
Tematem opracowania jest park znajdujący się przy 
ulicy Parkowej w  Cekcynie. Składa się on z dwóch 
części - skweru sąsiadującego z terenem kościoła 
oraz starej części parkowej z trzema pomnikami 
przyrody zasadzonymi z okazji 700-lecia gminy.

Nasz projekt skupia się na wyeksponowaniu Dębów, 
które stanową ważną pamiątkę z życia gminy, poprzez 
usytuowanie między nimi głównego placu w parku. 
Dookoła niego została zaprojektowana pergola z 
ławkami otoczona kwiatami, stanowiąca miejsce 
wypoczynku dla mieszkańców. Od placu rozchodzą 
się cztery oświetlone ścieżki o utwardzonym podłożu, 
zapewniające wygodną komunikację. 

W drugiej części parku, znajdującej się bliżej kościoła, 
została zaprojektowana część rekreacyjna z długą 
hybrydową ławką z efektownym i wygodnym oparciem 
oraz miejscem do gry w szachy, czy warcaby. Oprócz 
dwóch stolików z wbudowanymi planszami do gier, 
mieszkańcy oraz turyści będą mieli szanse rozegrać 
szachową partię na planszy tworzącej centralnie plac 
w formie szachownicy.

Plan zakłada także zredukowanie dwóch miejsc 
postojowych, przy ulicy przecinającej obie części 
parku. Wierzymy, że tym śmiałym krokiem 
przywrócimy przestrzeń publiczną mieszkańcom 
Cekcyna, którą odbierają ją im samochody. Tym 
samym wskazujemy na znany, choć niedoceniany 
środek transportu jakim jest rower. Właśnie dla 
rowerzystów pojawia się w parku miejsce do ich 
komfortowego parkowania.

Ważna ze względu na środowisko jest zastosowanie 
koszy na odpady z naciskiem na ich segregację.

widok na pergolę i kościół z placu głównego parku

widok na plac z szachownicą





W naszym projekcie została użyta zieleń rodzima. 
Zaprojektowane dosadzane drzewa to kasztan, cis 
oraz lipy, które występują w Cekcynie oraz jego 
okolicach. Krzewy, które zostały użyte w projekcie to 
między innymi Forsycja, Komarzyca, Wrzos oraz 
Lawenda. Pod pergolą zaproponowaliśmy krzewy 
Róży, różne odmiany pnączy oraz kwiaty: kosmos, 
malwy, bakopa oraz jeżówka.

Koncepcja zakłada dobór naturalnych materiałów, 
zachowanie jak największej ilości drzew i krzewów. 
Dodatkowo oświetlenie alejek, dzięki swojej niedużej 
wysokości w znacznie mniejszym stopniu szkodzić 
będzie żyjącym tam np. ptakom. Nie ogranicza to mimo 
tego widoczności ścieżki. Natomiast oświetlenie 
główne przy ulicy zaopatrzone zostało w panele 
fotowoltaiczne, ograniczając ich zapotrzebowanie na 
dostawy prądu.

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA ZAGOSPODAROWANIA
TERENU PRZY ULICY PARKOWEJ W CEKCYNIE

widok na park z pergolą

widok na bujaki na pergoli
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