
                 

 

SPOŁECZNA KONCEPCJA 

ZAGOSPODAROWANIA PARKU 

KOŚCIUSZKI W ZAWIERCIU 

RAPORT PODSUMOWUJĄCY 

 

Wprowadzenie 

Od maja 2022 do lipca 2022 r. przeprowadziliśmy konsultacje społeczne, w których udział wzięły 264 osoby. Byli to 

mieszkańcy Zawiercia, w szczególności okolic parku, przedstawiciele młodzieży, organizacji pozarządowych oraz 

pracownicy urzędu i instytucji miejskich. Partnerem projektu był Urząd Miasta Zawiercie oraz firma doradczo-

konsultingowa z Islandii Alta Consulting.  

W efekcie powstał wspólnie wypracowany projekt – społeczna propozycja modernizacji Parku Kościuszki.  

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy zaangażowali się w proces konsultacji, wzięli udział w badaniu 

ankietowym, spotkaniach otwartych, warsztatach, budowie ogrodu deszczowego oraz pikniku. To m.in. 

zaangażowanie uczestników przyczyniło się do powstania niniejszego opracowania. 

Proces konsultacji jest pierwszą częścią projektu “Zielone Zawiercie - partycypacja dla przyrody w mieście” został 

zrealizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, 

Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 
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Założenia projektu 
Projekt “Zielone Zawiercie – partycypacja dla przyrody w mieście,” zakładał: 

● przeprowadzenie procesu partycypacyjnego, w celu wypracowania społecznej koncepcji zagospodarowania 

Parku Kościuszki; 

● zwiększenie zaangażowania mieszkańców i mieszkanki Zawiercia w sprawy publiczne i działania społeczne; 

● zachęcenie mieszkańców do zaangażowania się i dbania o tereny zieleni; 

● podniesienie świadomości mieszkańców i radnych w zakresie partycypacji, wagi zieleni w mieście, błękitno-

zielonej infrastruktury i adaptacji miast do zmian klimatu. 

Zrównoważone projektowanie z uwzględnieniem kryzysu klimatycznego było elementem dominującym na każdym 

etapie powstawania i tworzenia koncepcji. 

 
 

Informacje ogólne o terenie 
Park Tadeusza Kościuszki jest usytuowany w centrum Zawiercia przy Galerii Sztuki „Stara Łaźnia”. Jest, jednym  

z trzech założeń parkowych w tej części miasta i pełni ważną rolę dla mieszkańców w różnym wieku. Przepływający 

przez środek parku dopływ Warty naturalnie dzieli teren na dwie części, wschodnią i zachodnią. Park od strony 

zachodniej graniczy z torami kolejowymi, od pozostałych stron z drogami. Wejścia do parku znajdują się z każdej 

strony świata, najwięcej od strony wschodniej. 

 

Zdj. 1. Fragment Parku Kościuszki, Zawiercie, fot. Urząd Miasta Zawiercie 
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Park ma elementy historyczne (replika zburzonej kapliczki z lat 30-tych XX w.), alejki i fragmenty ścieżki rowerowej, 

plac zabaw i podstawowe elementy małej architektury. Charakteryzuje się starodrzewem. Miejsce to jest chętnie 

odwiedzane przez mieszkańców szukających cienia pod rozległymi koronami drzew, alejki, szczególnie  

te zlokalizowane na zewnętrznych stronach parku służą jako trasy piesze w codziennej komunikacji. 

 
Zdj. 2. Grupa uczestnicząca w warsztatach projektowych,   
fot. Monika Polak-Pałęga 

Zdj. 3. Działania podczas pikniku, fot. Maria Skotnicka 

Przebieg konsultacji 
Konsultacje rozpoczęliśmy od badania ankietowego online i w formie tradycyjnej, by umożliwić zaangażowanie 

mieszkańców z różnych grup wiekowych i z różnorodnym doświadczeniem w użytkowaniu tej przestrzeni. 

Wypełnienie ankiety pozwoliło im podzielić się swoimi doświadczeniami z użytkowania tej przestrzeni i pomysłami 

na Park Kościuszki. 

W lokalne działania zaangażowaliśmy wolontariuszy, którzy zostali przeszkoleni. 
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Zdj. 4. Warsztaty dla wolontariuszy, Zawiercie, fot. Agnieszka Czachowska 

Pierwsze spotkanie otwarte było inauguracją procesu konsultacyjnego i projektu. Odbyło się ono w Miejskim 

Ośrodku Kultury. Do wiadomości mieszkańców informacja o nim dotarła poprzez wydruki, plakaty na przystankach 

autobusowych, w szkołach, na miejskich słupach ogłoszeniowych i tablicach informacyjnych. Wydarzenie 

promowane było również w mediach społecznościowych. Na spotkaniu: 

● przedstawiliśmy cele projektu i planowane działania; 

● omówiliśmy ograniczenia terenowe parku, uwarunkowania historyczne i funkcjonalne parku; 

● przedyskutowaliśmy wyzwania miasta dot. ochrony zieleni; 

● zaprezentowaliśmy raport z przeprowadzonej przez miasto przed projektem geoankiety dot. terenów 

zieleni w Zawierciu; 

● zainspirowaliśmy uczestników i uczestniczki zagranicznymi przykładami z Islandii – przedstawicielka 

naszego partnera, Halldóra Hreggvisdottir, dyrektor firmy doradczo-konsultingowej Alta Consulting, 

wykładem wprowadziła uczestników spotkania w tematykę zastosowania błękitno-zielonych rozwiązań  

w mieście. 

W efekcie mieszkańcy i mieszkanki zostali wprowadzeni w projekt oraz zaproszeni do uczestnictwa w warsztatach 

budowy ogrodu deszczowego i w warsztatach projektowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rady miasta, 

którzy również zapraszali mieszkańców Zawiercia do zaangażowania się w projekt. 
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Zdj. 5. Spotkanie inauguracyjne, Zawiercie, fot. Katarzyna 
Napieracz 

Zdj. 6. Budowa ogrodu deszczowego, Zawiercie, fot. Helena 
Żółtowska 

Podczas pikniku ekologicznego zorganizowanego przez miasto, uruchomiliśmy punkt konsultacyjny, gdzie można 

było wypełnić ankietę nt. Parku Kościuszki oraz zostawić swój komentarz dotyczący zagospodarowania tego terenu 

zieleni. Punkt konsultacyjny wyposażyliśmy został w foldery i plakaty poszerzające wiedzę na temat błękitno-

zielonej infrastruktury. Podczas pikniku przy udziale wolontariuszy zbudowaliśmy ogród deszczowy przy kawiarni 

parkowej Bocianówka. W warsztacie budowy ogrodu wzięli udział strażacy z OSP Żerkowice, wychowanki z zakładu 

poprawczego w Zawierciu oraz wolontariusze projektu Zielone Zawiercie. Dzięki licznym atrakcjom, w wydarzeniu 

wzięło udział około 500 osób! 

 
 

Zdj. 7. Spacer badawczy w trakcie warsztatów projektowych w Parku Kościuszki, Zawiercie, fot. Agnieszka Czachowska 
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Kolejnym etapem konsultacji były warsztaty projektowe, w czasie których powstała koncepcja zagospodarowania 

parku. Na pierwszych warsztatach skupiliśmy się na wypracowaniu wizji i podziału funkcjonalnego parku. Na drugich 

natomiast, za pomocą makiet wypracowaliśmy szczegółowe rozwiązania dla wybranych przestrzeni parku oraz 

dobraliśmy elementy wspierające przyrodę. Wypracowaną z mieszkańcami koncepcję zaprezentowaliśmy na forum 

publicznym, gdzie uczestnicy i uczestniczki mogli wnieść swoje komentarze i uwagi. Po tym spotkaniu 

wprowadziliśmy ostatnie zmiany i społeczną koncepcję przekazaliśmy przedstawicielom Urzędu Miasta. 

 
 
Zdj. 8. Budowa makiet kawiarni i miejsca spotkań w trakcie warsztatów projektowych, Zawiercie, fot. Agnieszka Czachowska 

Koncepcja zagospodarowania parku 

Założenia ogólne (patrz: zdj. 9) 
Projekt podtrzymuje podział parku na część: 

● zachodnią (dziką, przeznaczoną głównie dla młodzieży), z zachowanymi przedeptami i szutrowymi 

ścieżkami; 

● wschodnią (uporządkowaną, z wyremontowanymi alejkami, dla dorosłych i dzieci)
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Zdj. 9. Główne założenia koncepcyjne i podział funkcjonalny parku, opracowanie: Fundacja Sendzimira



 

 

 

8 

 

Część wschodnia parku 

Wejścia od strony wschodniej parku zostaną zaakcentowane kwietnymi pergolami. Dodatkowo przewidzieliśmy 

połączenie rowerowe z parkiem OSIR i Galerią Stara Łaźnia za pomocą wyznaczonych na drodze ścieżek 

rowerowych. Wejście do parku pod wiaduktem kolejowym zostanie wzbogacone o pochylnię, która ułatwi 

przemieszczanie się. 

Część wschodnia będzie miała charakter reprezentacyjny, z łąkami kwietnymi pomiędzy drzewami, placem zabaw, 

licznymi alejkami spacerowymi. Równoległa do drogi ścieżka piesza, przy której obecnie zlokalizowane są rzeźby, 

stanie się ścieżką edukacyjną – aleją sztuki (zdj. 10). Będzie się rozpoczynała w galerii Stara Łaźnia i ciągnęła aż  

do końca parku. Zostanie urozmaicona o dodatkowe instalacje artystyczne i elementy małej architektury  

(np. stalowe ławki). Całość dopełni napis 3D „STALOVE” będący synonimem miasta i rzemiosła z nim związanego, 

zlokalizowany nieopodal kapliczki.  

 
 
Zdj. 10. Wizualizacja widoku z alei sztuki, fot. Fundacja Sendzimira 

W tej części parku po stronie północnej znajdzie się także budynek sezonowej kawiarni. Lokal wykonany zostanie  

z dwóch nałożonych na siebie kontenerów morskich, z toaletą publiczną, tarasem i zielonym dachem (zdj. 11). 

Wokół kawiarni zostanie zaprojektowana mała architektura w postaci modułowych, ozdobnych ławek, hamaków  

i miejsc piknikowych. 
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Zdj. 11. Wizualizacja kawiarni, widok z czterech stron świata, opracowanie: Fundacja Sendzimira 

Ta strefa to także zaprojektowany park linowy o podniesieniu maks. 1 m, przeznaczony dla najmłodszych. Zarówno 

przy budynku kawiarni jak i kapliczki zostaną zaprojektowane ogrody deszczowe, wykorzystujące wodę z dachu. 

Po stronie południowej tej części parku zostanie zamontowane poidełko, dostosowane zarówno dla ludzi jak  

i zwierząt. 

Część zachodnia parku 

Dzika, bardziej odizolowana, zachodnia część parku, zostanie przeznaczona dla młodzieży. W tej przestrzeni znajdą 

się miejsca do siedzenia nad wodą a także scena plenerowa z mini amfiteatrem oraz lekkim zadaszeniem z płachty 

materiałowej, zaopatrzona w energię elektryczną i dodatkowe latarnie (zdj. 12). W niedalekim sąsiedztwie zostały 

także przewidziane okrągłe siedziska wokół drzew, strefa hamakowa (zdj. 13) oraz workout. 

  

Zdj. 12. Wizualizacja sceny plenerowej z mini amfiteatrem i miejscami do siedzenia, autor: Fundacja Sendzimira 
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Zdj. 13. Wizualizacja strefy hamakowej, autor: Fundacja Sendzimira 

W projekcie nie pominęliśmy rzeki, która ma podlegać odcinkowej renaturyzacji oraz stworzeniu kaskad wodnych. 

Dodatkowo zaprojektowaliśmy w tej strefie pomosty, kamienne podświetlane ścieżki biegnące po wodzie oraz 

nasadzenia roślin przystosowane do wilgotnego podłoża.  

Pod wiaduktem, w południowej stronie parku przewidzieliśmy parking dla samochodów o nawierzchni mineralno-

żywicznej, która ma charakter wodno-przepuszczalny oraz miejsce postojowe dla hulajnóg. 

Dodatkowo zaprojektowaliśmy kontynuację przedeptów od parkingu oraz od głównych tras pieszych wzdłuż  

ul. Kościuszki w kierunku strefy północnej w formie geokrat. Istniejące przedepty w strefie północnej powinny 

zostać zachowane i uzupełnione o krawężniki z naturalnych materiałów dla podkreślenia szerokości ścieżki i jej 

uporządkowania. Wzdłuż ścieżek przewidzieliśmy lokalizację dodatkowych ławek i pojemników na odpady,  

z segregacją śmieci. 

Dopełnieniem projektu jest instalacja ekranów akustycznych wzdłuż linii kolejowej na całej szerokości parku.
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Koncepcja nasadzeń (patrz: zdj. 14) 

Park Kościuszki to miejsce gęsto zadrzewione, co jest niewątpliwym atutem, gdyż każde drzewo w przestrzeni 

publicznej jest cenne, ale brakuje w nim koloru i zróżnicowania przestrzennego (istniejąca zieleń to przede 

wszystkim drzewa). W czasie konsultacji z mieszkańcami przyjęliśmy następujące założenia: 

● wzbogacenie przestrzeni parku o krzewy (kolorowe i owocowe), które nie tylko zwiększą zróżnicowanie 

przestrzenne, ale zapewnią też siedliska dla ptaków; 

● wprowadzenie rabat bylinowych; 

● wprowadzenie łąki kwietnej; 

● założenie rabaty roślin jadalnych przy placu zabaw i nasadzenie malw; 

● zróżnicowanie roślinności wzdłuż Warty, po usunięciu utwardzonych brzegów na części przebiegu rzeki; 

● zainstalowanie pergoli wprowadzających do parku; 

● nasadzenie roślin przy pomniku Kościuszki; 

● objęcie ochroną pomnikową okazałych egzemplarzy drzew. 

Poniżej opisujemy szczegółowo zaplanowane rozwiązania dla poszczególnych fragmentów parku (patrz zdj. 14):  

Strefa przy kawiarence – lokalizacja nr 1 i 2 

Większa część terenu pozostaje zachowana jako nisko koszony trawnik umożliwiający wypoczynek na trawie. 

Planujemy obsadzenie pnączami ogrodzenia przebiegające od północnej strony. W miejscach słonecznych 

proponowane są glicynia, milin amerykański, dławisz okrągłolistny i rdestówka Auberta jako gatunki szybko 

rosnące, a w miejscach zacienionych – bluszcz. 

Strefa wejściowa do parku – lokalizacja nr 4 

Wzdłuż pergoli zaproponowanych przy wejściach do parku można umieścić milin, dławisz i glicynię jako gatunki 

szybko rosnące, atrakcyjne i pozbawione kolców. Należy pamiętać, że podpora musi być mocna, ze względu  

na znaczną masę docelową tych pnączy. U podnóża okazałej topoli osiki można umieścić kompozycję z bylin. Jest 

to miejsce pozbawione trawnika i znajduje się blisko chodników, więc nie będzie wykorzystywane do odpoczynku 

„kocykowego”. Proponowane rozwiązanie to nasadzenia bylin. 

Jadalny kącik przy placu zabaw – lokalizacja nr 6 

Wskazane jest aby rośliny jadalne były umieszczone na podniesionej grządce (w celu zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem przez psy). Aby rabata nie wymagała zbyt wielu corocznych zabiegów proponowane są rośliny 

wieloletnie, takie jak: poziomki, truskawki, lawenda, lubczyk, mięta, tymianek, karczoch, cebula siedmiolatka, 

szparag i liliowce (liliowce mogą być posadzone obok rabaty – jadalne są wysoko umieszczone kwiaty). Rabatę 

można wzbogacić także o łatwe w uprawie rośliny jednoroczne (ogórecznik, nagietek, aksamitki). Rabatę należy 

wyściółkować słomą, aby ograniczyć rozwój chwastów i podłoże wzbogacić obornikiem). Grządki należy 

zlokalizować w miejscu słonecznym, nie pod okapem drzew. W okresie suszy konieczne jest podlewanie. W obrębie 

placu zabaw, na skraju zieleni przy furtce proponowane są nasadzenia malw. 
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Geofity – lokalizacja nr 5 i 9 

Aby zapewnić bazę pokarmową dla zapylaczy i ożywić krajobraz parku warto wprowadzić geofity wczesnowiosenne. 

Są to rośliny pojawiające się przed rozwojem liści drzew, a więc dające sobie radę na zacienionych stanowiskach. 

Pod okapem drzew można wykonać duże płaty geofitów wczesnowiosennych, takich jak cebulica syberyjska. 

Zróżnicowane w czasie kwitnienie zapewni nasadzenie różnych gatunków tulipanów. 

Krzewy – lokalizacja nr 3, 7, 8 i 12 

W obrębie Parku Kościuszki występuje niewiele krzewów. Wskazane jest wzbogacenie zieleni parku – zarówno 

przestrzenne, jak i zadbanie o siedliska dla ptaków oraz dodatkowe źródło pokarmu dla zapylaczy. Krzewy tolerujące 

zacienienie i dobrze sprawdzające się w warunkach miejskich to: pęcherznice (możliwe jest dzięki odmianom  

o jaśniejszych liściach „rozjaśnienie” terenu, a także wprowadzenie większej ilości kolorów, dzięki odmianom  

o liściach czerwonych), bzy, śnieguliczki, zadrzewnia, suchodrzewy, leszczyny. Krzewy zapewnią siedlisko dla ptaków 

i drobnych ssaków, a ich kwiaty i owoce bazę pokarmową dla zwierząt. 

 

Rośliny strefy zalewowej i brzegu Warty – lokalizacja nr 10 

Na brzegach Warty, które obecnie są wyłożone betonowymi płytami, można, po rozszczelnieniu brzegu, posadzić 

na całej długości rośliny okrywowe (proponuje się tojeść rozesłaną), a większe kompozycje naprzeciw i przy 

podestach. Proponowana strefa zalewowa może być obsadzona roślinami typowymi dla siedlisk podmokłych. Bliżej 

brzegu, tam gdzie występuje wyższy poziom wód – rośliny szuwarowe, jak kosaciec żółty, nieco wyżej rośliny typowe 

dla łąk zmiennowilgotnych, jak trzęślica czy kosaciec syberyjski. Gatunki te zniosą zarówno zalanie, jak i częściowe 

osuszenie terenu. Na obrzeżach, gatunki preferujące siedlisko wilgotne, jak tojeść rozesłana, turzyca Graya (może 

wymagać okrycia zimą) czy długosz królewski. 

Rabata przy pomniku Kościuszki – lokalizacja nr 11 

Rabata z kolorowych krzewów i bylin okalająca pomnik uatrakcyjni wizytówkę parku. Dobór roślin przeprowadzono 

tak, aby zapewnić ciekawą kolorystykę oraz zróżnicowanie przestrzenne kompozycji.  

Zaproponowano także lokalizacje budek dla ptaków (zalecane są budki półotwarte typu A i B wg Sokołowskiego  

i półotwarte typu kopciuszek).
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Zdj. 14. Dobór roślinności w parku i lokalizacja poszczególnych rozwiązań oznaczonych liczbą arabską w kwadracie, opracowanie: Fundacja Sendzimira
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Organizator konsultacji: Fundacja Sendzimira we współpracy z Urzędem Miasta Zawiercia 

Autorki opracowania Agnieszka Czachowska, Maria Skotnicka 

Zespół projektowy: arch. Agnieszka Czachowska, arch. Maria Skotnicka, arch. Natalia Walas, dr. Magdalena Maślak 

 

Prowadzenie spotkań i warsztatów projektowych: Helena Pomeroy, Agnieszka Czachowska, Maria Skotnicka, 

Natalia Walas, Magdalena Maślak 

Koordynacja projektu: Helena Żółtowska 

Wolontariusze: Klaudia Dziechciarz, Tomasz Kondracki, Dominik Piotr Janus, Pelagia Szota, Elżbieta Silajew, 

Antonina Trepka i Patrycja Smoleń 

Obsługa fotograficzna: Agnieszka Czachowska, Maria Skotnicka, Katarzyna Napieracz, Helena Żółtowska, Monika 

Polak-Pałęga 

 

Więcej informacji: https://sendzimir.org.pl/projekty/zielone-zawiercie-partycypacja-dla-przyrody-w-miescie/ 
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