
1. Główne założenia Parku Miejskiego w Tczewie

Głównym założeniem koncepcji programowo-przestrzennej Parku Miejskiego w Tczewie jest 
wydobycie największych walorów przyrodniczych i przestrzennych wraz z zachowaniem i 
wzmocnieniem jego naturalnego charakteru  a także stworzeniem dodatkowych przestrzeni dla 
poprawy funkcjonowania parku przez cały rok.

2. Strefy programowo-przestrzenne parku.
    W parku wyróżniono następujące strefy funkcjonalne:
2.1 Układ komunikacyjny :
Istniejące ciągi piesze wymagają remontu oraz odtworzenia . Zaproponowano wymianę kostki 
brukowej na nawierzchnię ziemną, przepuszczalną dla wody wraz ze spadkami poprzecznymi i 
podłużnymi w celu usunięcia nadmiaru wody opadowej.  W górnej części parku w okolicach 
kamienia Muscatego proponuje się  odtworzenie historycznych alejek w układzie precelkowym   a 
także wyremontowanie historycznych ciągów pieszych  poprzez przełożenie i uzupełnienie kostki 
granitowej i bazaltowej.

Zaprojektowano zmianę głównej trasy pieszo rowerowej przy polanie rekreacyjnej z uwagi na jej 
duży kąt nachylenia, projektowana nowa ścieżka nawiązuje do ścieżki historycznej i pozwala na 
łagodniejszą komunikację przez dolinę parkową ,łącząc tym samym przestrzeń polany piknikowej z 
przestrzenią placu zabaw.
We fragmentach ścieżki edukacyjnej oraz w miejscach z roślinnością paludaryjną na terenach 
podmokłych proponuje się drewniane kładki i pomosty w celu umożliwienia przechodzenia wśród 
drzew i ich bliższego poznawania kory, pędów, liści itp.
Dla rowerzystów przewiduje się ścieżki wzdłuż ul. Sienkiewicza , Kołłątaja oraz ścieżkę poprzeczną 
pomiędzy kortami tenisowymi a plenerową przestrzenią dla sztuki. 
Istniejące schody wymagają remontu, uzupełnienia kostką kamienną oraz poprawą estetyki . W 
miejscach gdzie występuje w czasie deszczów duży spływ wody  powodujących erozję gleby należy 
wykonać dodatkowe kaskady kamienne powodujące spowolniony i ukierunkowany spływ wody , 
forma kaskady  powinna harmonizować z naturalistycznym charakterem  parku.



2.2 Roślinność
W całym drzewostanie wskazane jest przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych sanitarnych i 
korygujących oraz analiza ewentualnych usunięć drzew – pod kątem  sanitarnym i bezpieczeństwa 
użytkowników oraz pod kątem projektowanych polan parkowych.
Na całej powierzchni parku proponuje się przeprowadzenie renowacji ściółki parkowej i trawników,
wzbogaconych w roślinność zadarniającą – okrywową np. bluszcz pospolity, runianka japońska oraz
typowe byliny leśne np. zawilce, przylaszczki, trawy ozdobne, krzewinki.

W miejscach szczególnie narażonych na tworzenie się zastoin wodnych wskazane jest 
wybudowanie studni chłonnych lub wprowadzenie innych rozwiązań umożliwiających 
odprowadzenie nadmiaru wód opadowych lub też jej wykorzystanie po odpowiednim 
podczyszczeniu jako uzupełnienie wody w stawie .W miejscach podmokłych zaproponowano 



zastosowanie nasadzeń roślin paludaryjnych z trwałymi elementami rynien, niecek, basenów 
utrzymujących wodę opadową  Rozwiązanie takie jednocześnie będzie stanowić naturalne poidła 
dla ptaków i innej drobne fauny. Staw proponuje się wykonać w historycznej lokalizacji z całkowitą 
przebudową niecki w formie naturalistycznej z dodatkowym elementem kurtyny wodnej.
2.3 Strefa zabaw i placów rekreacyjnych :
W przestrzeni parku wyznaczono plac zabaw dla dzieci do lat 7 wraz z urządzeniami 
dostosowanymi tematycznie z przestrzenią parkową ,jego lokalizacja powinna zapewniać 
odpowiednie nasłonecznienie oraz zapewniać miejsca wypoczynkowe dla opiekunów osłonięte od 
słońca.
Drugi plac zabaw zlokalizowano na tzw. „misiach” Projektowany plac ma charakter muzyczny z 
urządzeniami do ćwiczeń  na instrumentach plenerowych oraz dodatkowo proponuje się ławkę z 
Grzegorzem Ciechowskim jako patrona amfiteatru.

Obecną polanę proponuje się wykorzystać na polanę piknikową a także jako przestrzeń do zajęć 
oraz akcji plenerowych. U szczytu polany piknikowej proponuje się lokalizację altan chroniących 
przed deszczem oraz ustawienie stołów do gier planszowych.



2.4 Strefa sportu
Wzdłuż ul. Sienkiewicza w miejscu urządzeń z lat 70  proponuje się nowe urządzenia do ćwiczeń 
siłowych oraz ścieżkę zdrowia .

Istniejące korty tenisowe wymagają wymiany starego ogrodzenia wraz z piłkochwytami oraz 
remontu pomieszczenia sanitarno-szatniowego wraz z podręcznym magazynem. 
Dodatkowo istniejące polany i ścieżki ziemne mogą służyć jako przestrzeń do uprawiania różnych 
form sportowych .Na ścieżkach mogą być oznaczone odległości w metrach służące jako informacja 
o długości przebiegniętych kilometrów np. do testu Copera.

2.5 Strefa wypoczynku- ogrody
Zaprojektowano przy ul. Bałdowskiej lokalizację ogrodu w stylu francuskim nawiązującego do 
formy historycznej uwzględniającą obecny stan zadrzewienia oraz Pomnika Harcerzy który wymaga 
dodatkowej oprawy przestrzennej i poprawy estetyki otoczenia. Wzdłuż ulicy na skarpie proponuje 
się odtworzenie żywopłotu oraz niskiego ogrodzenia jako dodatkowego izolatora akustycznego od 
ul. Bałdowskiej.



Park szkolny/mały park – proponuje się częściową rewaloryzację – powrót do historycznego układu
alejek z fontanną w centralnej części parku, szpaler grabowy, różanki, rabaty bylinowe, poletka 
kwiatowe. Elementy architektury – ławki, kosze, altany stylizowane na pocz. XX w. 
W miejscu tzw. „szneki” zaprojektowano wypoczynkowy punkt widokowy .Proponuję się 
podwyższenie ziemnego kopca ze spiralną ścieżką okólną o małym spadku dostosowaną do 
poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Skarpy proponuje się obsadzić bylinami a na szczycie 
punktu widokowego proponuje się wkomponować wygodne siedziska ukierunkowane na 
najciekawsze przestrzenie widokowe.
2.6 Strefa edukacji i sztuki 
Zaprojektowano ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną  która będzie eksponować głównie drzewostan 
parkowy oraz pojedyncze drzewa-pomniki przyrody. Proponowany szlak ścieżki mógłby prowadzić 
następującą trasą: wejście od strony ul. Kołłątaja i zielonej (grupy dębów i pojedynczych 
egzemplarzy), dalej w kierunku amfiteatru (po drodze daglezje zielone, klon srebrzysty), dalej w 
kierunku stawu (po drodze choina kanadyjska, nad stawem pomniki przyrody – buki czerwone i lipa
amerykańska oraz urokliwa aleja z lipy krymskiej), następnie schodami w kierunku szneki (po 
drodze jesiony, buki) i kamienia Muscatego -ten fragment ścieżki  proponuje się poprowadzić 
drewnianą kładką drewnianą wśród drzew. Przy kamieniu Muscatego na bazie historycznej 
ikonografi zaprojektowano precelkowy układ alejek z odtworzeniem nasadzeń bylin i krzewinek 
leśnych.
Wzdłuż ścieżki edukacyjnej proponuje się ustawienie ławek muzycznych z możliwością odtwarzania
fragmentów dźwięków natury np. ptasich odgłosów,  w celach edukacyjnych, porównawczych   z 
autentycznymi odgłosami ptaków  występujących na terenie parku,  ponadto proponuje się 
ustawienie tablic edukacyjnych dotyczących najciekawszych informacji dotyczących  fauny i flory 
oraz postaci związanych z parkiem.



Pomiędzy „szneką” a kortami tenisowymi  wykorzystano okrągłą polanę na plenerową galerię 
sztuki która mogłaby wprowadzić do przestrzeni parkowej rzeźby i inne elementy przestrzenne, 
ubogacające naturalny krajobraz parkowy. W rejonie polany proponuje się zastosować ławki i 
siedziska z elementami rzeźb, z fragmentami poezji, prozy lub z grafiką różnych lokalnych twórców.

2.7 Strefa rozrywki
Amfiteatr -proponuje się przebudowę istniejącej sceny wraz z zadaszeniem o lekkiej konstrukcji 
przekrytej membraną oraz większe jego wykorzystanie do wszelkiego rodzaju koncertów, spektakli i
filmów oraz wydarzeń sportowych.

2.8 Wybiegi dla psów
Zaproponowano wybiegi dla psów we wschodniej części parku, wybieg powinien być zaopatrzony 
w specjalne urządzenia do ćwiczeń dla psów oraz poidło. Teren należy wygrodzić ogrodzeniem.



2.9 Mała architektura
Proponuje się wymianę ławek na drewniano – stalowe z oparciem. Część ławek powinna być w 
cieniu, zwrócona na parkowe atrakcje jak place zabaw, ciekawe grupy drzew, kwiaty i staw. Dla 
młodzieży powinny być zamontowane specjalne miejsca do siedzenia dla kilku osób, oddalone od 
głównych ciągów komunikacyjnych. W miejscach gdzie występuje duża aktywność ruchowa np. 
place zabaw ścieżka zdrowia itp. należy przeznaczyć miejsca na poidła . Dodatkowo w całym parku 
powinno się ujednolić  formę koszy na śmieci. Proponuje się ustawienie dwóch toalet miejskich 
jedną w pobliżu placu zabaw drugą wykorzystując istniejące uzbrojenie terenu obok zespołu 
szatniowo-sanitarnego przy kortach. Istniejące oprawy świetlne należy wymienić na oświetlenie 
energooszczędne w stylistyce parkowej.  

Jako naczelną zasadę należy przyjąć  kształtowanie małej architektury za pomocą prostych form i 
naturalnych materiałów – drewno, kamień,stal kortenowska i żeliwo – nie konkurujących z 
otoczeniem, pozwalających przenikać się z otaczającej zielenią. 

 


