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1. Analiza historyczna – rys historyczny
1.1 Parki polskie z epoki założenia w Radomiu – ogólna charakterystyka
(XIX/XX wiek)
XIX wiek sprzyja powstawaniu miejskich założeń ogrodowych. Wówczas
powstają: parki, planty, bulwary, skwery, ogrody dziecięce i parki zdrojowe.
W

pierwszej

połowie

stulecia

powstają

parki

o

charakterze

spacerowo-

wypoczynkowym. Lokalizowane są zazwyczaj na obrzeżach miast, przy głównych
ciągach komunikacyjnych, często w powiązaniu z dolinami rzek.
Pierwsze założenia parkowe cechuje mało zróżnicowany program użytkowy i skromne
wyposażenie. Brak również wyraźnych powiązań kompozycyjnych z otaczającym
krajobrazem. Niektóre ogrody publiczne powstawały na miejscu innych, istniejących już
założeń ogrodowych (np. na terenie dawnych ogrodów biskupich, przyklasztornych etc.)
W pierwszej połowie XIX wieku w parkach wprowadzono krajobrazowo-geometryczny
układ

przestrzenny.

Część

geometryczna

stanowiła

osnowę

całości

założenia

parkowego, od którego odchodziła sieć dróg swobodnie wijących się w części
krajobrazowej. Od połowy XIX wieku drogi kształtowano według pewnej hierarchii
ważności: podstawą była szeroka obwodnica łącząca główne miejsca widokowe i
obiekty architektoniczne, prowadzona zwykle po obrzeżach parku. Do niej nawiązywano
sieć bocznych dróg - węższych i bardziej kameralnych. Wszystkie drogi miały płynny
przebieg oparty na odcinkach elips i kół, o łagodnych zmianach kierunku i krzywizn. W
dojrzałych

ogrodach

krajobrazowych

unikano

zbyt

krętych

dróg,

które

były

charakterystyczne w początkach rozwoju tych ogrodów. Drogi łączono pod kątem
ostrym, maskując skrzyżowania grupami krzewów. Tylko drogi do jazdy konnej miały
najczęściej formę tradycyjnej alei. Preferowano rozbieżny układ dróg eliminujący
wrażenie możliwości ponownego spotkania się dróg. Każda droga i ścieżka parkowa
musiała prowadzić do konkretnego celu. Mogły to być punkty widokowe, kameralne
place wypoczynkowe (gabinety ogrodowe) na planie koła w otoczeniu grup lub
masywów roślin, pawilony ogrodowe i altany na zakończeniach rozgałęzień dróg, etc.
Łąki kwietne były częścią dużych założeń parkowych. Kształtowano je nieregularnie,
miękko, łącząc z przyległym lasem lub gajem. Występowały w dolinach rzek, na
obrzeżach dolin, w obniżeniach terenu wśród pól i lasów. Łąki wzbogacano umiejętnie
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dobranymi kwiatami. Druga połowa stulecia to okres powstawania parków o jednolitych
układach krajobrazowych. Często w ich tworzeniu wykorzystywano zróżnicowanie
terenu, istniejące stare zadrzewienia i układy wodne (stawy, rzeki, strumienie). Do
parków krajobrazowych wprowadzano rozwiązania geometryczne w postaci parterów
akcentujących

wejścia

bądź

ważne

kompozycyjnie

miejsca.

Partery

kwiatowe

towarzyszyły ogrodom krajobrazowym przez cały XIX wiek. Miały kształt regularny,
symetryczny, nawiązujący do parterów renesansowych i barokowych.
W połowie XIX wieku pojawiły się w ogrodach kobierce kwietne, ornamenty kwiatowe
zaspokajały potrzebę wprowadzenia kolorów do parku. Kwietniki dywanowe obsadzane
niskimi roślinami miały często kształt palmety, muszli, medalionu, wici, kwiatów, gałęzi.
Z upodobaniem tworzono długie aleje, głównie grabowe, które zamykały park z jednej
lub z dwóch stron. Aleje te były ciemne i posępne. Taki efekt uzyskiwano przez cięcie
koron drzew tak, by splatały się nad głową spacerującego tworząc tunel.
Ważnym elementem dużych ogrodów krajobrazowych był program sportowy i
rozrywkowy. Obejmował place do gier i zabaw, boiska gimnastyczne dla dzieci, korty
tenisowe, place do gry w krokieta.
W miastach powstawały bulwary i skwery. Bulwary były zakładane wzdłuż tras
komunikacji kołowej. Skwery powstawały między zabudową miejską, ozdabiane były
pomnikami lub fontannami.
Wiek XIX to czas powstawania pierwszych ogrodów dla dzieci. W Krakowie powstał
pierwszy tego typu ogród założony przez Henryka Jordana. Przeznaczony dla dzieci i
młodzieży do gier, zabaw i wypoczynku na wolnym powietrzu.
1.2 Historia powstania parku
Historia parku sięga wieku XIX kiedy miasto staje się stopniowo reprezentacyjną
stolicą województwa. Wraz z budową gmachu Komisji Województwa Sandomierskiego
w 1827r. postanowiono założyć ogród angielski, który miał się rozciągać po
przeciwległej stronie ul. Lubelskiej i stanowić tło dla tej reprezentacyjnej budowli.
Jednak ze względu na brak środków budowę ogrodu rozpoczęto dopiero w latach 1865
– 1877. Ze względu na duże koszty jakie miasto musiałoby ponieść na wykup gruntów
pod ogród, odstąpiono od pełnego symetrycznego układu i utworzono go tylko

po

jednej stronie alei głównej będącej przedłużeniem osi gmachu KWS.
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2. Inwentaryzacja stanu zachowania
2.1

Identyfikacja

poszczególnych

wnętrz

(postać;

usytuowanie,

pochodzenie)
Park Kościuszki pomimo upływu lat zachował swój kształt, zasadniczym zmianom
nie uległ także układ przestrzenny. Park składa się z dwóch części, zgeometryzowanej –
centralnej oraz krajobrazowej znajdującej się w części wschodniej parku. Cześć
geometryczna parku powstała w wyniku przedłużeniu osi głównej gmachu Komisji.
Prawdopodobnie miała to być również główna oś parku.

Jednak brak środków na

wykup gruntów wymusił przesunięcie osi głównej założenia w stronę zachodnią.
Pierwotnie oś główna stała się oparciem dla części zgeometryzowanej.
Obszar ten początkowo podzielono na dziewięć kwater o zróżnicowanej wielkości. Układ
ten widoczny jest na planach nr 1 i 2. Przedstawiają one układ komunikacyjny parku z
lat 1899-1904. Na planie nr 3 z 1909 roku można zauważyć że ilość kwater uległa
zmniejszeniu do sześciu w wyniku zrezygnowania z poprzecznej ścieżki. W wyniku tego
działania kwatery stały się bardziej jednorodne, natomiast geometryczny układ bardziej
czytelny. Na zakończeniu osi głównej utworzono półkolistą kwaterę w środku której
prawdopodobnie na początku istnienia parku znajdował się parter kwiatowy.
Cały park charakteryzuje się brakiem większych połaci trawiastych (polan) i z
dużym prawdopodobieństwem nigdy ich nie posiadał. Świadczy o tym artykuł p.
Edmunda Jankowskiego zamieszczony w 'Ogrodniku Polskim' z 1896 roku „Założony na
znacznej przestrzeni ogród ten obfituje w drzewa. Nie jest to właściwie park angielski
ani ogród prawidłowy, nie ma w nim widoków, ani obszernych trawników, brak też
zupełny wody. Natomiast jako miejsce wypoczynku i ochłody może zadowolić każdego,
obfituje bowiem w cieniste aleje, oraz gęstwiny, niedostępne dla promieni słonecznych.
Na jednej z kwater nagromadzono wielkie bogactwo drzew ozdobnych (soliterów) które
jednak już i teraz stoją zbyt gęsto i nie można się cieszyć swobodnie ich pięknością. - W
ogóle należałoby przedsięwziąć obecnie silną trzebież młodych drzew, gęstwę
tworzących w całym ogrodzie, bo inaczej stare piękne okazy niezadługo zaczną usychać
z braku pokarmu i przestrzeni”.
Inny tekst z 'Monografii historycznej miasta Radomia' z 1907 wspomina że: „ ..... Nowy
ogród założony w 1867 roku za czasów ówczesnego gubernatora Anuczyna znajdował
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się na krańcu miasta obecnie zaś ze wszystkich stron otoczony ulicami, przyczynia się
niemało do polepszenia zdrowotności tej nowo powstałej dzielnicy a jednocześnie ze
swoimi pięknemi kwietnikami, szpalerami i cienistymi alejami jest prawdziwą ozdobą
miasta .......”. Z tekstu tego wynika że w parku znajdowały się kwietniki (widoczne na
zdjęciach nr 7 i 12) cieniste aleje (zapewne chodzi o aleje kasztanowe – zdjęcie nr 12 i
14) oraz szpalery (w tym wypadku zapewne są to obecne pozostałości alei grabowych)
Ze względu na urozmaicenie płaskiego terenu w części zgeometryzowanej parku na
jednej z kwater usypano w latach 1865-70 sztuczne wzgórze z ukrytą lodownią.
Obecnie jest tam zlokalizowany plac zabaw. W części krajobrazowej parku zbudowano
w latach 1868-70 sztuczne ruiny zamku w stylu gotyckim. Prawdopodobnie w owym
czasie stanowiły one główną atrakcję parku.
W 1912 roku wybudowano w parku altanę, uważaną za pierwszy obiekt o takiej
konstrukcji w Radomiu. Na początku XX w. wzniesiono kościół Mariacki, jego
wybudowanie spowodowało kolejną zmianę w parku. Dotyczyła ona zmiany układu alei
głównej, którą przedłużono do ul. Sienkiewicza. To działanie było związane
bezpośrednio z ułatwieniem komunikacji i spowodowało otwarcie osi na kościół. 24
marca 1916 roku, w czasie trwania I wojny światowej i powołania przez zaborców
austryjackich samorządu miejskiego władze zorganizowały uroczystość patriotyczną dla
uczczenia rocznicy przysięgi Tadeusza Kościuszki. Na ustawionym obelisku umieszczono
napis „Tadeuszowi Kościuszce na pamiątkę przysięgi”.

W trakcie trwania II wojny

światowej płytę z napisem ukryto i dopiero w 1945 roku przekazano ją do Muzeum
Regionalnego. Zamontowano ją ponownie dopiero w 1973 roku. Jednak w tym samym
roku płytę skradziono, a jej replikę umieszczono dopiero w 1993 roku. W czasie
okupacji Polacy nie mogli wchodzić do parku gdyż znajdował się on w dzielnicy
niemieckiej. Po wejściu wojsk radzieckich do miasta na początku 1945 roku w parku
pochowano 34 żołnierzy radzieckich, natomiast nad ich grobem wybudowano pomnik,
który wraz z prochami w 1989 roku przeniesiono na cmentarz żołnierzy radzieckich. W
okresie powojennym w latach 50' park mocno zubożał, rozebrano kute ogrodzenie oraz
ruiny zamku. Pojawiły się nowe, obce elementy takie jak m.in. basen z fontanną,
skalniak, plac zabaw, kawiarnia Parkowa oraz muszla koncertowa która spłonęła w
latach 80'.
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2.2 Obiekty istniejące powstałe przed założeniem parku – ściśle związane z
powstaniem i kształtem założenia parkowego:
–

gmach Komisji Województwa Sandomierskiego obecnie siedziba władz miejskich i
wojewódzkich (okres powstania: 1825-1827)

–

rogatka miejska wzniesiona przez S. Balińskiego (przebudowana około roku 1840),
przebudowana w latach 1922-26 na łaźnię miejską wg. proj. H.Stifelmana

2.3 Obiekty powstałe w trakcie budowy parku:
–

ogrodzenie drewniane (okres powstania: 1865)

–

ogrodzenie kute (okres powstania: 1881-83)

–

sztuczne wzgórze z ukrytą lodownią (okres powstania: 1865-70)

–

sztuczne ruiny zamku (okres powstania: 1868-70)

–

krzyż metalowy – ufundowany przez bogatych obywateli miasta (okres powstania:
1889) wg. proj. Chromeckiego i modelu J.Osińskiego – zastąpił stary drewniany
krzyż tzw. Aleksandryjski

2.4 Obiekty powstałe na początku XX wieku:
–

altana murowana (okres powstania: 1912)

–

kamień poświęcony Tadeuszowi Kościuszce (okres powstania: 1916)

2.5 Obiekty powstałe w II połowie XX wieku:
–

kawiarnia parkowa

–

budynek-składzik Zieleni Miejskiej

–

amfiteatr

–

plac zabaw

–

zbiornik p-poż.

–

stacja trafo

–

skalniak przy altanie

–

kiosk spożywczy

–

pomnik żołnierzy radzieckich

–

popiersie Fryderyka Chopina dłuta Władysława Jani
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Obiekty nie zachowane do dnia dzisiejszego:
–

ogrodzenie parkowe

–

sztuczne ruiny zamku

–

amfiteatr

–

pomnik żołnierzy radzieckich

3.

Oznaczenie

aspektów

terenowych

wyodrębniających

się

charakterem zagospodarowania i sposobem użytkowania
3.1 Określenie podstawowych wartości historycznych i przestrzennych
Do podstawowych wartości historycznych założenia należy niewątpliwie jego
niezmieniony praktycznie układ przestrzenny, wielkość oraz kształt. Na jego historyczną
wartość składają się również zachowane elementy małej architektury. Są to zwłaszcza
altana, krzyż metalowy, budynek rogatki miejskiej oraz kamień pamiątkowy. Bardzo
duże znaczenie mają tu również aspekty przyrodnicze czyli liczne drzewa pamiętające
czasy powstawania parku a zwłaszcza stare kasztanowce, aleja grabowa oraz solitery sosny i platan.
3.2 Wskazanie kierunków działań konserwatorskich zmierzających do
zabezpieczenia i uwydatnienia walorów zabytkowych
Do kierunków działań konserwatorskich powinno należeć przede wszystkim
odpowiednia opieka nad drzewostanem parkowym. Są to żywe organizmy i ich
odpowiednia pielęgnacja powinna być priorytetem przy pracach konserwatorskich.
Należy zwrócić uwagę na bieżącą konserwację zachowanych elementów małej
architektury, zwłaszcza altany parkowej. Należy zwrócić uwagę na nawierzchnie
parkowe, obecnie na terenie parku są trzy rodzaje nawierzchni – żwirowa, z płyt
betonowych oraz asfaltowa. Należy dążyć do wprowadzenia na terenie parku
nawierzchni żwirowej.
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Główne działania zmierzające do uwydatnienia walorów zabytkowych parku:
–

odpowiednia

pielęgnacja

drzewostanu

parkowego

zgodnie

ze

'sztuką

ogrodową'
–

wykonanie projektu rewaloryzacji zieleni parkowej i prace realizacyjne

–

wykonanie projektu rewaloryzacji układu nawierzchni parkowych oraz
elementów małej architektury i prace realizacyjne

–

wykonanie projektu modernizacji palcu zabaw i prace realizacyjne

–

odtworzenie ogrodzenia parkowego (na podstawie zachowanych zdjęć oraz
projektu opracowanego przez Przedsiębiorstwo Ochrony i Konserwacji
Zabytkowych Zespołów Dworsko-Parkowych ARKADIA z 1989 roku)

–

odtworzenie ruin zamkowych (na podstawie zachowanych rysunków Kossutha
oraz projektu opracowanego przez Przedsiębiorstwo Ochrony i Konserwacji
Zabytkowych Zespołów Dworsko-Parkowych ARKADIA z 1989 roku)

Ze względu na dużą złożoność prac oraz znaczne koszty wynikające z ich realizacji prace
powyższe wymagają opracowania wieloletniego harmonogramu rewaloryzacji Parku
Kościuszki. Ze względu na możliwość pozyskiwania pieniędzy z funduszy unijnych na
w/w prace, celowe staje się również opracowanie Studium Wykonalności.
3.3

Wytyczne

dotyczące

możliwości

adaptacyjnych

ze

względu

na

wykorzystanie na potrzeby współczesne
Elementy obce których adaptacja i odtworzenie jest wskazane:
–

plac zabaw

–

amfiteatr

–

kiosk spożywczy

Elementy obce powstałe w drugiej połowie XX w. które należy usunąć/rozebrać:
–

zbiornik p-poż

–

budynek – składzik Zakładu Usług Komunalnychtpchd

Elementy obce powstałe w drugiej połowie XX w. które należy przenieść/usunąć:
–

pomnik Fryderyka Chopina (jest to obcy element wprowadzony w II połowie
XXw., jego forma nie nawiązuje do epoki w jakiej powstał park)
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3.4 Wytyczne dotyczące szaty roślinnej, jej struktury przestrzennej i
gatunkowej
•

pielęgnację oraz wycinkę

drzew i krzewów należy prowadzić zgodnie z

wytycznymi zawartymi w opracowaniu: Inwentaryzacja

dendrologiczna na

terenie Parku im. Tadeusza Kościuszki' ;
•

wszystkie prace w drzewostanie powinny być wykonywane „z lin”;

•

firma wykonawcza powinna posiadać personel przeszkolony do wykonywania
w/w prac, osoba wykonująca prace powinna posiadać certyfikat PTChD lub
certyfikat Unii Europejskiej tzw. European Treeworker;

•

W inwentaryzacji wyznaczono drzewa których obwód pnia kwalifikuje je do
ochrony jako pomniki przyrody. Ostateczną decyzją o uznaniu obiektu za pomnik
przyrody orzeka wojewoda na wniosek wojewódzkiego konserwatora przyrody;

•

należy na bieżąco prowadzić prace związane z pielęgnacją krzewów i bylin –
zgodnie ze sztuką ogrodową;

•

należy na bieżąco prowadzić prace związane z koszeniem trawy oraz
wygrabianiem liści (należy szczególną uwagę zwrócić na dokładne wygrabianie
liści spod kasztanowców; oraz zastanowić się nad możliwością założenia pułapek
feromonowych na Szrotówka kasztanowiaczka (Cameraria ohridella). Wiele
obiecująca jest metoda zwalczania szrotówka opracowana przez Katedrę Zoologii
i Ekologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego polegającą na oprysku gruntu
pod drzewami szczepami nicieni Heterorhabditis megidis i Steinernema sp.);

•

Działania zmierzające do wyeliminowania szrotówka kasztanowiaczka powinny
być kompleksowe i objąć swym zasięgiem całe miasto;

•

Wygrabiane liście spod kasztanowców należy niszczyć przez spalenie lub w
dłuższym czasie przez ich kompostowanie w pryzmie przykrytej ziemią lub folią,
gdzie temperatura musi osiągnąć ponad 40°C.;

•

w ramach pielęgnacji trawników należy prowadzić prace związane z dosiewem
gatunków traw odpornych na zacienienie oraz prowadzić okresowo wertykulację i
nawożenie trawników;

•

w celu prowadzenia prac ogrodniczych wykraczających poza prace pielęgnacyjne
należy zlecić opracowanie koncepcji a następnie projektu rewaloryzacji parku.

•

Przed opracowaniem projektu rewaloryzacji nie należy prowadzić żadnych prac
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ogrodniczych związanych z dosadzaniem drzew i krzewów w parku;
•

projektowane nasadzenia powinny nawiązywać formą, lokalizacją i składem
gatunkowym do stosowanych pod koniec XIX w. i na początku XX w.;

•

przy pracach projektowych należy szczególną uwagę zwrócić na odtworzeniu
nasadzeń alejowych; oraz na odpowiednie kształtowanie wnętrz parkowych w
części krajobrazowej;

•

Aleje powinny być odtwarzane drzewami starszymi najlepiej w wieku 20-30 lat;

•

Ze względu na duże zacienienie dna parku należy ograniczyć wprowadzanie
dodatkowych nasadzeń drzew;

•

Należy zwrócić szczególną uwagę na odtworzenie warstwy runa parkowego
(roślin

zadarniających

w

miejscach

szczególnie

zacienionych)

oraz

na

wprowadzenie nasadzeń krzewów, roślin bylinowych i jednorocznych;
•

projektowane rośliny nie powinny zawierać substancji trujących (liście; owoce;
pędy; korzenie) dotyczy to zwłaszcza roślinności projektowanej w sąsiedztwie
placu zabaw;

•

należy właściwie wyeksponować cenne okazy drzew, w tym wypadku działania
powinny polegać na nie przysłanianiu widoków cennych drzew

w wyniku

dodatkowych dosadzeń. Należy też zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią
pielęgnację tych roślin, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek oznak
zamierania należy zlecić wykonanie ekspertyzy dendrologicznej;
•

ze względu na duże znaczenie edukacyjne należy zastanowić się nad
umieszczeniem

przy

wybranych

drzewach

i

grupach

krzewów

tabliczek

informacyjnych;
•

należy przeprojektować otoczenie budynku kawiarni parkowej i dostosować je do
charakteru założenia;

•

w celu zapewnienia odpowiednich warunków rozwoju roślin należy opracować
projekt lokalizacji punktów czerpalnych na terenie parku. Posłużą one do
podlewania roślin w okresie suszy (dotyczy to zwłaszcza roślin jednorocznych,
bylin i krzewów). W przypadku nasadzeń bylinowych i roślin jednorocznych
należy zastanowić się nad możliwością zastosowania linii kroplujących;

•

Okres gwarancyjny na nasadzenia (dotyczy to zwłaszcza drzew) powinien
wynosić nie mniej niż 2 lata, natomiast w kosztorysie ofertowym powinny znaleźć
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się pozycje dotyczące 'pielęgnacji roślin w okresie gwarancyjnym';
•

Prace projektowe powinny być na bieżąco konsultowane z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków;

3.5

Wytyczne

w

zakresie

urządzenia

dróg,

budowli

ogrodowych,

wyposażenia
•

na terenie parku nie należy wprowadzać nowych, nie związanych historycznie z
parkiem obiektów architektonicznych. Dotyczy to zwłaszcza pomników oraz
urządzeń wodnych (fontanny, baseny, stawy), które dla tego parku są
elementami obcymi;

•

Należy usunąć/przenieść poza obręb parku budynek – zaplecze Zieleni Miejskiej;

•

Należy usunąć/dostosować architekturę kiosku spożywczego do charakteru parku

•

Należy zastanowić się nad celowością odtworzenia amfiteatru;

•

Należy zastanowić się nad możliwością odtworzenia ruin zamku, byłaby to na
pewno jedna z głównych atrakcji parku;

•

ruiny zamku należy odtworzyć na podstawie zachowanych planów Kossutha;

•

w przypadku odbudowy 'ruin zamku' należy zastanowić się nad możliwością
wykorzystania

ich

do

celów

gastronomicznych

(lokalizacja

w

ruinach

kawiarni/restauracji) przy jednoczesnej próbie likwidacji Kawiarni Parkowej
(ewentualnie przeprojektowaniu elewacji /obniżenie tarasu do poziomu ścieżek);
•

Istniejący plac zabaw należy zmodernizować - modernizacja powinna polegać na
wymianie istniejących zabawek i skoncentrowania ich w jednym miejscu;

•

na placu zabaw nie należy wprowadzać nawierzchni syntetycznych;

•

w przypadku stwierdzenia konieczności wprowadzenia piaskownicy na placu
zabaw należy zastanowić się nad jego wygrodzeniem. Ogrodzenie w tym
wypadku powinno nawiązywać do wzoru zastosowanego przy ogrodzeniu
parkowym natomiast jego wysokość nie powinna przekraczać 1m. Ogrodzenie
nie powinno mieć żadnych wystających

elementów mogących potencjalnie

spowodować zagrożenie zdrowia dzieci;
•

urządzenia zabawowe powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa i spełniać
wymagania bezpieczeństwa stawiane przez normy europejskie EN 1176;

•

nawierzchnie na palcu zabaw powinny

spełniać wymagania bezpieczeństwa
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stawiane przez normy europejskie EN 1177;
•

wszystkie urządzenia zabawowe powinny mieć wyznaczone przez producenta
strefy bezpieczeństwa;

•

należy przeprowadzić gruntowną modernizację nawierzchni parkowych – prace
powinny polegać na uczytelnieniu części zgeometryzowanej parku dotyczy to
zwłaszcza odtworzeniu alejki tworzącej półkole wokół altany;

•

w trakcie prowadzenia prac projektowych należy w jak największym stopniu
starać się nawiązać do układu dróg przedstawionego na planie z 1909 roku;

•

w ramach prac modernizacyjnych naw. parkowych należy wymienić istniejące
nawierzchnie asfaltowe oraz z kostki i płyt betonowych na nawierzchnie żwirowe,
należy również wymienić istniejące betonowe obrzeża parkowe ;

•

nowo

projektowana

nawierzchnia

żwirowa

powinna

być

przepuszczalna,

nawierzchni nie należy stabilizować cementem, można stosować gotowe
mieszanki (np. Hansegrand);
•

krawężniki powinny być ukryte; nie należy stosować obrzeży betonowych (można
zastosować obrzeża np. Eko-polter lub obrzeża drewniane);

•

należy odpowiednio profilować nawierzchnie nadając im odpowiednie spadki
poprzeczne i podłużne tak aby ułatwić odprowadzenie wody na sąsiadujące
powierzchnie trawiaste;

•

Nowo projektowane elementy małej architektury powinny nawiązywać do form
stosowanych w okresie powstawania parku(kosze; latarnie; ławki-zdjęcie nr 14);

•

Wszystkie elementy małej architektury powinny być kotwione w gruncie bez
możliwości ich przenoszenia;

•

Należy zastanowić się nad celowością i kosztem wprowadzenia ogrodzenia
parkowego;

•

Ze względu na fakt, że park obecnie znajduje się w samym centrum miasta oraz
że istnieją liczne wejścia do parku najlepszym rozwiązaniem w przypadku
podjęcia decyzji o wprowadzeniu ogrodzenia byłoby fragmentaryczne jego
odtworzenie od strony ulic: 25-go Czerwca, Henryka Sienkiewicza oraz Adama
Mickiewicza;

•

Ogrodzenie parkowe powinno w jak największym stopniu nawiązywać do kutego
ogrodzenia powstałego w latach 1881-83 (zdjęcia nr 1;2;3)
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•

w przypadku wprowadzenia w parku dodatkowych elementów wyposażenia
(ławki; kosze; amfiteatr; ruiny zamku, plac zabaw) należy zastanowić się nad
wprowadzeniem monitoringu;

•

należy prowadzić na bieżąco prace konserwatorskie przy altanie ogrodowej;

•

prace modernizacyjne powinny zostać poprzedzone wykonaniem projektów i
zaakceptowania ich przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
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Zdj.1 Widok parku z okien Urzędu – lata międzywojenne

Zdj.2 Widok parku z okien Urzędu – zbliżenie na ogrodzenie
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Zdj.3 Widok parku z okien Urzędu – początek XX wieku

Zdj.1 Widok wejścia do parku – XX wiek - lata 50'
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zdj.5 Widok z alei kasztanowej na Katedrę – okres międzywojenny

Zdj.6 Widok ruin zamku – okres międzywojenny
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Zdj.7 Arabeska kwiatowa – początek XX wieku

Zdj.8 Ruiny zamku – XX wiek lata 50'
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Zdj.9 Ruiny wieży zamkowej – XX wiek lata 50'

Zdj.10 Ruiny zamku na tle zbiornika z fontanną – XX wiek lata 50'
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Zdj.11 Wnętrze parkowe – okres międzywojenny

Zdj.12 Aleja kasztanowa widok w stronę Katedry – okres międzywojenny
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Zdj.13 Wnętrze parkowe – okres międzywojenny

Zdj.14 Aleja kasztanowa – okres międzywojenny
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Zdj.15 Widok wzdłuż obecnej ulicy H. Sienkiewicza – okres budowy Katedry lata – początek XX wieku

Zdj.16 Lampa ogrodowa w tle arabeska kwiatowa – okres międzywojenny
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Zdj.17 Aleja kasztanowa – okres międzywojenny

Zdj.18; 24 marca 1916 – uroczystość związana z odsłonięciem obelisku ku czci Tadeusza Kościuszki
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plan nr 2 – Projekt elektryczny parku – 1904 rok
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plan nr 1 – Plan regulacyjny Miasta Radomia opracowany przez mierniczego Kazimierza Pauliego – 1899

rok

25

rys.1 – Wyrys planów Kossutha – ruiny zamku
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rys.2 – Wyrys planów Kossutha – ruiny zamku
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