.	Kratka	wykonana	jest	z	materiału	HDPE	odpornego	
na	działanie	mrozu	 i	promieniowania	UV.	Eko-kratka	dostępna	 jest	w	wymiarach:	
335	x	335	x	50	mm,	ciężar	jednej	kratki	wynosi	1,28	kg.	Przenosi	nacisk	jednostkowy	
do	2.05	MPa.	Proponowany	system	jest	wodoprzepuszczalny,	umożliwia	wegetację	
roślin.	Charakteryzuje	 się	 dużą	wytrzymałością,	 niewielkim	ciężarem	ok.	 11,4	 kg/
m2	 oraz	 odpornością	 na	 chemikalia.	Montaż	 systemu	 nie	 jest	 skomplikowany.	W	
miejscach	nienarażonych	na	duże	obciążenia	(trawniki,	chodniki,	skarpy,	tarasy,	itp.)	
przygotowuje	 się	 ubite	 podłoże	 oraz	warstwę	wyrównawczą	w	 postaci	mieszanki	
grysu	i	piasku	2–3	cm.	

3. Wnioski

Przedstawione	wyżej	technologie	i	materiały	budowlane	zastosowane	w	projek-
cie	parku	miejskiego	w	Staszowie	są	w	większości	powszechnie	stosowane	w	euro-
pejskich	projektach	krajobrazowych	wnętrz	parkowych,	ogrodów	oraz	placów	miej-
skich.	

Niniejszy	artykuł	jest	próbą	zwrócenia	uwagi	na	możliwości,	jakie	w	projektowa-
niu	krajobrazowym	mogą	dać	proste	technologie	i	od	lat	stosowane	materiały.	Zmie-
nia	się	jedynie	sposób,	konwencja	i	cel	ich	stosowania.	
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