Zestawienie uwag/opinii
do koncepcji rewitalizacji Parku Miejskiego im. Armii Krajowej
w Myśliborzu
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Treść uwagi
Wnioskodawca uważa, że:
- Park Miejski im. Armii Krajowej nie jest odpowiednim miejscem na
wybieg dla psów,
- przenieść skatepark w miejsce wybiegu dla psów,
- miejsce na piknikowanie z piaszczystą nawierzchnią jest nieodpowiednie
ze względu na sąsiedztwo z PWiK.
Wnioskodawca uważa, że:
- wybieg dla psów jest bardzo dobrym pomysłem powinien on być w pełni
wyposażony w profesjonalne urządzenia służace zabawie, treningowi i
zwinności.
Wnioskodawca uważa, że:
- w parku powinna być umiejscowiona toaleta płatna (przy wybiegu dla
psów),
- brakuje parkingu ,
- zlikwidować trzcinę przy ul. Ks. Sopoćki wzdłuż linii brzegowej – wzdłuż
całego parku,
- należy zamontować wiszące ławki od strony jeziora w pobliżu Górki
Ślimaczej,
- na terenie parku powinny być nasadzenia rododendronów obok Górki
Ślimaczej.
Wnioskodawca uważa, że:
- przy projektowaniu parku należy zachować historyczne aspekty tego
miejsca,
- ile drzew zieleni wysokiej będzie usunięte?
- ile drzew zostanie nasadzonych w jakich układach i jakie gatunki?
- tabliczki z nazwą parku powinny być ujednolicone,
- należy ujednolicić styl ławek (wzór ażurowy-historyczny),
- należy ujednolicić styl lamp/latarń parkowych w odpowiedniej ilości i
parametrach, ustalić odpowiednie światło, oświetlenie punktowe na czujnik
ruchu,
- należy ustalić jeden styl parku – kolor przewodni biały,
- w projekcie powinien znalaleźć się zapis o ochronie drzew oraz
wykonywania robót w obecności osób uprawnionych do nadzorowania tego
rodzaju prac,
- trafnym byłoby ustawienie całości fontanny z rynku w miejsce gdzie
dawniej stał niemiecki pomnik, posadzić rośliny ozdobne we wcześniejszej
misy fontanny a także ustawić tablice informacyjne o fontannie i byłym
pomniku,
- należy odtworzyć miejsca do odpoczynku oraz ciąg spacerowy i
zastosować kaskadowe nasadzenia krzewów i roślin kwitnących wzdłuż
rzeki Myśli oraz przebudować schody terenowe,
- należy zrezygnować z funkcji terenu H na poczet wprowadzenia
ozdobnych nasadzeń rabatowych krzewów i bylin,
- aktywizacja rzeki Myśli poprzez podświetlenie stałej fontanny lub
podświetlanych fontann pływających,
- rekonstrukcja mostku (nawiązanie formą i stylem do starego białego
mostu),
- należy przenieść funkcje terenu G na teren B,
- na terenie G i E należy zaprojektować ozdobne kompozycje zieleni niskiej
i średniej,
- należy zrezygnować z podwyższonego „pomostu na gruncie” na
powielenie okrągłej formy analogicznie do drugiej strony „ślimaczej górki”
urządzenie okrągłego miejca z dostępem do jeziora za pomocą terenowych
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stopni, głębokich stopni służących jako miejsca siedzące,
- ławki w ciągach przy jeziorze należy ustawić „plecami” do parku
odtworzyć na podstawie dostępnych materiałów historycznych,
- utwardzenie alejek materiałami mineralnymi – przepuszczającymi,
- należy wykonać siedziska z wkomponowanymi lokalnymi akcentami,
- należy obsadzić skarpy „Ślimaczej Górki” roślinnością płożącą,
zimozieloną, stabilizującą skarpe a także wymienić balustardę na metalowe,
dodatkowo należy określić dane dotyczące nawadniania „ślimaczej górki”,
- należy wykonać prace arborystyczne przez profesjonalną firmę,
- na terenie B należy wyonać stała scenę na imprezy plenerowe,
- na terenie A lub i B należy zaprojektować „czytelnię parkową” z
elementami małej architektury,
- należy zrezygnować z placów zabaw i skateparku a w ich miejsce
przenieść stoły szachowe, stoły do gry w tenisa stołowego, miejsca do gry w
boule oraz miejsca do uprawiania jogi,
- należy wykonać nawierzchnie mineralną wewnątrz labiryntu oraz ustawić
tablice upamiętniające rzeźby/pomniki lub wykonać ich miniatury,
- należy wyznaczyć świetliste polany w celu założenia łąk kwietnych wraz
z umieszczeniem „hoteli/domków’ dla owadów,
- na obszarach nr 10 i 11 wprowadzić kaskadowe nasadzenia służące za
pokarm dla mieszkańców parku, wprowadzić funkcję dydaktycznoekologiczną, wyznaczyć sypialnie dla jeży, miejsca do składowania liści,
wybudować chodnik w miejscu gdzie ludzie skracają drogę a także umieścić
tablice edukacyjne,
- należy zamontować budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy,
- w strefach przyrody oraz pod gęstym okapem należy wzbogacić runo
parkowe i ograniczyć koszenie traw,
- należy zrezygnować z wybiegu dla psów na rzecz montażu śmietników z
workami na odchody,
- należy ustawić tablicę informacyjną o Kinie Słońce przy prawym brzegu
Myśli,
- należy zlikwidować ławostoły wzdłuż ciągu pieszego przy jeziorze na
terenie A i zastąpić je ławkami z oparciem, wzorowanymi na historycznych,
- należy zaprojektować altanę widokową na wodzie wraz z pomostem lub
wyciąć trzciny wzdłuż jeziora,
- należałoby przenieść piaszczystą plażę z leżakami na niezadrzewiony
zaułek przy wodzie po lewej stronie Ślimaczej Górki,
- należy zlokalizaować toaletę miejską na potrzeby parku np. zaadoptować
budynek kolejowy przy ul. Cienistej lub wyznaczyć inne miejsce,
- należy zlokalizować na terenie parku tablice informacyjne /edukacyjne o
historii i przyrodzie.
Wnioskodawca uważa, że:
- przy projektowaniu parku należy zachować historyczne aspekty tego
miejsca,
- ile drzew zieleni wysokiej będzie usunięte?
- ile drzew zostanie nasadzonych w jakich układach i jakie gatunki?
- tabliczki z nazwą parku powinny być ujednolicone,
- należy ujednolicić styl ławek (wzór ażurowy-historyczny),
- należy ujednolicić styl lamp/latarń parkowych w odpowiedniej ilości i
parametrach, ustalić odpowiednie światło, oświetlenie punktowe na czujnik
ruchu,
- należy ustalić jeden styl parku – kolor przewodni biały,
- w projekcie powinien znalaleźć się zapis o ochronie drzew oraz
wykonywania robót w obecności osób uprawnionych do nadzorowania tego
rodzaju prac,
- trafnym byłoby ustawienie całości fontanny z rynku w miejsce gdzie
dawniej stał niemiecki pomnik, posadzić rośliny ozdobne we wcześniejszej
misy fontanny a także ustawić tablice informacyjne o fontannie i byłym
pomniku,
- należy odtworzyć miejsca do odpoczynku oraz ciąg spacerowy i
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zastosować kaskadowe nasadzenia krzewów i roślin kwitnących wzdłuż
rzeki Myśli oraz przebudować schody terenowe,
- należy zrezygnować z funkcji terenu H na poczet wprowadzenia
ozdobnych nasadzeń rabatowych krzewów i bylin,
- aktywizacja rzeki Myśli poprzez podświetlenie stałej fontanny lub
podświetlanych fontann pływających,
- rekonstrukcja mostku (nawiązanie formą i stylem do starego białego
mostu),
- należy przenieść funkcje terenu G na teren B,
- na terenie G i E należy zaprojektować ozdobne kompozycje zieleni niskiej
i średniej,
- należy zrezygnować z podwyższonego „pomostu na gruncie” na
powielenie okrągłej formy analogicznie do drugiej strony „ślimaczej górki”
urzadznie okrągłego miejca z dostępem do jeziora za pomocą terenowych
stopni, głębokich stopni służących jako miejsca siedzące,
- ławki w ciągach przy jeziorze należy ustawić „plecami” do parku
odtworzyć na podstawie dostępnych materiałów historycznych,
- utwardzenie alejek materiałami mineralnymi – przepuszczającymi,
- należy wykonać siedziska z wkomponowanymi lokalnymi akcentami,
- należy obsadzić skarpy „Ślimaczej Górki” roślinnością płożącą,
zimozieloną, stabilizującą skarpe a także wymienić balustardę na metalowe,
dodatkowo należy określić dane dotyczące nawadniania „ślimaczej górki”,
- należy wykonać prace arborystyczne przez profesjonalną firmę,
- na terenie B należy wykonać stała scenę na imprezy plenerowe,
- na terenie A lub i B należy zaprojektować „czytelnię parkową” z
elementami małej architektury,
- należy zrezygnować z placów zabaw i skateparku a w ich miejsce
przenieść stoły szachowe, stoły do gry w tenisa stołowego, miejsca do gry w
boule oraz miejsca do uprawiania jogi,
- należy wykonać nawierzchnie mineralną wewnątrz labiryntu oraz ustawić
tablice upamiętniające rzeźby/pomniki lub wykonać ich miniatury,
- należy wyznaczyć świetliste polany w celu założenia łąk kwietnych wraz
z umieszczeniem „hoteli/domków’ dla owadów,
- na obszarach nr 10 i 11 wprowadzić kaskadowe nasadzenia służące za
pokarm dla mieszkańców parku, wprowadzić funkcję dydaktycznoekologiczną, wyznaczyć sypialnie dla jeży, miejsca do składowania liści,
wybudować chodnik w miejscu gdzie ludzie skracają drogę a także umieścić
tablice edukacyjne,
- należy zamontować budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy,
- w strefach przyrody oraz pod gęstym okapem należy wzbogacić runo
parkowe i ograniczyć koszenie traw,
- należy zrezygnować z wybiegu dla psów na rzecz montażu śmietników z
workami na odchody,
- należy ustawić tablicę informacyjną o Kinie Słońce przy prawym brzegu
Myśli,
- należy zlikwidować ławostoły wzdłuż ciągu pieszego przy jeziorze na
terenie A i zastąpić je ławkami z oparciem, wzorowanymi na historycznych,
- należy zaprojektować altanę widokową na wodzie wraz z pomostem lub
wyciąć trzciny wzdłuż jeziora,
- należałoby przenieść piaszczystą plażę z leżakami na niezadrzewiony
zaułek przy wodzie po lewej stronie Ślimaczej Górki,
- należy zlokalizaować toaletę miejską na potrzeby parku np. zaadoptować
budynek kolejowy przy ul. Cienistej lub wyznaczyć inne miejsce,
- należy zlokalizować na terenie parku tablice informacyjne/edukacyjne o
historii i przyrodzie.
Wnioskodawca uważa, że:
- przy projektowaniu parku należy zachować historyczne aspekty tego
miejsca,
- ile drzew zieleni wysokiej będzie usunięte?
- ile drzew zostanie nasadzonych w jakich układach i jakie gatunki?

- tabliczki z nazwą parku powinny być ujednolicone,
- należy ujednolicić styl ławek (wzór ażurowy-historyczny),
- należy ujednolicić styl lamp/latarń parkowych w odpowiedniej ilości i
parametrach, ustalić odpowiednie światło, oświetlenie punktowe na czujnik
ruchu,
- należy ustalić jeden styl parku – kolor przewodni biały,
- w projekcie powinien znalaleźć się zapis o ochronie drzew oraz
wykonywania robót w obecności osób uprawnionych do nadzorowania tego
rodzaju prac,
- trafnym byłoby ustawienie całości fontanny z rynku w miejsce gdzie
dawniej stał niemiecki pomnik, posadzić rośliny ozdobne we wcześniejszej
misy fontanny a także ustawić tablice informacyjne o fontannie i byłym
pomniku,
- należy odtworzyć miejsca do odpoczynku oraz ciąg spacerowy i
zastosować kaskadowe nasadzenia krzewów i roślin kwitnących wzdłuż
rzeki Myśli oraz przebudować schody terenowe,
- należy zrezygnować z funkcji terenu H na poczet wprowadzenia
ozdobnych nasadzeń rabatowych krzewów i bylin,
- aktywizacja rzeki Myśli poprzez podświetlenie stałej fontanny lub
podświetlanych fontann pływających,
- rekonstrukcja mostku (nawiązanie formą i stylem do starego białego
mostu),
- należy przenieść funkcje terenu G na teren B,
- na terenie G i E należy zaprojektować ozdobne kompozycje zieleni niskiej
i średniej,
- należy zrezygnować z podwyższonego „pomostu na gruncie” na
powielenie okrągłej formy analogicznie do drugiej strony „ślimaczej górki”
urzadznie okrągłego miejca z dostępem do jeziora za pomocą terenowych
stopni, głębokich stopni służących jako miejsca siedzące,
- ławki w ciągach przy jeziorze należy ustawić „plecami” do parku
odtworzyć na podstawie dostępnych materiałów historycznych,
- utwardzenie alejek materiałami mineralnymi – przepuszczającymi,
- należy wykonać siedziska z wkomponowanymi lokalnymi akcentami,
- należy obsadzić skarpy „Ślimaczej Górki” roślinnością płożącą,
zimozieloną, stabilizującą skarpe a także wymienić balustardę na metalowe,
dodatkowo należy określić dane dotyczące nawadniania „ślimaczej górki”,
- należy wykonać prace arborystyczne przez profesjonalną firmę,
- na terenie B należy wykonać stała scenę na imprezy plenerowe,
- na terenie A lub i B należy zaprojektować „czytelnię parkową” z
elementami małej architektury,
- należy zrezygnować z placów zabaw i skateparku a w ich miejsce
przenieść stoły szachowe, stoły do gry w tenisa stołowego, miejsca do gry w
boule oraz miejsca do uprawiania jogi,
- należy wykonać nawierzchnie mineralną wewnątrz labiryntu oraz ustawić
tablice upamiętniające rzeźby/pomniki lub wykonać ich miniatury,
- należy wyznaczyć świetliste polany w celu założenia łąk kwietnych wraz
z umieszczeniem „hoteli/domków’ dla owadów,
- na obszarach nr 10 i 11 wprowadzić kaskadowe nasadzenia służące za
pokarm dla mieszkańców parku, wprowadzić funkcję dydaktycznoekologiczną, wyznaczyć sypialnie dla jeży, miejsca do składowania liści,
wybudować chodnik w miejscu gdzie ludzie skracają drogę a także umieścić
tablice edukacyjne,
- należy zamontować budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy,
- w strefach przyrody oraz pod gęstym okapem należy wzbogacić runo
parkowe i ograniczyć koszenie traw,
- należy zrezygnować z wybiegu dla psów na rzecz montażu śmietników z
workami na odchody,
- należy ustawić tablicę informacyjną o Kinie Słońce przy prawym brzegu
Myśli,
- należy zlikwidować ławostoły wzdłuż ciągu pieszego przy jeziorze na
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terenie A i zastąpić je ławkami z oparciem, wzorowanymi na historycznych,
- należy zaprojektować altanę widokową na wodzie wraz z pomostem lub
wyciąć trzciny wzdłuż jeziora,
- należałoby przenieść piaszczystą plażę z leżakami na niezadrzewiony
zaułek przy wodzie po lewej stronie Ślimaczej Górki,
- należy zlokalizaować toaletę miejską na potrzeby parku np. zaadoptować
budynek kolejowy przy ul. Cienistej lub wyznaczyć inne miejsce,
- należy zlokalizować na terenie parku tablice informacyjne/edukacyjne o
historii i przyrodzie.
Wnioskodawca uważa, że:
- przy projektowaniu parku należy zachować historyczne aspekty tego
miejsca,
- ile drzew zieleni wysokiej będzie usunięte?
- ile drzew zostanie nasadzonych w jakich układach i jakie gatunki?
- tabliczki z nazwą parku powinny być ujednolicone,
- należy ujednolicić styl ławek (wzór ażurowy-historyczny),
- należy ujednolicić styl lamp/latarń parkowych w odpowiedniej ilości i
parametrach, ustalić odpowiednie światło, oświetlenie punktowe na czujnik
ruchu,
- należy ustalić jeden styl parku – kolor przewodni biały,
- w projekcie powinien znalaleźć się zapis o ochronie drzew oraz
wykonywania robót w obecności osób uprawnionych do nadzorowania tego
rodzaju prac,
- trafnym byłoby ustawienie całości fontanny z rynku w miejsce gdzie
dawniej stał niemiecki pomnik, posadzić rośliny ozdobne we wcześniejszej
misy fontanny a także ustawić tablice informacyjne o fontannie i byłym
pomniku,
- należy odtworzyć miejsca do odpoczynku oraz ciąg spacerowy i
zastosować kaskadowe nasadzenia krzewów i roślin kwitnących wzdłuż
rzeki Myśli oraz przebudować schody terenowe,
- należy zrezygnować z funkcji terenu H na poczet wprowadzenia
ozdobnych nasadzeń rabatowych krzewów i bylin,
- aktywizacja rzeki Myśli poprzez podświetlenie stałej fontanny lub
podświetlanych fontann pływających,
- rekonstrukcja mostku (nawiązanie formą i stylem do starego białego
mostu),
- należy przenieść funkcje terenu G na teren B,
- na terenie G i E należy zaprojektować ozdobne kompozycje zieleni niskiej
i średniej,
- należy zrezygnować z podwyższonego „pomostu na gruncie” na
powielenie okrągłej formy analogicznie do drugiej strony „ślimaczej górki”
urzadznie okrągłego miejca z dostępem do jeziora za pomocą terenowych
stopni, głębokich stopni służących jako miejsca siedzące,
- ławki w ciągach przy jeziorze należy ustawić „plecami” do parku
odtworzyć na podstawie dostępnych materiałów historycznych,
- utwardzenie alejek materiałami mineralnymi – przepuszczającymi,
- należy wykonać siedziska z wkomponowanymi lokalnymi akcentami,
- należy obsadzić skarpy „Ślimaczej Górki” roślinnością płożącą,
zimozieloną, stabilizującą skarpe a także wymienić balustardę na metalowe,
dodatkowo należy określić dane dotyczące nawadniania „ślimaczej górki”,
- należy wykonać prace arborystyczne przez profesjonalną firmę,
- na terenie B należy wykonać stała scenę na imprezy plenerowe,
- na terenie A lub i B należy zaprojektować „czytelnię parkową” z
elementami małej architektury,
- należy zrezygnować z placów zabaw i skateparku a w ich miejsce
przenieść stoły szachowe, stoły do gry w tenisa stołowego, miejsca do gry w
boule oraz miejsca do uprawiania jogi,
- należy wykonać nawierzchnie mineralną wewnątrz labiryntu oraz ustawić
tablice upamiętniające rzeźby/pomniki lub wykonać ich miniatury,
- należy wyznaczyć świetliste polany w celu założenia łąk kwietnych wraz
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z umieszczeniem „hoteli/domków’ dla owadów,
- na obszarach nr 10 i 11 wprowadzić kaskadowe nasadzenia służące za
pokarm dla mieszkańców parku, wprowadzić funkcję dydaktycznoekologiczną, wyznaczyć sypialnie dla jeży, miejsca do składowania liści,
wybudować chodnik w miejscu gdzie ludzie skracają drogę a także umieścić
tablice edukacyjne,
- należy zamontować budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy,
- w strefach przyrody oraz pod gęstym okapem należy wzbogacić runo
parkowe i ograniczyć koszenie traw,
- należy zrezygnować z wybiegu dla psów na rzecz montażu śmietników z
workami na odchody,
- należy ustawić tablicę informacyjną o Kinie Słońce przy prawym brzegu
Myśli,
- należy zlikwidować ławostoły wzdłuż ciągu pieszego przy jeziorze na
terenie A i zastąpić je ławkami z oparciem, wzorowanymi na historycznych,
- należy zaprojektować altanę widokową na wodzie wraz z pomostem lub
wyciąć trzciny wzdłuż jeziora,
- należałoby przenieść piaszczystą plażę z leżakami na niezadrzewiony
zaułek przy wodzie po lewej stronie Ślimaczej Górki,
- należy zlokalizaować toaletę miejską na potrzeby parku np. zaadoptować
budynek kolejowy przy ul. Cienistej lub wyznaczyć inne miejsce,
- należy zlokalizować na terenie parku tablice informacyjne/edukacyjne o
historii i przyrodzie.
Wnioskodawca uważa, że:
- przy projektowaniu parku należy zachować historyczne aspekty tego
miejsca,
- ile drzew zieleni wysokiej będzie usunięte?
- ile drzew zostanie nasadzonych w jakich układach i jakie gatunki?
- tabliczki z nazwą parku powinny być ujednolicone,
- należy ujednolicić styl ławek (wzór ażurowy-historyczny),
- należy ujednolicić styl lamp/latarń parkowych w odpowiedniej ilości i
parametrach, ustalić odpowiednie światło, oświetlenie punktowe na czujnik
ruchu,
- należy ustalić jeden styl parku – kolor przewodni biały,
- w projekcie powinien znalaleźć się zapis o ochronie drzew oraz
wykonywania robót w obecności osób uprawnionych do nadzorowania tego
rodzaju prac,
- trafnym byłoby ustawienie całości fontanny z rynku w miejsce gdzie
dawniej stał niemiecki pomnik, posadzić rośliny ozdobne we wcześniejszej
misy fontanny a także ustawić tablice informacyjne o fontannie i byłym
pomniku,
- należy odtworzyć miejsca do odpoczynku oraz ciąg spacerowy i
zastosować kaskadowe nasadzenia krzewów i roślin kwitnących wzdłuż
rzeki Myśli oraz przebudować schody terenowe,
- należy zrezygnować z funkcji terenu H na poczet wprowadzenia
ozdobnych nasadzeń rabatowych krzewów i bylin,
- aktywizacja rzeki Myśli poprzez podświetlenie stałej fontanny lub
podświetlanych fontann pływających,
- rekonstrukcja mostku (nawiązanie formą i stylem do starego białego
mostu),
- należy przenieść funkcje terenu G na teren B,
- na terenie G i E należy zaprojektować ozdobne kompozycje zieleni niskiej
i średniej,
- należy zrezygnować z podwyższonego „pomostu na gruncie” na
powielenie okrągłej formy analogicznie do drugiej strony „ślimaczej górki”
urzadznie okrągłego miejca z dostępem do jeziora za pomocą terenowych
stopni, głębokich stopni służących jako miejsca siedzące,
- ławki w ciągach przy jeziorze należy ustawić „plecami” do parku
odtworzyć na podstawie dostępnych materiałów historycznych,
- utwardzenie alejek materiałami mineralnymi – przepuszczającymi,
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- należy wykonać siedziska z wkomponowanymi lokalnymi akcentami,
- należy obsadzić skarpy „Ślimaczej Górki” roślinnością płożącą,
zimozieloną, stabilizującą skarpe a także wymienić balustardę na metalowe,
dodatkowo należy określić dane dotyczące nawadniania „ślimaczej górki”,
- należy wykonać prace arborystyczne przez profesjonalną firmę,
- na terenie B należy wykonać stała scenę na imprezy plenerowe,
- na terenie A lub i B należy zaprojektować „czytelnię parkową” z
elementami małej architektury,
- należy zrezygnować z placów zabaw i skateparku a w ich miejsce
przenieść stoły szachowe, stoły do gry w tenisa stołowego, miejsca do gry w
boule oraz miejsca do uprawiania jogi,
- należy wykonać nawierzchnie mineralną wewnątrz labiryntu oraz ustawić
tablice upamiętniające rzeźby/pomniki lub wykonać ich miniatury,
- należy wyznaczyć świetliste polany w celu założenia łąk kwietnych wraz
z umieszczeniem „hoteli/domków’ dla owadów,
- na obszarach nr 10 i 11 wprowadzić kaskadowe nasadzenia służące za
pokarm dla mieszkańców parku, wprowadzić funkcję dydaktycznoekologiczną, wyznaczyć sypialnie dla jeży, miejsca do składowania liści,
wybudować chodnik w miejscu gdzie ludzie skracają drogę a także umieścić
tablice edukacyjne,
- należy zamontować budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy,
- w strefach przyrody oraz pod gęstym okapem należy wzbogacić runo
parkowe i ograniczyć koszenie traw,
- należy zrezygnować z wybiegu dla psów na rzecz montażu śmietników z
workami na odchody,
- należy ustawić tablicę informacyjną o Kinie Słońce przy prawym brzegu
Myśli,
- należy zlikwidować ławostoły wzdłuż ciągu pieszego przy jeziorze na
terenie A i zastąpić je ławkami z oparciem, wzorowanymi na historycznych,
- należy zaprojektować altanę widokową na wodzie wraz z pomostem lub
wyciąć trzciny wzdłuż jeziora,
- należałoby przenieść piaszczystą plażę z leżakami na niezadrzewiony
zaułek przy wodzie po lewej stronie Ślimaczej Górki,
- należy zlokalizaować toaletę miejską na potrzeby parku np. zaadoptować
budynek kolejowy przy ul. Cienistej lub wyznaczyć inne miejsce,
- należy zlokalizować na terenie parku tablice informacyjne/edukacyjne o
historii i przyrodzie.
Wnioskodawca uważa, że:
- przy projektowaniu parku należy zachować historyczne aspekty tego
miejsca,
- ile drzew zieleni wysokiej będzie usunięte?
- ile drzew zostanie nasadzonych w jakich układach i jakie gatunki?
- tabliczki z nazwą parku powinny być ujednolicone,
- należy ujednolicić styl ławek (wzór ażurowy-historyczny),
- należy ujednolicić styl lamp/latarń parkowych w odpowiedniej ilości i
parametrach, ustalić odpowiednie światło, oświetlenie punktowe na czujnik
ruchu,
- należy ustalić jeden styl parku – kolor przewodni biały,
- w projekcie powinien znalaleźć się zapis o ochronie drzew oraz
wykonywania robót w obecności osób uprawnionych do nadzorowania tego
rodzaju prac,
- trafnym byłoby ustawienie całości fontanny z rynku w miejsce gdzie
dawniej stał niemiecki pomnik, posadzić rośliny ozdobne we wcześniejszej
misy fontanny a także ustawić tablice informacyjne o fontannie i byłym
pomniku,
- należy odtworzyć miejsca do odpoczynku oraz ciąg spacerowy i
zastosować kaskadowe nasadzenia krzewów i roślin kwitnących wzdłuż
rzeki Myśli oraz przebudować schody terenowe,
- należy zrezygnować z funkcji terenu H na poczet wprowadzenia
ozdobnych nasadzeń rabatowych krzewów i bylin,
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- aktywizacja rzeki Myśli poprzez podświetlenie stałej fontanny lub
podświetlanych fontann pływających,
- rekonstrukcja mostku (nawiązanie formą i stylem do starego białego
mostu),
- należy przenieść funkcje terenu G na teren B,
- na terenie G i E należy zaprojektować ozdobne kompozycje zieleni niskiej
i średniej,
- należy zrezygnować z podwyższonego „pomostu na gruncie” na
powielenie okrągłej formy analogicznie do drugiej strony „ślimaczej górki”
urzadznie okrągłego miejca z dostępem do jeziora za pomocą terenowych
stopni, głębokich stopni służących jako miejsca siedzące,
- ławki w ciągach przy jeziorze należy ustawić „plecami” do parku
odtworzyć na podstawie dostępnych materiałów historycznych,
- utwardzenie alejek materiałami mineralnymi – przepuszczającymi,
- należy wykonać siedziska z wkomponowanymi lokalnymi akcentami,
- należy obsadzić skarpy „Ślimaczej Górki” roślinnością płożącą,
zimozieloną, stabilizującą skarpe a także wymienić balustardę na metalowe,
dodatkowo należy określić dane dotyczące nawadniania „ślimaczej górki”,
- należy wykonać prace arborystyczne przez profesjonalną firmę,
- na terenie B należy wykonać stała scenę na imprezy plenerowe,
- na terenie A lub i B należy zaprojektować „czytelnię parkową” z
elementami małej architektury,
- należy zrezygnować z placów zabaw i skateparku a w ich miejsce
przenieść stoły szachowe, stoły do gry w tenisa stołowego, miejsca do gry w
boule oraz miejsca do uprawiania jogi,
- należy wykonać nawierzchnie mineralną wewnątrz labiryntu oraz ustawić
tablice upamiętniające rzeźby/pomniki lub wykonać ich miniatury,
- należy wyznaczyć świetliste polany w celu założenia łąk kwietnych wraz
z umieszczeniem „hoteli/domków’ dla owadów,
- na obszarach nr 10 i 11 wprowadzić kaskadowe nasadzenia służące za
pokarm dla mieszkańców parku, wprowadzić funkcję dydaktycznoekologiczną, wyznaczyć sypialnie dla jeży, miejsca do składowania liści,
wybudować chodnik w miejscu gdzie ludzie skracają drogę a także umieścić
tablice edukacyjne,
- należy zamontować budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy,
- w strefach przyrody oraz pod gęstym okapem należy wzbogacić runo
parkowe i ograniczyć koszenie traw,
- należy zrezygnować z wybiegu dla psów na rzecz montażu śmietników z
workami na odchody,
- należy ustawić tablicę informacyjną o Kinie Słońce przy prawym brzegu
Myśli,
- należy zlikwidować ławostoły wzdłuż ciągu pieszego przy jeziorze na
terenie A i zastąpić je ławkami z oparciem, wzorowanymi na historycznych,
- należy zaprojektować altanę widokową na wodzie wraz z pomostem lub
wyciąć trzciny wzdłuż jeziora,
- należałoby przenieść piaszczystą plażę z leżakami na niezadrzewiony
zaułek przy wodzie po lewej stronie Ślimaczej Górki,
- należy zlokalizaować toaletę miejską na potrzeby parku np. zaadoptować
budynek kolejowy przy ul. Cienistej lub wyznaczyć inne miejsce,
- należy zlokalizować na terenie parku tablice informacyjne/edukacyjne o
historii i przyrodzie.
Wnioskodawca uważa, że:
- przy projektowaniu parku należy zachować historyczne aspekty tego
miejsca,
- ile drzew zieleni wysokiej będzie usunięte?
- ile drzew zostanie nasadzonych w jakich układach i jakie gatunki?
- tabliczki z nazwą parku powinny być ujednolicone,
- należy ujednolicić styl ławek (wzór ażurowy-historyczny),
- należy ujednolicić styl lamp/latarń parkowych w odpowiedniej ilości i
parametrach, ustalić odpowiednie światło, oświetlenie punktowe na czujnik

ruchu,
- należy ustalić jeden styl parku – kolor przewodni biały,
- w projekcie powinien znalaleźć się zapis o ochronie drzew oraz
wykonywania robót w obecności osób uprawnionych do nadzorowania tego
rodzaju prac,
- trafnym byłoby ustawienie całości fontanny z rynku w miejsce gdzie
dawniej stał niemiecki pomnik, posadzić rośliny ozdobne we wcześniejszej
misy fontanny a także ustawić tablice informacyjne o fontannie i byłym
pomniku,
- należy odtworzyć miejsca do odpoczynku oraz ciąg spacerowy i
zastosować kaskadowe nasadzenia krzewów i roślin kwitnących wzdłuż
rzeki Myśli oraz przebudować schody terenowe,
- należy zrezygnować z funkcji terenu H na poczet wprowadzenia
ozdobnych nasadzeń rabatowych krzewów i bylin,
- aktywizacja rzeki Myśli poprzez podświetlenie stałej fontanny lub
podświetlanych fontann pływających,
- rekonstrukcja mostku (nawiązanie formą i stylem do starego białego
mostu),
- należy przenieść funkcje terenu G na teren B,
- na terenie G i E należy zaprojektować ozdobne kompozycje zieleni niskiej
i średniej,
- należy zrezygnować z podwyższonego „pomostu na gruncie” na
powielenie okrągłej formy analogicznie do drugiej strony „ślimaczej górki”
urzadznie okrągłego miejca z dostępem do jeziora za pomocą terenowych
stopni, głębokich stopni służących jako miejsca siedzące,
- ławki w ciągach przy jeziorze należy ustawić „plecami” do parku
odtworzyć na podstawie dostępnych materiałów historycznych,
- utwardzenie alejek materiałami mineralnymi – przepuszczającymi,
- należy wykonać siedziska z wkomponowanymi lokalnymi akcentami,
- należy obsadzić skarpy „Ślimaczej Górki” roślinnością płożącą,
zimozieloną, stabilizującą skarpe a także wymienić balustardę na metalowe,
dodatkowo należy określić dane dotyczące nawadniania „ślimaczej górki”,
- należy wykonać prace arborystyczne przez profesjonalną firmę,
- na terenie B należy wykonać stała scenę na imprezy plenerowe,
- na terenie A lub i B należy zaprojektować „czytelnię parkową” z
elementami małej architektury,
- należy zrezygnować z placów zabaw i skateparku a w ich miejsce
przenieść stoły szachowe, stoły do gry w tenisa stołowego, miejsca do gry w
boule oraz miejsca do uprawiania jogi,
- należy wykonać nawierzchnie mineralną wewnątrz labiryntu oraz ustawić
tablice upamiętniające rzeźby/pomniki lub wykonać ich miniatury,
- należy wyznaczyć świetliste polany w celu założenia łąk kwietnych wraz
z umieszczeniem „hoteli/domków’ dla owadów,
- na obszarach nr 10 i 11 wprowadzić kaskadowe nasadzenia służące za
pokarm dla mieszkańców parku, wprowadzić funkcję dydaktycznoekologiczną, wyznaczyć sypialnie dla jeży, miejsca do składowania liści,
wybudować chodnik w miejscu gdzie ludzie skracają drogę a także umieścić
tablice edukacyjne,
- należy zamontować budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy,
- w strefach przyrody oraz pod gęstym okapem należy wzbogacić runo
parkowe i ograniczyć koszenie traw,
- należy zrezygnować z wybiegu dla psów na rzecz montażu śmietników z
workami na odchody,
- należy ustawić tablicę informacyjną o Kinie Słońce przy prawym brzegu
Myśli,
- należy zlikwidować ławostoły wzdłuż ciągu pieszego przy jeziorze na
terenie A i zastąpić je ławkami z oparciem, wzorowanymi na historycznych,
- należy zaprojektować altanę widokową na wodzie wraz z pomostem lub
wyciąć trzciny wzdłuż jeziora,
- należałoby przenieść piaszczystą plażę z leżakami na niezadrzewiony
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zaułek przy wodzie po lewej stronie Ślimaczej Górki,
- należy zlokalizaować toaletę miejską na potrzeby parku np. zaadoptować
budynek kolejowy przy ul. Cienistej lub wyznaczyć inne miejsce,
- należy zlokalizować na terenie parku tablice informacyjne/edukacyjne o
historii i przyrodzie,
- należy przenieść obiekt „Rybakówka”.
Wnioskodawca uważa, że:
- przy projektowaniu parku należy zachować historyczne aspekty tego
miejsca,
- ile drzew zieleni wysokiej będzie usunięte?
- ile drzew zostanie nasadzonych w jakich układach i jakie gatunki?
- tabliczki z nazwą parku powinny być ujednolicone,
- należy ujednolicić styl ławek (wzór ażurowy-historyczny),
- należy ujednolicić styl lamp/latarń parkowych w odpowiedniej ilości i
parametrach, ustalić odpowiednie światło, oświetlenie punktowe na czujnik
ruchu,
- należy ustalić jeden styl parku – kolor przewodni biały,
- w projekcie powinien znalaleźć się zapis o ochronie drzew oraz
wykonywania robót w obecności osób uprawnionych do nadzorowania tego
rodzaju prac,
- trafnym byłoby ustawienie całości fontanny z rynku w miejsce gdzie
dawniej stał niemiecki pomnik, posadzić rośliny ozdobne we wcześniejszej
misy fontanny a także ustawić tablice informacyjne o fontannie i byłym
pomniku,
- należy odtworzyć miejsca do odpoczynku oraz ciąg spacerowy i
zastosować kaskadowe nasadzenia krzewów i roślin kwitnących wzdłuż
rzeki Myśli oraz przebudować schody terenowe,
- należy zrezygnować z funkcji terenu H na poczet wprowadzenia
ozdobnych nasadzeń rabatowych krzewów i bylin,
- aktywizacja rzeki Myśli poprzez podświetlenie stałej fontanny lub
podświetlanych fontann pływających,
- rekonstrukcja mostku (nawiązanie formą i stylem do starego białego
mostu),
- należy przenieść funkcje terenu G na teren B,
- na terenie G i E należy zaprojektować ozdobne kompozycje zieleni niskiej
i średniej,
- należy zrezygnować z podwyższonego „pomostu na gruncie” na
powielenie okrągłej formy analogicznie do drugiej strony „ślimaczej górki”
urzadznie okrągłego miejca z dostępem do jeziora za pomocą terenowych
stopni, głębokich stopni służących jako miejsca siedzące,
- ławki w ciągach przy jeziorze należy ustawić „plecami” do parku
odtworzyć na podstawie dostępnych materiałów historycznych,
- utwardzenie alejek materiałami mineralnymi – przepuszczającymi,
- należy wykonać siedziska z wkomponowanymi lokalnymi akcentami,
- należy obsadzić skarpy „Ślimaczej Górki” roślinnością płożącą,
zimozieloną, stabilizującą skarpe a także wymienić balustardę na metalowe,
dodatkowo należy określić dane dotyczące nawadniania „ślimaczej górki”,
- należy wykonać prace arborystyczne przez profesjonalną firmę,
- na terenie B należy wykonać stała scenę na imprezy plenerowe,
- na terenie A lub i B należy zaprojektować „czytelnię parkową” z
elementami małej architektury,
- należy zrezygnować z placów zabaw i skateparku a w ich miejsce
przenieść stoły szachowe, stoły do gry w tenisa stołowego, miejsca do gry w
boule oraz miejsca do uprawiania jogi,
- należy wykonać nawierzchnie mineralną wewnątrz labiryntu oraz ustawić
tablice upamiętniające rzeźby/pomniki lub wykonać ich miniatury,
- należy wyznaczyć świetliste polany w celu założenia łąk kwietnych wraz
z umieszczeniem „hoteli/domków’ dla owadów,
- na obszarach nr 10 i 11 wprowadzić kaskadowe nasadzenia służące za
pokarm dla mieszkańców parku, wprowadzić funkcję dydaktyczno-
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ekologiczną, wyznaczyć sypialnie dla jeży, miejsca do składowania liści,
wybudować chodnik w miejscu gdzie ludzie skracają drogę a także umieścić
tablice edukacyjne,
- należy zamontować budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy,
- w strefach przyrody oraz pod gęstym okapem należy wzbogacić runo
parkowe i ograniczyć koszenie traw,
- należy zrezygnować z wybiegu dla psów na rzecz montażu śmietników z
workami na odchody,
- należy ustawić tablicę informacyjną o Kinie Słońce przy prawym brzegu
Myśli,
- należy zlikwidować ławostoły wzdłuż ciągu pieszego przy jeziorze na
terenie A i zastąpić je ławkami z oparciem, wzorowanymi na historycznych,
- należy zaprojektować altanę widokową na wodzie wraz z pomostem lub
wyciąć trzciny wzdłuż jeziora,
- należałoby przenieść piaszczystą plażę z leżakami na niezadrzewiony
zaułek przy wodzie po lewej stronie Ślimaczej Górki,
- należy zlokalizaować toaletę miejską na potrzeby parku np. zaadoptować
budynek kolejowy przy ul. Cienistej lub wyznaczyć inne miejsce,
- należy zlokalizować na terenie parku tablice informacyjne/edukacyjne o
historii i przyrodzie,
-należy przenieść obiekt „Rybakówka”.
Wnioskodawca uważa, że:
- przy projektowaniu parku należy zachować historyczne aspekty tego
miejsca,
- ile drzew zieleni wysokiej będzie usunięte?
- ile drzew zostanie nasadzonych w jakich układach i jakie gatunki?
- tabliczki z nazwą parku powinny być ujednolicone,
- należy ujednolicić styl ławek (wzór ażurowy-historyczny),
- należy ujednolicić styl lamp/latarń parkowych w odpowiedniej ilości i
parametrach, ustalić odpowiednie światło, oświetlenie punktowe na czujnik
ruchu,
- należy ustalić jeden styl parku – kolor przewodni biały,
- w projekcie powinien znalaleźć się zapis o ochronie drzew oraz
wykonywania robót w obecności osób uprawnionych do nadzorowania tego
rodzaju prac,
- trafnym byłoby ustawienie całości fontanny z rynku w miejsce gdzie
dawniej stał niemiecki pomnik, posadzić rośliny ozdobne we wcześniejszej
misy fontanny a także ustawić tablice informacyjne o fontannie i byłym
pomniku,
- należy odtworzyć miejsca do odpoczynku oraz ciąg spacerowy i
zastosować kaskadowe nasadzenia krzewów i roślin kwitnących wzdłuż
rzeki Myśli oraz przebudować schody terenowe,
- należy zrezygnować z funkcji terenu H na poczet wprowadzenia
ozdobnych nasadzeń rabatowych krzewów i bylin,
- aktywizacja rzeki Myśli poprzez podświetlenie stałej fontanny lub
podświetlanych fontann pływających,
- rekonstrukcja mostku (nawiązanie formą i stylem do starego białego
mostu),
- należy przenieść funkcje terenu G na teren B,
- na terenie G i E należy zaprojektować ozdobne kompozycje zieleni niskiej
i średniej,
- należy zrezygnować z podwyższonego „pomostu na gruncie” na
powielenie okrągłej formy analogicznie do drugiej strony „ślimaczej górki”
urzadznie okrągłego miejca z dostępem do jeziora za pomocą terenowych
stopni, głębokich stopni służących jako miejsca siedzące,
- ławki w ciągach przy jeziorze należy ustawić „plecami” do parku
odtworzyć na podstawie dostępnych materiałów historycznych,
- utwardzenie alejek materiałami mineralnymi – przepuszczającymi,
- należy wykonać siedziska z wkomponowanymi lokalnymi akcentami,
- należy obsadzić skarpy „Ślimaczej Górki” roślinnością płożącą,
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zimozieloną, stabilizującą skarpe a także wymienić balustardę na metalowe,
dodatkowo należy określić dane dotyczące nawadniania „ślimaczej górki”,
- należy wykonać prace arborystyczne przez profesjonalną firmę,
- na terenie B należy wykonać stała scenę na imprezy plenerowe,
- na terenie A lub i B należy zaprojektować „czytelnię parkową” z
elementami małej architektury,
- należy zrezygnować z placów zabaw i skateparku a w ich miejsce
przenieść stoły szachowe, stoły do gry w tenisa stołowego, miejsca do gry w
boule oraz miejsca do uprawiania jogi,
- należy wykonać nawierzchnie mineralną wewnątrz labiryntu oraz ustawić
tablice upamiętniające rzeźby/pomniki lub wykonać ich miniatury,
- należy wyznaczyć świetliste polany w celu założenia łąk kwietnych wraz
z umieszczeniem „hoteli/domków’ dla owadów,
- na obszarach nr 10 i 11 wprowadzić kaskadowe nasadzenia służące za
pokarm dla mieszkańców parku, wprowadzić funkcję dydaktycznoekologiczną, wyznaczyć sypialnie dla jeży, miejsca do składowania liści,
wybudować chodnik w miejscu gdzie ludzie skracają drogę a także umieścić
tablice edukacyjne,
- należy zamontować budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy,
- w strefach przyrody oraz pod gęstym okapem należy wzbogacić runo
parkowe i ograniczyć koszenie traw,
- należy zrezygnować z wybiegu dla psów na rzecz montażu śmietników z
workami na odchody,
- należy ustawić tablicę informacyjną o Kinie Słońce przy prawym brzegu
Myśli,
- należy zlikwidować ławostoły wzdłuż ciągu pieszego przy jeziorze na
terenie A i zastąpić je ławkami z oparciem, wzorowanymi na historycznych,
- należy zaprojektować altanę widokową na wodzie wraz z pomostem lub
wyciąć trzciny wzdłuż jeziora,
- należałoby przenieść piaszczystą plażę z leżakami na niezadrzewiony
zaułek przy wodzie po lewej stronie Ślimaczej Górki,
- należy zlokalizaować toaletę miejską na potrzeby parku np. zaadoptować
budynek kolejowy przy ul. Cienistej lub wyznaczyć inne miejsce,
- należy zlokalizować na terenie parku tablice informacyjne/edukacyjne o
historii i przyrodzie.
- należy przenieść obiekt „Rybakówka”
Wnioskodawca uważa, że:
- modernizacja parku powinna obejmować rownież remont drogi od ul.
Cienistej do parkingu naprzeciwko USC
Wnioskodawca uważa, że:
- przy projektowaniu parku należy zachować historyczne aspekty tego
miejsca,
- ile drzew zieleni wysokiej będzie usunięte?
- ile drzew zostanie nasadzonych w jakich układach i jakie gatunki?
- tabliczki z nazwą parku powinny być ujednolicone,
- należy ujednolicić styl ławek (wzór ażurowy-historyczny),
- należy ujednolicić styl lamp/latarń parkowych w odpowiedniej ilości i
parametrach, ustalić odpowiednie światło, oświetlenie punktowe na czujnik
ruchu,
- należy ustalić jeden styl parku – kolor przewodni biały,
- w projekcie powinien znalaleźć się zapis o ochronie drzew oraz
wykonywania robót w obecności osób uprawnionych do nadzorowania tego
rodzaju prac,
- trafnym byłoby ustawienie całości fontanny z rynku w miejsce gdzie
dawniej stał niemiecki pomnik, posadzić rośliny ozdobne we wcześniejszej
misy fontanny a także ustawić tablice informacyjne o fontannie i byłym
pomniku,
- należy odtworzyć miejsca do odpoczynku oraz ciąg spacerowy i
zastosować kaskadowe nasadzenia krzewów i roślin kwitnących wzdłuż
rzeki Myśli oraz przebudować schody terenowe,
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- należy zrezygnować z funkcji terenu H na poczet wprowadzenia
ozdobnych nasadzeń rabatowych krzewów i bylin,
- aktywizacja rzeki Myśli poprzez podświetlenie stałej fontanny lub
podświetlanych fontann pływających,
- rekonstrukcja mostku (nawiązanie formą i stylem do starego białego
mostu),
- należy przenieść funkcje terenu G na teren B,
- na terenie G i E należy zaprojektować ozdobne kompozycje zieleni niskiej
i średniej,
- należy zrezygnować z podwyższonego „pomostu na gruncie” na
powielenie okrągłej formy analogicznie do drugiej strony „ślimaczej górki”
urzadznie okrągłego miejca z dostępem do jeziora za pomocą terenowych
stopni, głębokich stopni służących jako miejsca siedzące,
- ławki w ciągach przy jeziorze należy ustawić „plecami” do parku
odtworzyć na podstawie dostępnych materiałów historycznych,
- utwardzenie alejek materiałami mineralnymi – przepuszczającymi,
- należy wykonać siedziska z wkomponowanymi lokalnymi akcentami,
- należy obsadzić skarpy „Ślimaczej Górki” roślinnością płożącą,
zimozieloną, stabilizującą skarpe a także wymienić balustardę na metalowe,
dodatkowo należy określić dane dotyczące nawadniania „ślimaczej górki”,
- należy wykonać prace arborystyczne przez profesjonalną firmę,
- na terenie B należy wykonać stała scenę na imprezy plenerowe,
- na terenie A lub i B należy zaprojektować „czytelnię parkową” z
elementami małej architektury,
- należy zrezygnować z placów zabaw i skateparku a w ich miejsce
przenieść stoły szachowe, stoły do gry w tenisa stołowego, miejsca do gry w
boule oraz miejsca do uprawiania jogi,
- należy wykonać nawierzchnie mineralną wewnątrz labiryntu oraz ustawić
tablice upamiętniające rzeźby/pomniki lub wykonać ich miniatury,
- należy wyznaczyć świetliste polany w celu założenia łąk kwietnych wraz
z umieszczeniem „hoteli/domków’ dla owadów,
- na obszarach nr 10 i 11 wprowadzić kaskadowe nasadzenia służące za
pokarm dla mieszkańców parku, wprowadzić funkcję dydaktycznoekologiczną, wyznaczyć sypialnie dla jeży, miejsca do składowania liści,
wybudować chodnik w miejscu gdzie ludzie skracają drogę a także umieścić
tablice edukacyjne,
- należy zamontować budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy,
- w strefach przyrody oraz pod gęstym okapem należy wzbogacić runo
parkowe i ograniczyć koszenie traw,
- należy zrezygnować z wybiegu dla psów na rzecz montażu śmietników z
workami na odchody,
- należy ustawić tablicę informacyjną o Kinie Słońce przy prawym brzegu
Myśli,
- należy zlikwidować ławostoły wzdłuż ciągu pieszego przy jeziorze na
terenie A i zastąpić je ławkami z oparciem, wzorowanymi na historycznych,
- należy zaprojektować altanę widokową na wodzie wraz z pomostem lub
wyciąć trzciny wzdłuż jeziora,
- należałoby przenieść piaszczystą plażę z leżakami na niezadrzewiony
zaułek przy wodzie po lewej stronie Ślimaczej Górki,
- należy zlokalizaować toaletę miejską na potrzeby parku np. zaadoptować
budynek kolejowy przy ul. Cienistej lub wyznaczyć inne miejsce,
- należy zlokalizować na terenie parku tablice informacyjne/edukacyjne o
historii i przyrodzie.
Wnioskodawca uważa, że:
- przy projektowaniu parku należy zachować historyczne aspekty tego
miejsca,
- ile drzew zieleni wysokiej będzie usunięte?
- ile drzew zostanie nasadzonych w jakich układach i jakie gatunki?
- tabliczki z nazwą parku powinny być ujednolicone,
- należy ujednolicić styl ławek (wzór ażurowy-historyczny),

- należy ujednolicić styl lamp/latarń parkowych w odpowiedniej ilości i
parametrach, ustalić odpowiednie światło, oświetlenie punktowe na czujnik
ruchu,
- należy ustalić jeden styl parku – kolor przewodni biały,
- w projekcie powinien znalaleźć się zapis o ochronie drzew oraz
wykonywania robót w obecności osób uprawnionych do nadzorowania tego
rodzaju prac,
- trafnym byłoby ustawienie całości fontanny z rynku w miejsce gdzie
dawniej stał niemiecki pomnik, posadzić rośliny ozdobne we wcześniejszej
misy fontanny a także ustawić tablice informacyjne o fontannie i byłym
pomniku,
- należy odtworzyć miejsca do odpoczynku oraz ciąg spacerowy i
zastosować kaskadowe nasadzenia krzewów i roślin kwitnących wzdłuż
rzeki Myśli oraz przebudować schody terenowe,
- należy zrezygnować z funkcji terenu H na poczet wprowadzenia
ozdobnych nasadzeń rabatowych krzewów i bylin,
- aktywizacja rzeki Myśli poprzez podświetlenie stałej fontanny lub
podświetlanych fontann pływających,
- rekonstrukcja mostku (nawiązanie formą i stylem do starego białego
mostu),
- należy przenieść funkcje terenu G na teren B,
- na terenie G i E należy zaprojektować ozdobne kompozycje zieleni niskiej
i średniej,
- należy zrezygnować z podwyższonego „pomostu na gruncie” na
powielenie okrągłej formy analogicznie do drugiej strony „ślimaczej górki”
urzadznie okrągłego miejca z dostępem do jeziora za pomocą terenowych
stopni, głębokich stopni służących jako miejsca siedzące,
- ławki w ciągach przy jeziorze należy ustawić „plecami” do parku
odtworzyć na podstawie dostępnych materiałów historycznych,
- utwardzenie alejek materiałami mineralnymi – przepuszczającymi,
- należy wykonać siedziska z wkomponowanymi lokalnymi akcentami,
- należy obsadzić skarpy „Ślimaczej Górki” roślinnością płożącą,
zimozieloną, stabilizującą skarpe a także wymienić balustardę na metalowe,
dodatkowo należy określić dane dotyczące nawadniania „ślimaczej górki”,
- należy wykonać prace arborystyczne przez profesjonalną firmę,
- na terenie B należy wykonać stała scenę na imprezy plenerowe,
- na terenie A lub i B należy zaprojektować „czytelnię parkową” z
elementami małej architektury,
- należy zrezygnować z placów zabaw i skateparku a w ich miejsce
przenieść stoły szachowe, stoły do gry w tenisa stołowego, miejsca do gry w
boule oraz miejsca do uprawiania jogi,
- należy wykonać nawierzchnie mineralną wewnątrz labiryntu oraz ustawić
tablice upamiętniające rzeźby/pomniki lub wykonać ich miniatury,
- należy wyznaczyć świetliste polany w celu założenia łąk kwietnych wraz
z umieszczeniem „hoteli/domków’ dla owadów,
- na obszarach nr 10 i 11 wprowadzić kaskadowe nasadzenia służące za
pokarm dla mieszkańców parku, wprowadzić funkcję dydaktycznoekologiczną, wyznaczyć sypialnie dla jeży, miejsca do składowania liści,
wybudować chodnik w miejscu gdzie ludzie skracają drogę a także umieścić
tablice edukacyjne,
- należy zamontować budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy,
- w strefach przyrody oraz pod gęstym okapem należy wzbogacić runo
parkowe i ograniczyć koszenie traw,
- należy zrezygnować z wybiegu dla psów na rzecz montażu śmietników z
workami na odchody,
- należy ustawić tablicę informacyjną o Kinie Słońce przy prawym brzegu
Myśli,
- należy zlikwidować ławostoły wzdłuż ciągu pieszego przy jeziorze na
terenie A i zastąpić je ławkami z oparciem, wzorowanymi na historycznych,
- należy zaprojektować altanę widokową na wodzie wraz z pomostem lub
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wyciąć trzciny wzdłuż jeziora,
- należałoby przenieść piaszczystą plażę z leżakami na niezadrzewiony
zaułek przy wodzie po lewej stronie Ślimaczej Górki,
- należy zlokalizaować toaletę miejską na potrzeby parku np. zaadoptować
budynek kolejowy przy ul. Cienistej lub wyznaczyć inne miejsce,
- należy zlokalizować na terenie parku tablice informacyjne/edukacyjne o
historii i przyrodzie.
Wnioskodawca uważa, że:
- należy wykonać drogę asfaltową wzdłuż parku od ul. Cienistej do parkingu
naprzeciw USC.
Wnioskodawca uważa, że:
- należy wyremontować drogę wzdłuż parku od parkingu naprzeciw USC do
ul. Cienistej.
Wnioskodawca uważa, że:
- projekt jest dokładnie opracowany, bogaty, wyposażony w nowe
rozwiązania służące dla mieszkańców,
- należy przekazać koncepcje jak największej ilości mieszkańców,
- powinno się wykonać pomost przy nadbrzeżu parku,
- utworzyć możliwości i zadbać o ludzi starszych i niepełnosprawnych,
- należy ustawić odpowiednią ilość ławek,
- należy odpowiednio zaprojektować tereny zielone, które w przyszłości
będą ciekawą i atrakcyjną kolorystyką parku (kwiatostany, krzewostany),
- należy wyciąć trzciny przy brzegu,
- należy utworzyć punkty do podlewania kwiatostanu,
- należy wyciąć drzewa tylko chore i zagrażające bezpieczeństwu.
Wnioskodawca uważa, że:
- należy utworzyć parking dla korzystających z parku,
- należy bezpiecznie oznakować wejście do parku dla pieszych i
rowerzystów,
- w projekcie jest przewidzianych za mało ławek na głównych alejkach,
- należy przewidzieć ławki po obydwu stronach rzeki Myśli.
Wnioskodawca uważa, że:
- w projekcie nie uwzględniono rewitalizacji nabrzeża Jeziora
Myśliborskiego w obrębie parku do szkunera plan winien zawierać:
wycięcie trzciny, budowę infrastruktury wodnej, molo z kawiarnią,
smażalnię ryb i keję dla statku wycieczkowego,
- projekt powinien być szeroko konsultowany ze społecznością lokalną,
- skatepark nie powinien być wybudowany park powinien spełniać funkcje
reprezentacyjną.
Wnioskodawca uważa, że:
- przed kolejnym etapem konsultacji należy sporządzić inwentaryzację wraz
z projektem gospodarki drzewostan na podstawie którego należy oprzeć
rozwiązania projektowe,
- należy sporządzić planszę z projektowaną szatą roślinną,
- należy zredukować ilość punktów świetlnych,
- należy ustalić jeden styl parku,
- w projekcie powinien znaleźć się zapis o ochronie drzew oraz
wykonywaniu robót w obecności osób uprawnionych do nadzorowania tego
rodzaju prac,
- trafnym byłoby ustawienie całości fontanny z rynku w miejsce gdzie
dawniej stał niemiecki pomnik, posadzić rośliny ozdobne we wcześniejszej
misie fontanny a także ustawić tablice informacyjne o fontannie i byłym
pomniku,
- należy odtworzyć miejsca do odpoczynku oraz ciąg spacerowy wzdłuż
rzeki Myśli oraz przebudować schody terenowe,
- należy zrezygnować z funkcji terenu H na poczet wprowadzenia
ozdobnych nasadzeń,
- aktywizacja rzeki Myśli poprzez podświetlenie stałej fontanny lub fontann
pływających,

- rekonstrukcja mostku (nawiązanie formą i stylem do starego białego
mostku),
- należy przenieść funkcje terenu G na teren B,
- na terenie G i E należy zaprojektować ozdobne kompozycje zieeni niskiej
i średniej,
- należy zrezygnować z podwyższonego „pomostu na gruncie” na rzecz
terenowych stopni służących za miejsce siedzące a także wprowadzić ławki
w ciągu spacerowym przy jeziorze,
- ławki w ciągach przy jeziorze należy ustawić „plecami” do parku,
- utwardzenie alejek powinno być materiałami przepuszczalnymi,
- należy wykonać siedziska z wkomponowanymi lokalnymi akcentami,
- należy obsadzić skarpy „ślimaczej górki” roślinnością płożącą,
zimozieloną, stabilizującą skarpę i zrezygnować z nawadniania,
- należy wykonać prace arborystyczne przez profesjonalną firmę,
- na terenie A lub i B należy zaprojektować „czytelnię parkową”,
- należy zrezygnować z placów zabaw i skateparku a w ich miejsce
przenieść stoły szachowe, stoły do gry w tenisa stołowego, miejsca do gry w
boule oraz miejsca do uprawiania jogi,
- należy wykonać nawierzchnie wewnątrz labiryntu oraz ustawienie tablic
upamiętniających rzeźby/pomniki lub wykonać ich miniatury,
- należy wyznaczyć świetliste polany w celu założenia łąk kwietnych wraz z
umieszczeniem „hoteli/domków” dla owadów,
- na obszarach nr 10 i 11 wprowadzić kaskadowe nasadzenia służące za
pokarm dla mieszkańców parku, wprowadzić funkcję dydaktycznoekologiczną, wyznaczyć sypialnie dla jeży, miejsca do składowania liści,
wybudować chodnik w miejscu gdzie ludzie skracają drogę a także umieścić
tablice edukacyjne,
- należy zamontować budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy,
- w strefach przyrody oraz pod gęstym okapem należy wzbogacić runo
parkowe i ograniczyć koszenie traw,
- należy zrezygnować z wybiegu dla psów,
- należy ustawić tablecę informacyjną o Kinie Słońce,
- należy zlikwidować ławostoły wzdłuż ciągu pieszego przy jeziorze na
terenie A i zastąpić je ławkami z oparciem,
- należy zaprojektować altanę widokową na wodzie wraz z pomostem lub
wyciąć trzciny wzdłuż jeziora,
- należałoby przenieść piaszczystą plażę z leżakami na niezadrzewiony
zaułek przy wodzie po lewej stronie Ślimaczej Górki,
- należy zlokalizaować toaletę miejską na potrzeby parku,
- należy zlokalizować na terenie parku tablice informacyjne/edukacyjne o
historii i przyrodzie.

Lp.
22.

Data wpływu
wniosku
(wniosek po
terminie)
25.01.2021

Treść uwagi
Wnioskodawca uważa, że:
- teren parku po lewej stronie Myśli powinien mieć charakter
spacerowy,
- brzegi rzeki powinny być obsadzone krzewami z owocami
ozdobnymi jadalnymi,
- projekt przewiduje zbyt dużo lamp,
- zbędne są lampy wzdłuż lewego brzegu rzeki,
- należy pozostawić istniejące ławki i ustawić wzdłuż ścieżek tablice
edukacyjne,
- utwardzenie alejek powinno być materiałami przepuszczalnymi,
- brak jest potrzeby budowy pomostu widokowego na brzegu jeziora,

Uwagi
Wniosek złożony po
wskazanym terminie

- należy zlokalizować toaletę miejską na potrzeby użytkowników
parku,
- skatepark może być kosztowny a w przyszłości niekoniecznie
użytkowany,
- należy uwzględnić termin usuwania trzciny,
- należy postawić tablice edukacyjne wzdłuż drogi.

