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0d ponad 15 lat zajmuje się projektowaniem i

POWIERZCHNIA:10 800 m2
GLEBA: nawieztona, teren niejski

rea izacją

WYSTAWA: pol

ogrodÓw' GlÓwnie są to ogrody prywatne, ale chętnie podejmuje się takze projektowania parkÓw
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mieiskich

HJ:l I'Jli,iff T5:it

ltilsH;il'-ll Jxiiil'i

if.

u

d n t ow

o-zachod

n i

a

GŁOWNE CECHY: teren niejski o charakterze reprezentacyjnym

r

sce i na Litwie (Wilno), projekty: ogrodu przyjaznego dla niepelnosprawnych przy
domu modelowym Muratora w JÓzefosiawiu oraz parku we wsi t_ękuk na Mazurach, koncepcja zagospodarowania skweru przy ul' Kopernika w Bytomiu 0drzańskim (wspÓtautor Zbigniew Sahajdak), udz1al wprojekcie budowlano-wykonawczym
rewaloryzacji Parku im, H. Jordana w Krakowie, projekt zagospodarowania terenu

zieleni mie1skiej przy u|' Kożuchowskiej w Bytomiu Odrzańskim terenu zieleni przy
restaurac]i

',RÓzana''

w Warszawie, koncepcja zagospodarowania patio na warszaw-

skiej Sadybie 0raz terenu zieleni przy restauracji ,,Julianna" w Piasecznie.

Ulica Mikołaja Kopernika stanowi glówną trasę przejazdowąprzez miasto. Pierwotnie tereny zieleni towarzyszące tej arterii były poprzecinane starymi z1rvopłotami
z ligustra (Ligustrum uulgare). Zywopłoty te rłydzielały
mało.dostępne, monotonne wnętrZa.
Wzdłuż ulicy rosły też gdzientegdzie głogi (Crataegus
laeuigata), które były prawdopodobnie pozostałościąpo
nasadzeniach alejorł1'ch. Ze względu na swój stan nie
prz eds t awi ały szcze g6lnej warto ści. Poni eważ omaw'iany

WiŚnia pitkowan a (Prunus serrulata Amanogowa') na tle ratusza

tęren naturalnie podzielonyjest układem poprzecznych
ulic, poszczególn1.m częściomprzydzielono różne funkcj
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,tr'akc,r'jnej pod ll'zględem estetycznr'm zieleni, która
)tcIzję przvciągać rr'zrok i zachęcać prze.jeżclżając'vch tu: r stóu' do zatrz,vnlania się lł'micście.Tęrenv zieleni po'', illnr- b1.ć rólvnicż funkcjonalne, zeb1' mie szkańcv
ilcieli z nich korzvstać:. Podczas projektorvania komu_
picszej lł,zięto pod urł'agę istniejące przedept1'.
'ikacji
i' e rrl ię t a1' ąc o potrz e bach osób ZmoLor)'Zo\Ą'arrych, zacllo.lirro także parking, zmieniając.jedvnic jego otoczcnie
rl

arr..ierzchnię.

już per'r'ne inlvest1'cjc
okolicach rr.nku, ll celu popra\w u,izcrunku miasta.
\a1eżą do rrich: częścior,r.a rwmiana nar'r'ierzchni, rr1'[cll.rrric schodórv r,vbackich oraz posadzenie kilku egzem'l1ltrz'n' klonólł, (Acer platanojler'Globosum'), które mia. zapoczątkorł'ać układ al ej ol'r1l Wvkonu.j ąc ninie.j są'
\\- ostatnich latach pocz.vniono

starano się uszanorvać tę zmlanyl Przy doborze
'lateriałór.l' r.r'zięto pod ur.vagę ich dostępność(kamień

.r'oje kt,

r:.r

murki oporor,r'e), charakter miejsca (kostka na-

'rerzchni poclkreśla tradyc.je historyczne) oraz \q'ma-erlia i r.r',vstęporvanie roślin - okazałe egzemplarze bu,,t (FagtLs sllt,atica 'Atropunicea'), lipy (Tilia cordala)
lrlatana (PLatanrc ace(blia) 11' parkach u'iejskich na te.:nie gminl'.
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lawka
punkt uięcia wody
nawierzchnia z kostki granitowej
nawierzchnia z kostki betonowei Nostalit
nawierzchnia z kostki betonowej TT
nawierzchnia żwirowa
fontanna

F poidelko

Widok na skwer z wiezą w tle

Poprzez ZaStosoi\'anie piętrorr'ego układu obsadzeń,
niskich ocl slrony jezdni i rł'znoszącvch się rr..kierunku
udvnków; uzt'skano podlł,ój rry efe kt : śr'vie t nie rł,-vekspono\Ąlaną kompoz,vcję roś1innąoraz ekran z uysokich ro-

b

śiin,zasłaniaj ąc1. nie ciekalł,e s ąsiedztr'vo. Pię trolr1, układ
podkreślono prZęZ Zastosorvanie kanlierrnvclr murkóll'
oporor,rych r,r'ys. 0,4 m i 0,8 m.
Najbardziej reprezentacyjną częśćterenlr stanorvią
cikolice ulic1' )1''u..orł'ej, która prorładzi do r'vnku. Korzystaj4 z niej nie tvlko osob,v zmotorr'-zolł'ane, a-lc ró'"rniez posazerorvic komunikacji kole.jon'ej.
'Aby zaznaczyć rr{ątkor'ry charaktcr tego miejsca. zaproje ktorvano dlr,a elementv rł'odne z fontannami. Rozmieszczone s),mctrycznic buki (Fagu.s slluatica'Atropunicea') o purpuro\\Ym zabarrvieniu liścitwor'Zą ror1,zaj
briłmr'; zaprasza.1ące.j, b1.podąż)'ć rv kie runku r1'nku. 1bki s1'metrvcznr.' układ podkreśla znaczęnię miejsca,
a tł'oda i odpou,icclnio ukształtowane grupY roślintrvorzą cicka-nve, kameralne \\.nę trza' Dobrze nasłonecznione i prz'vtulne zakątki będą zapelvne chętnie oclr'r,iedzane przc7' prz-chodniórr.
W południorvo-r'vschodniej częścitcrCnu zaprojektor'r'ano dekoraclin.v element z mozalki kamiennej przedstarviaj ąc,v godło miasta.
Na południolv\l 2u.1'u., od ulicr' Kclpernika znajdu.je
się teren, na którr.m zaplanou,ano niskic żrłł'opłotl'oblvódkor'r'e - z karłorł'ej, niel'rł.magającej cięcia odmianr.'

berberr'su (Berberit Thunberga 'Bagatelle') - tworzące
geometrvczny r\'sunek, kontrastując'v ze żrriro\fą narvie rzchnią. Wprorvadzono tu takzc pergole, co daje cickanr' efekt przeStrzenn\ł
Teren z prz)'stankiem autobuso\Ą'\Tn urozmaica placr'k
rr,vpocz,rmkorw z poidełkiem. Porvstało lr'te n sposób miejsce, gdzie można miło spędzić czas, oczekując na autclbus.

Nasadzenia lv tej części są srł,oboclniejsze, ale rórr'nież koIory''s t1'czni e harmonij n e. Ws zr's tkie I ragm entr' łąCz \- ze so'
bą aleja z kulistych klonólv wzdł6żulicv Kożuchorł,skiej.

