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1.1 Wstęp 

Inwestycja będzie realizowana na działkach nr 4322/2, 4322/3, 4322/23, 4322/31, 
4323/6, których właścicielem jest Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. 
Adama Szebesty w Rabce Zdroju. 

Obszar objęty inwestycją położony jest w Rabce-Zdroju, przy ul. Dietla 5. Jest to teren 
ogrodzony o łącznej powierzchni wynoszącej 3,4 ha. 

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe w Rabce zostało wybudowane w 1949 
roku. W architekturze tego okresu nie zaznaczał się socrealizm, raczej skłaniano się ku 
stylowi międzynarodowemu i stylom znanym z okresu międzywojennego. Budynek szpitala 
zaprojektował Stanisław Gruszka (1909-1979), absolwent Wydziału Architektonicznego 
Politechniki Lwowskiej (1934/35), członek katowickiego oddziału SARP. Budynek ma 
rozbudowany rzut, wyraźnie łącząc modernistyczną prostopadłościenność z elementami łuku 
i fali, które w późniejszym okresie pojawiały się w innych dziełach Gruszki. Skrzydło 
centralne, wysunięte z korpusu budynku na południe zamknięte jest półkoliście, ma też 
motyw fali w części łączącej go z głównym budynkiem. Również łącznik pomiędzy głównym 
budynkiem, a skrzydłem wschodnim ma zarys fali. Można więc stwierdzić, że miękka linia 
formy jest dla Gruszki charakterystyczna. Daje to asumpt do przyjęcia poglądu, że 
skomplikowany rysunek ścieżek na południe od budynku nie jest przypadkowy. Był 
wprowadzony w sposób świadomy i celowy. Można w tej formie doszukiwać się wzorców w 
sztuce surrealistycznej, być może w futuryzmie, który jest bliski motywom detalu 
okrętowego, jakie można wskazać na elewacji szpitala.  

Równolegle z obiektem uzdrowiskowym powstał park otaczający obiekty sanatoryjne. 
Najciekawszym elementem kompozycyjnym parku jest surrealistyczna w formie południowa 
część założenia. W rzucie dopatrzyć się można czegoś na kształt totemu z ustawionymi na 
sobie postaciami fantastycznych figur. Jest tu rodzaj symetrii, ale przełamywanej 
wielokrotnie w sposób mniej lub bardziej wyraźny. W części zachodniej założenia znajdują się 
trzy tarasy z zaznaczającą się symetrią układu. W parku można też wskazać grupy drzew i 
kręgi z nich złożone, które kiedyś były podkreślane kolistymi ścieżkami. Grupy drzew 
tworzyły symetryczne układy - np. orzechy szare tworzące rodzaj bramy nakierowującej na 
grupę żywotników i duży klon srebrzysty. 

Modernizm budynku i surrealizm ścieżek nawiązują wyraźnie do okresu 
międzywojennego. W projekcie postanowiono więc odwołać się do sztuki tego okresu i 
zaprojektować nowe elementy parku w stylu i z wykorzystaniem form plastycznych okresu 
międzywojennego - modernizmu, surrealizmu i futuryzmu.  
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Rysunek 1. Założenie parkowe wokół Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-
Uzdrowiskowego z widocznym modernistycznym układem kolistych ścieżek 

 
Źródło: https://www.google.pl/maps/ 

W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji na terenie parku wykazano 63 gatunki i 
odmiany drzew i krzewów. Z tego 28 taksonów reprezentuje gatunki rodzime i ich odmiany. 
Dominują klony pospolite (Acer platanoides) – 54 egzemplarze, jawory (Acer 
pseudoplatanus) – 57 egzemplarzy, buki pospolite (Fagus sylvatica) – 41 egzemplarzy, 
jesiony wyniosłe (Fraxinus excelsior) – 37 egzemplarzy, świerki pospolite (Picea abies)- 60 
egzemplarzy, dąb czerwony (Quercus rubra) – 30 egzemplarzy, żywotnik zachodni (Thuja 
occidentalis) – 73 egzemplarze, lipa drobnolistna (Tilia cordata)- 29 egzemplarzy. Z 
gatunków rzadko spotykanych należy wymienić buk pospolity odmiany okrągłolistnej (Fagus 
sylvatica 'Rotundifolia'). 

W lokalizacji poszczególnych gatunków można zauważyć krąg z klonów na ostatnim 
tarasie w części zachodniej założenia. Na południe od niego krąg z żywotników. Wzdłuż ul. 
Dietla istnieje rząd lip, uzupełniony niedawno rzędem świerków pospolitych. Wzdłuż ścieżki 
prowadzącej do szkoły, w części południowej terenu opracowania istnieje rząd modrzewi. 
Rząd lip poprowadzono również wzdłuż ścieżki biegnącej pomiędzy budynkiem uzdrowiska, a 
terenem zieleni przy południowej granicy założenia. Ten teren zieleni stanowi ciekawy 
przykład surrealistycznego w swym wyrazie układu ścieżek, choć drzewa tu posadzone nie są 
zbyt zróżnicowane dając jedynie tło dla tego układu. Dominują tu jawory i klony pospolite. 
Są jednak w szczególny sposób posadzone, podkreślając kompozycję ścieżek, ich układ 
zbliżony do symetrii, choć nie odzwierciedlający jej w sposób idealny. Niedawno 
wprowadzono w części na północ od łącznika budynku uzdrowiska i szkoły - rzędy buków. Są 
posadzone blisko siebie w liniach prostych łamiąc konwencję kompozycji parku. Wzdłuż drogi 
dojazdowej, we wschodniej części parku posadzono niedawno rząd różnogatunkowy z lip, 
jesionów, klonów i buków, które zaczęto formować. W projekcie go zachowano, choć trudno 
powiedzieć, by podnosił walor estetyczny parku. Uznano jednak, że pewna stosunkowo niska 
przesłona od strony budynków leżących na południe od parku jest potrzebna. Szczególnie 
zasłonięcie nieestetycznego parkanu jest tu bardzo wskazane. 
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1.2 Ciągi spacerowe, konstrukcja altan, ogrodzenia, schody 
terenowe 

1.2.1 Wyburzenia 

Na terenie parku istnieje układ drogowy, zdegradowany w trakcie lat użytkowania. 
Projektuje się usunięcie ścieżek, które utraciły walor użytkowy. Są to nawierzchnie asfaltowe 
lub z kostki betonowej. Projektuje się również częściowe wyburzenie schodów terenowych. 

Należy usunąć z terenu parku zniszczone urządzenia zabawowe i ławki. Należy usunąć 
zdewastowane altany - jedna w części południowej przy piaskownicy, druga - pozostałość 
domku Baby Jagi. Należy wyburzyć piaskownicę w pobliżu zachodniego ogrodzenia parku. 
Należy wyburzyć ciąg zniszczonych schodów przy zachodniej ścianie budynku sanatorium.  

Zestawienie prac do wykonania: 

 usunięcie starych urządzeń zabawowych i ławek - 89 szt.; 
 usunięcie murowanego domku baby Jagi 4,5 x 5,8 x 3,5 m; 
 usunięcie murowanej altany 3 x 3 x 4 m; 
 usunięcie budyneczku stacji kolejki 2,7 x 1,6 x 2 m; 
 usunięcie schodów terenowych przy zach. elewacji sanatorium - 18 stopni szer. 1,4 m 

i 67 mb obrzeży; 
 usunięcie starych obrzeży betonowych – 2 355,5 mb; 
 usunięcie warstwy 3cm betonu ze starych schodów betonowych; 
 usunięcie piaskownicy betonowej 8,5 x 6,7 m; 
 usunięcie muru oporowego przy stacji kolejki 22,8 mb, wys. 0,5 m; 
 usunięcie wału ziemnego przy stacji kolejki 120 m2 x 0,5 m; 
 usunięcie ścieżki z kostki betonowej przy szkole - 190m2; 
 usunięcie ścieżek z kostki betonowej w części wschodniej – 1 098,3m2; 
 usunięcie nawierzchni asfaltowej – 1 311,4m2. 

1.2.2 Droga wewnętrzna 

Przebudowywana droga wewnętrzna zapewnia dojazd do budynku głównego 
sanatorium od strony wschodniej. Podstawowy dojazd do budynku zlokalizowany jest od 
strony północnej, bezpośrednio od ulicy Dietla. 

Istniejąca droga wewnętrzna na fragmencie roboczo nazwanym w profilu podłużnym 
jako „Odcinek nr 1” posiada jezdnię o szerokości od 5,40 m do 5,70 m i chodnik po stronie 
wschodniej o szerokości zmiennej do 1,30 m. Odcinek nr 1 jest fragmentem drogi 
wewnętrznej prowadzącej do terenów parkowych na kierunku południowym. Odcinek nr 1 
jest fragmentem drogi wewnętrznej o najszerszej jezdni umożliwiającej ruch dwukierunkowy. 
Droga wewnętrzna nazwana roboczo w profilu podłużnym jako „Odcinek nr 2” posiada 
jezdnię o szerokości około 3,60 do 4,00 m i chodnik po północnej stronie o szerokości 
zmiennej do 1,30 m. Odcinek nr 2 zakończony jest placem manewrowym, którego długość 
wynosi około 40 m i szerokość około 15,00 m. Jezdnie obydwu odcinków drogi wewnętrznej 
posiadają nawierzchnię bitumiczną o grubości 4 - 6cm ułożoną na nawierzchni z płyt 
kamienno-betonowych (popularnie zwanych „trylinką”). Nawierzchnia jezdni jest w złym 
stanie technicznym. 

Nawierzchnie jezdni obramowane są krawężnikami betonowymi ulicznymi 15 x 30 cm. 
Krawężniki mają liczne ubytki i pęknięcia i powinny być wymienione na nowe. 

Projektowana przebudowa drogi wewnętrznej 

Etap przebudowy drogi wewnętrznej obejmować będzie: 
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 rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z usunięciem poza teren 
inwestycji i utylizacją w całości. Można również dokonać frezowania istniejącej 
nawierzchni bitumicznej, a uzyskany destrukt wykorzystać do remontu ciągów 
pieszych lub poboczy na terenie należącym do inwestora; 

 rozebranie nawierzchni z płyt kamienno-betonowych z selekcją płyt uszkodzonych i 
dobrych, z możliwością wykorzystania do remontu nawierzchni w innych miejscach na 
terenie szpitala; 

 rozebranie istniejących nawierzchni chodników przyjezdniowych z selekcją kształtek i 
płytek chodnikowych na uszkodzone i nadające się do ponownego wykorzystania przy 
remontach podobnych nawierzchni w innych miejscach, rozebranie krawężników 
betonowych i obrzeży betonowych i usunąć poza teren budowy; 

Przebudowa drogi wewnętrznej polegać będzie na: 

 wykonaniu jezdni o jednakowej szerokości wynoszącej 5,68 m na długości odcinka nr 
1 od granicy działki do skrzyżowania z odcinkiem nr 2 przebudowywanej drogi 
wewnętrznej, ze spadkiem poprzecznym jednostronnym o wielkości 2% w kierunku 
cieku po zachodniej stronie jezdni; 

 wykonanie jezdni o jednakowej szerokości równej 4,00 m na długości odcinka nr 2 od 
skrzyżowania z odcinkiem nr 1 do początku placu manewrowego, ze spadkiem 
jednostronnym o wielkości 2% w kierunku cieku po południowej stronie jezdni; 

 wykonanie nowej niwelety osi drogi dla obydwu odcinków usuwającej lokalne 
nierówności i odkształcenia istniejącej niwelety jezdni; 

 wykonanie jednostronnego chodnika na całej długości obydwu odcinków drogi 
wewnętrznej o szerokości 1,50 m i połączenie ich z istniejącymi dojściami do 
obiektów w tym rejonie; 

 projektowane pochylenia niwelety obydwu odcinków jezdni zawierać się będą w 
przedziale od 1,17% do 9,28% przy maksymalnej wielkości pochylenia 
normatywnego wynoszącego 12%; 

 obramowanie nowych nawierzchni jezdni krawężnikami betonowymi ulicznymi 15 x 30 
cm wystającymi na 10 cm lub krawężnikami najazdowymi 15 x 22 cm wystającymi na 
5 cm ponad nawierzchnię jezdni. Na szerokości przejścia przez jezdnię krawężniki 
będą wystawać na 2 cm ponad nawierzchnię jezdni; 

 obramowanie nowych chodników obrzeżami betonowymi; 
 wyregulowanie wysokościowe istniejących studzienek ściekowych do nowej niwelety 

jezdni; 
 wyplantowanie terenów przyległych do przebudowywanej drogi wewnętrznej pasem o 

szerokości 0,50 m. 

Konstrukcja nawierzchni 

Po wykonaniu robót rozbiórkowych, istniejącą warstwę wierzchnią podbudowy należy 
wyrównać i zagęścić poprzez uwałowanie. Jezdnie obydwu odcinków drogi wewnętrznej 
otrzymają nawierzchnię o konstrukcji: 

 kształtki brukowe betonowe płukane grub. 8 cm w kolorze antracytowego bazaltu o 
zróżnicowanych wymiarach jednak nie większych niż 20 cm. Drugi wymiar nie większy 
niż 10 cm, czyli połowa dłuższego wymiaru; 

 podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4 , grub. 5 cm, podbudowa 
zasadnicza z mieszanki nie związanej z kruszywem CNR, o gran. 0/63 mm, średniej 
grub. 22 cm; 

 istniejące warstwy podbudowy. 

Chodniki otrzymają nawierzchnię o konstrukcji: 

 kształtki brukowe betonowe płukane grub. 6 cm w kolorze antracytowego bazaltu o 
zróżnicowanych wymiarach jednak nie większych niż 20 cm. Drugi wymiar nie większy 
niż 10 cm, czyli połowa dłuższego wymiaru; 
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 podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 , grub. 5 cm; 
 podbudowa zasadnicza z mieszanki nie związanej z kruszywem CNR, o gran. 0/31,5 

mm, grub. 15 cm. 

Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni należy używać: 

 krawężników betonowych ulicznych wibroprasowanych 15 * 30 cm jako krawężniki 
wystające na 10 cm ponad powierzchnie jezdni; 

 krawężników betonowych ulicznych wibroprasowanych 15 * 22 cm jako krawężniki 
obniżone na przejściach przez jezdnię do wysokości 2 cm i przy chodniku zachodnim 
do wysokości 5 cm; 

 krawężników betonowych 15 * 22 cm jako krawężniki wtopione oddzielające 
nawierzchnie o różnych funkcjach lub wykonane z innych materiałów; 

 obrzeży betonowych 20 * 6 cm do obramowania chodników. 

Krawężniki betonowe wystające ustawiane będą na ławie betonowej wykonanej z 
betonu klasy C12/15: 

 z oporem zewnętrznym – obramowania zewnętrzne nawierzchni jezdni, i placu 
nawrotowego; 

 zwykłej – krawężniki wtopione i rozdzielające nawierzchnie. 

Obrzeża betonowe ustawiane będą na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 
1:4. 

Szczegóły zawierają rysunki konstrukcyjne dla poszczególnych rodzajów nawierzchni i 
ich obramowania. 

Odwodnienie nawierzchni 

Odwodnienie powierzchni utwardzonych odbywać się będzie poprzez spadki 
poprzeczne i podłużne do cieku przykrawężnikowego i do istniejących studzienek ściekowych 
wyregulowanych wysokościowo do nowej niwelety i dalej do istniejącej kanalizacji. 
Rozmieszczenie studzienek ściekowych przedstawione jest na planie sytuacyjnym oraz na 
profilu podłużnym drogi dojazdowej. 

Każda studzienka ściekowa powinna być wyposażona w osadnik i kuwetę do 
przechwytywania grubszych zanieczyszczeń np. liści. 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne obejmować będą wykonanie rowków pod ławy betonowe i krawężniki 
oraz plantowanie terenu po zakończeniu robót drogowych z wyrównaniem wgłębień i 
ścięciem nierówności. 

Długość projektowanej drogi wynosi 112,5 m, zaś razem z kończącym ją 
placem manewrowym jej łączna długość wyniesie 154,7 m. 

1.2.3 Ścieżki spacerowe i boiska piaskowe 

Projektuje się budowę nawierzchni w zarysie surrealistycznego układu ścieżek w 
południowej części założenia z obrzeżami chodnikowymi betonowymi. Część obecnej 
nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej likwiduje się zastępując ją trawnikiem (zgodnie z 
projektem zieleni). Projektuje się to w taki sposób, by zachować pierwotny wyjątkowy kształt 
kompozycji. Wprowadza się dodatkową ścieżkę z kostki dla osób z ograniczoną zdolnością 
ruchu o kącie nachylenia 6% i szerokości 1,5m. Lokalizuje się blisko budynku, prowadząc ją 
zakrętami tak, aby uzyskać właściwą długość dla projektowanego spadku. Nawierzchnia 
projektowana ma być z kostki betonowej płukanej 6 cm w kolorze antracytowym - kostka 
prostokątna w układzie kilku wymieszanych wielkości. 
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Projektuje się główny ciąg pieszy od skrzyżowania przy budynku sanatorium do 
projektowanej bramy w zachodniej części założenia o szerokości 2,5 m. Upraszcza się jego 
formę nawiązując do wzorców modernistycznych. Nawierzchnia projektowana z kostki 
betonowej płukanej w kolorze antracytowym - kostka prostokątna w układzie kilku 
wymieszanych wielkości. 

Zatoczki pod ławki należy wykonać z kostki betonowej jw. 

Nawierzchni z kostki projektuje się 3682,7 m2. 

Zachowuje się zarys wnętrz parkowych na tarasach w zachodniej części parku. 
Nawierzchnia tu projektowana - szutrowa z obrzeżami betonowymi. Nawierzchnie te należy 
położyć w zarysie dawnych ścieżek. Ścieżki szutrowe dla osób z ograniczoną zdolnością ruchu 
mają mieć 1,5 m szerokości.  

Nawierzchni szutrowej projektuje się 1172,6 m2. 

Pod urządzenia zabawowe projektuje się nawierzchnię przerostową w ilości 
425,1 m2 (zgodnie z projektem zieleni) bez obrzeży. Tylko w części południowej należy 
założyć obrzeża betonowe łącznie 12,5mb. 

Boiska piaskowe 

Projektuje się dwa boiska piaskowe do siatkówki o powierzchni 300,9 m2 każde, czyli 
o łącznej powierzchni 601,8 m2 bez obrzeży. Teren pod te boiska należy wykorytować 
na 10 cm, wyrównać, położyć na nim sztuczną trawę o grubości ok. 18-25 mm. Powierzchnię 
sztucznej trawy należy przykryć 10 cm piasku. 

Ścieżki projektowane odwadnia się w teren. Należy je tak zakładać, aby wznosiły się 
ponad okoliczny teren na 2 cm.  

Teren pod nawierzchnie należy wykorytować. 

Zestawienie prac do wykonania: 

 nawierzchni z kostki betonowej – 3 682,7 m2; 
 nawierzchni szutrowej – 1 172,6 m2; 
 nawierzchni przerostowej - 425,1 m2; 
 nawierzchni piaskowej - 601,8 m2; 
 położenie korytka odwadniającego wzdłuż ścieżki obok szkoły – 65 mb; 
 podsypanie warstwy 10 cm grysu granitowego pod urządzenia Workout – 

6 m 2 x 0,1 m = 0,6 m3. 

1.2.4 Schody terenowe 

Po zdjęciu warstwy spękanego betonu ze schodów w parku (zgodnie z informacją 
dotyczącą wyburzeń) należy je pokryć nową warstwą zewnętrzną z betonu C20/25. 
Powierzchnię schodów zatrzeć na ostro. Stopnie o wysokości 17,50 cm, szerokości 35 cm. 

Po obu stronach schodów należy założyć barierki z rur stalowych ocynkowanych fi 50, 
malowanych na czarno. Pionowe odcinki barierek należy wpuścić w grunt na głębokość 
120 cm, tuż przy bocznej ściance schodów. Otwory w gruncie należy wykonać wiertnicą o 
średnicy 20 cm lub wykopać ręcznie, Po osadzeniu barierki doły należy zalać betonem. 
Promień łuku zagięcia rury barierki 7 cm. 

Pochylenie barierki dopasować w terenie. Przed wykonaniem barierek należy ich 
długość zweryfikować w terenie.  

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych 

W części zachodniej projektuje się ścieżki o spadku 6%, mające zapewniać łatwe 
przemieszczanie się osób z ograniczoną zdolnością ruchu pomiędzy tarasami. Nie buduje się 
bardziej stromych pochylni dla osób na wózkach, bo pokonywanie ich przez osoby 
wspierające się na lasce lub balkoniku jest problemem. Uznano, że park ma być dostępny dla 
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wszystkich. Wzdłuż tych ścieżek oraz wszystkich schodów projektuje się barierki z rur 
stalowych fi 50 ocynkowanych, malowanych na czarno.  

Fundamentów pod słupki ma być 50. Ilość ziemi potrzebna do ukształtowania skarp – 
140 m3. 

1.2.5 Altany 

Przedmiotowy obiekt to wolnostojąca altana – wiata: zadaszenie na czterech słupach. 
Budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem płaskim. Bryła budynku – 
prosta, na planie prostokąta. Zaprojektowano dwie altany o identycznych gabarytach. Altana 
1 mieści tężnię solankową, altana 2 przekrywa pulpit z makietą. 

Poziom parteru 2 cm poziomem otaczającego gruntu. Budynek wzniesiony jest w 
technologii tradycyjnej murowanej: 

 słupy murowane z cegły pełnej; 
 stropodachy żelbetowe; 
 dach budynku – stropodach pełny kryty papą. 

Gabaryty altany 

 długość - 6,50 m; 
 szerokość - 5,30 m; 
 wysokość (do kalenicy) - 3,70 m; 
 liczba kondygnacji 1; 
 powierzchnia zabudowy 34,45 m2; 
 powierzchnia użytkowa 23,65 m2; 
 kubatura 123,8 m3. 

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: 

 fundamenty - posadowienie budynku zaprojektowano za pośrednictwem 
monolitycznych żelbetowych stóp 115 x 115 grubości 50 cm, na stopach podstawy 
słupów 60 x 60 wys. 60 cm, całość z betonu B20 (C20/25) zbrojona stalą A – III 
(34GS). Należy pomalować od zewnątrz dwukrotnie emulsją bitumiczną izolacyjną; 

 słupy nośne - słupy murowane o przekroju 38 x 38 cm z cegły pełnej na zaprawie 
cementowo-wapiennej; 

 belki nośne - żelbetowe, monolityczne, wylewane razem ze stropem; boki belek 
wyprofilowano tworząc trójdzielny gzyms; 

 stropodach - płyta żelbetowa 14 cm, na niej gładź cementowa w spadku 1,5 - 3%, do 
wewnątrz. Pokrycie stanowi 2 x papa asfaltowa: 1 papa podkładowa, 1 x papa 
nawierzchniowa termozgrzewalna modyfikowana SBS; 

 podłoga na gruncie - warstwy (od dołu, na zagęszczonym gruncie, wypełniającym 
przestrzeń pomiędzy płytą fundamentową a podłogą): podsypka piaskowa 25 cm 
chudy beton 5 cm, 2 x papa asfaltowa beton utwardzany powierzchniowo, zbrojony 
siatką – 10 cm, obrzeża podłogi zamknąć krawężnikiem chodnikowym 6 x 20 cm; 

Użyte materiały: 

 konstrukcje monolityczne – beton B20, stal A – III (34GS); 
 konstrukcje murowe – cegła ceramiczna pełna. 

Stan wykończeniowy: 

 oblicowania zewnętrzne na słupach murowanych okładzina z płyt piaskowca 
(30x20x4cm); 

 rynny i rury spustowe - zaprojektowano rynny i rury spustowe systemowe, fi 100. 
Kolor RAL 9007; 

 obróbki blacharskie Wszelkie obróbki blacharskie ścian z blachy ocynkowanej 0,6 mm, 
malowanej w kolorze szarym RAL 9007; 
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 wyposażenie altan: 

o altana 1: w altanie projektuje się ustawienie tężni solankowej dwustronnej 
w formie ściany 4,0 x 3,0 x 1,3 m. Konstrukcja drewniana sosnowa, 
ustawiona na posadzce altany, mocowana do stropu. Wypełnienie 
konstrukcji tarniną śliwkową, po której spływa solanka. Zasilanie pompy 
tężni wg projektu instalacji elektrycznej; 

o altana 2: altanie tej ustawiony będzie pulpit 1,0 x 1,0 m, betonowy na 
podbudowie z cegły pełnej 12 cm, tynkowanej, przeznaczony do ekspozycji 
makiety. 

1.2.6 Ogrodzenie 

Ze względu na zły stan istniejącego ogrodzenia terenu od strony północnej i zachodniej 
projektuje się jego wymianę na ogrodzenie systemowe panelowe. Przyjęto panele 2 500 x 
1 500, słupki wys. 1 800 mm zabetonowane w stopach fundamentowych 30 x 30x80 cm. W 
ogrodzeniu od strony zachodniej projektuje się jedną bramę dwuskrzydłową 2 500 x 1 500. 

Panel ogrodzeniowy wykonany w formie kraty o oczku 50 x 200 mm zgrzewany 
oporowo, wykonany z drutów o średnicach 05 mm. 

Szerokość pojedynczego przęsła to 2,5 m. 

Parametry ogrodzenia: 

 oczko o wymiarach 50 x 200 mm; 
 rozstaw osiowy słupków ogrodzeniowych co 2 570 mm (montaż pomiędzy słupkami); 
 słupki systemowe wykonane z profili zamkniętych o wymiarach 60 x 40 mm; 
 podmurówka wysokości 230 mm z prefabrykowanych elementów betonowych 

odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Beton klasy B15 zbrojony prętem 
żebrowanym 258mm. 

Ogrodzenie typu lekkiego, w którym sztywność uzyskuje się poprzez zastosowanie 
poziomych przegięć usztywniających o wymiarach 80 x30 mm. Standardowym elementem 
łącznym przęseł i słupków są obejmy wykonane z płaskownika, wyposażone w śruby 
zamkowe z nakrętkami zwykłymi lub zrywalnymi, które zapobiegają demontażowi ogrodzenia 
przez osoby postronne. 

Ogrodzenie w wersji ocynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo wg normy EN-
ISO 12944-5. 

Ogrodzenie panelowe wysokości 1,5 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m 
obsadzonych w gruncie i obetonowanych: 222,5 m oraz brama dwuskrzydłowa wysokości 
1,5 m; szerokość 2,5 m systemowa na gotowych słupkach: 1 kpl. 

1.3 Elementy małej architektury i lecznictwa 
uzdrowiskowego 

1.3.1 Tarasy do helioterapii 

W zachodniej części założenia zakłada się taras z leżakami do holoterapii. Taras 
środkowy pozostaje ogólnie rekreacyjny. Taras zachodni ma służyć aromaterapii. Sadzi się tu 
aromatyczne gatunki bodziszków, których olejki eteryczne mają zdolność sterylizacji 
powietrza. W pobliżu bramy wjazdowej do parku sytuuje się tężnię solankową. Umieszcza się 
ją w altanie.  
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1.3.2 Tężnia solankowa 

W altanie numer 1 zamontowana zostanie tężnia solankowa z tarniny śliwy w 
konstrukcji drewnianej. 3 m x 3,65 m x 1,3 m. Zestawienie wyposażenia wchodzącego w 
skład urządzenia:  

 konstrukcja 
drewniana tężni - 
długość 3 m x 
szerokość 1,3 m x 
wysokość 3,65 m, 
sosna (kolor 
naturalny lub inny, 
zaimpregnowany 
przeciw grzybom, 
przeciw palności, 
zabezpieczenie 
zewnętrzne); 

 tarnina śliwy 
ułożona w poziomie wypełniając szkielet konstrukcji drewnianej po której spływa 
solanka w obiegu zamkniętym 9 m/2 x 2 strony = 18 m/2 powierzchni tarniny; 

 niecka fundamentowa (koryto ściekowe) tężni Beton B 20 w/8 zbrojona pręt stalowy 
fi 12, oczka 100 x 100, wraz z rurami i kratkami ściekowymi solanki do zbiornika 
głównego długość niecki 4 m x szerokość 3,3 m x grubość 15 - 20 cm; 

 zbiornik główny na solankę 3000 l PE lub włókno szklane, właz fi 600; 
 studnia techniczna na zawory; 
 skrzynka elektryczna z zabezpieczeniami; 
 instalacja elektryczna do zasilenia pompy tłoczącej solankę na tężnię i oświetlenia 

tężni; 
 oświetlenie górne RGB led zmieniające kolory do podświetlenia tężni (zegar czasowy 

do włączania i wyłączania tężni i oświetlenia); 
 przepompownia solanki i wody (pompa zatapialna odporna na działanie solanki); 
 manualne urządzenie do pomiaru stężenia solanki (solomierz). 

1.3.3 Trzy ścieżki edukacyjne 

1.3.3.1 Ścieżka uzdrowiskowa 

Początek zaplanowano w altanie numer 2, w której planuje się umieszczenie makiety 
województwa małopolskiego, na której zaznaczone zostaną funkcjonujące w regionie 
uzdrowiska.  

Makieta ma być trójwymiarowa, na podstawie mapy hipsometrycznej. Z zaznaczonymi 
gminami i podkreślonymi 9 miejscowościami w których są uzdrowiska – można je podkreślić 
sześcianami ze stali nierdzewnej 2 x 2 x 2 cm każdy. Makieta wykonana z kompozytu typu 
zbliżonego do Acrylic One w kolorze ciemnego mosiądzu. Musi być wzmocniona stalowym 
zbrojeniem i kotwiona w podstawie. Na makiecie krótki opis każdego uzdrowiska. 

Makieta w altanie da początek ścieżce tematycznej poświęconej najciekawszym 
obiektom uzdrowiskowym w stylu modernistycznym wybudowanym na terenie Małopolski. Na 
jej trasie znajdą się następujące tablice opisujące poszczególne modernistyczne obiekty: 

1. Kraków - Uzdrowisko Swoszowice - pijane są tu wody lecznicze z Uzdrowiska 
Wysowa-Zdrój - „Franciszka”, „Józefa” lub „Henryka”. 

2. Krynica Zdrój - Willa „Patria” w Krynicy arch. Bohdan Pniewski, Nowy Dom Zdrojowy 
w Krynicy arch. Witold Minkiewicz. Woda mineralna „Zuber” należy do wód reliktowych 
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(występujących na dużych głębokościach pozostałości po jeziorach i morzach), stosowana 
jest na dolegliwości: nadkwasotę, wrzody żołądka i dwunastnicy. Najpopularniejsza jest 
jednak – Kryniczanka – zawiera naturalny dwutlenek węgla, który jest bardzo łatwo 
przyswajalny przez organizm. 

3. Wysowa-Zdrój - Wysowa-Zdrój położona jest w Beskidzie Niskim. Stąd właśnie 
pochodzi bogata w naturalny jod woda Wysowianka. Już litr zapewnia 100% dziennego 
zapotrzebowania na ten cenny mikroelement. 

4. Szczawnica - Willa „Adria'' i „Inhalatorium" w Szczawnicy. Założone przez Józefa 
Szalaya odniosło wielki sukces. W Szczawnicy bywali Lubomirscy, Sapiehowie, Tarnowscy, 
Radziwiłłowie, Norwid, Sienkiewicz, Matejko, Asnyk, Konopnicka. 

5. Piwniczna Zdrój - spadkobiercy Zygmunta Radnickiego seniora, zdecydowali się na 
budowę domu letniskowego na zakupionej na Międzybrodziu parceli. Parterowy dom powstał 
latem 1932 r. Projektował go F. Kapłoński – lwowski architekt w stylu późnego modernizmu. 
W 1934 nadbudowano piętro co widoczne jest bez większych zmian do dziś. 

6. Muszyna - bije tu źródło jednej z najsmaczniejszych małopolskich wód mineralnych – 
Muszynianki – polecanej w kuracjach wzmacniających, regenerujących i dietetycznych. 
Muszynę warto odwiedzić latem, bo od kilku lat odbywa się tam Święto Wód Mineralnych (9-
10 sierpnia 2014 roku). 

7. Żegiestów Zdrój - zobaczyć można tu wille „Warszawianka” i „Światowid” oraz Dom 
Zdrojowy zaprojektowany przez arch. Adolf Szyszko-Bohusza. Sanatorium „Wiktor” 
projektował arch. Jan Bagieński i arch. Zygmunt Wardzała. Są to wszystko budynki 
modernistyczne. 

8. Rabka-Zdrój - Rabka-Zdrój to jedno z najstarszych uzdrowisk w Polsce. Powstało w 
1864 roku z inicjatywy Józefa Dietla. Słynie z należących do najsilniejszych w Europie 
solanek jodowo-bromowych. Posiada wiele modernistycznych obiektów uzdrowiskowych: 
Zakład Przyrodoleczniczy, willa „Kasztelanka” arch. Tadeusz Jaworski, willa „Borek” arch. 
Franciszek Mączyński, Sanatorium Rodziny Kolejowej arch. Tadeusz Kowalski, Sanatorium 
GORD arch. Stanisław Gruszka, Kino "Śnieżka" arch. Lucjan Rzepecki. 

9. Wysowa w gminie Sękowa. 

1.3.3.2 Ścieżka plakatu modernistycznego 

Druga ścieżka dotyczy plakatu z okresu międzywojennego. Proponuje się tu pokazanie 
wybranych ośmiu dzieł, których estetyka nawiązuje do surrealistycznej formy ścieżek w 
projektowanym parku. 

Proponuje się pokazanie następujących dzieł reprezentujących polski plakat okresu 
międzywojennego.  

 
Wystawa 
czechosłowackiej książki 

dla dzieci. Be i Te, szkoła 

 
Hulanicka. Gronowski, Tadeusz 

1894-1990 , Warszawa Atelier 
Grafiki Reklamowej. 1926, litografia 

barwna 

 
Etykieta na opakowanie pralinek 
firmy E. Wedel, „Bałwan 

śniegowy”. Hryniewiecki Jerzy 
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Przemysłu Graficznego 
im. J.Piłsudskiego. ok. 

1934, litografia barwna 

1908 1989 , Osiecki Stefan 1902–
1977, ok.1935, litografia barwna 

 
Kurs gimnastyki 
tanecznej Maryna 

Broniewska. Mann 
Kazimierz 1910-1974, 

1936, litografia barwna 

 
Świat kobiecy. Czytają wszystkie 
panie. Piotrowski Tadeusz 1910-

1977, ok.1934, litografia barwna 

 
L'Art Polonais, Polnische Kunst. 

Schloss Rapperswil, juli september 

1936. Wajwód, Antoni 1905-1944, 
Mewa, Atelier. 1936, offset 

barwny 

 
Doroczny bal Szkoły 
Sztuk Pięknych 12 lutego. 

Wybrzeże Kościuszki 37. 

Autor nieznany, Szkoła 
Sztuk Pięknych, Wybrzeże 

Kościuszkowskie 37 
Warszawa. ok. 1927, 

litografia barwna 

 
Projekt etykiety na opakowanie 

„kosz z kwiatami”, E . Wedel S.A., 

Mann Kazimierz 1910-1974. przed 
1939, plakatówka 

 

 
 
 

1.3.3.3 Ścieżka przyrodnicza 

Trzecia ścieżka edukacyjna ma upowszechniać wiedzę przyrodniczą. Planuje się dwa 
typy tablic: opisujące ptaki występujące w parku (w tym m.in.: sikorka bogatka, sikorka 
modraszka, sikorka sosnówka, kowalik, rudzik, zięba, kos, paszkot, szpak, dzięcioł duży, 
sójka, sierpówka) oraz opisujące gatunki drzew występujące w parku. Trzy tablice (TP1, TP2, 
TP3) poświęcone zostaną ptakom, dwie kolejne (TP4 i TP5) – drzewom. 
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1.3.4 Ławki 

Projektuje się cztery typy ławek dedykowane wyłącznie dla projektowanego parku. 
Ławki mają konstrukcję nośną z rur stalowych ocynkowanych i malowanych na kolor czarny. 
Siedziska ławki 1 i 2 wykonane mają być z tworzywa HDP w jaskrawych kolorach. 
Zaprojektowano 8 siedzisk i oparć. Wykonawca powinien dobierać je w taki sposób, by każda 
ławka miała nieco inny ich zestaw. Elementy z HDP powinny być zbrojone z ukrytym 
śrubunkiem umożliwiającym montaż ich do konstrukcji nośnej. Ławka 3 ma być ustawiona w 
bezpośrednim sąsiedztwie tężni. Ma być wykonana z masywnego drewna dla ochrony przed 
korozją, malowana dwukrotnie drewnochronem gruntującym i dwukrotnie wykończeniowym. 
Ma być również kotwiona na stałe w fundamentach umieszczonych pod kostką posadzki (4 
kotwy). Ławką 4 jest leżak. Konstrukcja nośna z rur stalowych jak dla ławek 1 i 2. Na 
konstrukcji szczeble drewniane malowane dwukrotnie drewnochronem gruntującym i 
dwukrotnie wykończeniowym. W górnej części leżaka ma być zamontowany zagłówek z HDP. 
Elementy spawane i łączone śrubami M8, główki chowane w płycie HDP. 

Łącznie projektuje się 90 ławek i leżaków, w tym: 

 typu 1: 64 szt. z 256 szt. siedzisk; 
 typu 2: 6 szt. z 24 szt. siedzisk; 
 typu 3: 4 szt.; 
 typu 4 (leżak): 16 szt. z 16szt. siedzisk. 

    

1.3.5 Kosze na śmieci 

Projektuje się ustawienie 20 koszy na śmieci na terenie parku. Mają być w kolorze 
czarnym. Należy je ustawić na fundamencie. 

 

Konstrukcja kosza:  

 stelaż z rury stalowej o średnicy 42,4 mm; 
 pojemnik blacha stalowa zwykła, ocynkowana ogniowo; 
 pokrywa aluminiowa; 
 wkład wewnętrzny z blachy ocynkowanej; 
 możliwe wykonanie w wersji ze stali nierdzewnej. 

Zabezpieczenie antykorozyjne kosza: 

 wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo; 
 powlekanie proszkowe, farby fasadowe, strukturalne. 

Wymiary kosza: 

 wysokość całkowita kosza: 120 cm; 
 wysokość ponad poziom terenu: 100 cm; 
 wymiary zewnętrzne: 120 x 40 x 47 cm; 
 pojemność wkładu wewnętrznego: ok. 30 litrów; 
 waga kosza: 20 kg. 

Łącznie planuje się montaż 20 szt. koszt. 
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1.3.6 Urządzenia zabawowe 

Na terenie parku buduje się dwa boiska piaskowe do siatkówki. W trzech miejscach 
lokalizuje się nowoczesne urządzenia do zabaw, których forma nawiązuje do estetyki 
modernistycznej. Są to:  

 karuzela „Talerz” – 1 szt.; 
 góra ze stali nierdzewnej- 2 szt., 
 huśtawka – 3 szt., 
 bujak typu „Źdźbło trawy” – 3 szt. 
 przeplotnia typu „Tęcza” – 1 szt. 

Zaprojektowano także grę terenową „Kod Rabki”. Na tablicach ścieżek edukacyjnych 
umieszczono grupy dziewięciu liter. Na każdej tablicy ich układ jest inny. Mają stanowić 
rodzaj macierzy, z których będą wybierane kolejne litery hasła. Inwestor może ogłaszać 
konkursy na odnajdywanie haseł. Może je często zmieniać i rozbudowywać. Należy 
zastanowić się nad systemem nagród. Dla dzieci leczących się w sanatorium może to być 
rywalizacji o jak największą ilość punktów. Grupa, która zbierze ich najwięcej w danym dniu 
czy tygodniu dostaje wyjątkowy deser lub nagrody rzeczowe. Użytkownicy parku, stosując 
kod mogą również przekazywać sobie nawzajem różne informacje. Można się zastanowić nad 
wieloma rodzajami zabaw, dla których ukryte hasło miałoby znaczenie.  

Kodowanie ma być związane z tematem tablicy i rzędem oraz wersem, na skrzyżowaniu 
których leży szukana litera. 

 

1.3.7 Kino plenerowe 

Proponuje się organizację kina plenerowego dla kuracjuszy. Przyjmuje się teren łąki w 
zachodniej części parku jako miejsce, gdzie można ustawić przenośny ekran i rzutnik oraz 
głośniki. Zasilanie mogłoby być poprowadzone z linii oświetlenia. 

1.3.8 Zabezpieczenia przed wandalizmem 

Wszystkie ławki i urządzenia zabawowe są kotwione do fundamentów. Elementy 
projektowane są masywne, trudne do dewastacji.  

1.4 Oświetlenie fotowoltaiczne i zasilanie tężni 

Oświetlenie zewnętrzne  

Oświetlenie to obejmuje budowę słupów, opraw, obudowę kabli i 
wprowadzenie ich do rozdzielni głównej RG. Dla oświetlenia alejek 
spacerowych zaprojektowano dwa obwody YAKXS4 x 16 zasilające 
łącznie 31 słupów. Razem z kablem we wspólnym wykopie ułożyć 
bednarkę uziemiającą FeZn 30 x 4 mm. W rozdzielni RG zabudować trzy 
wyłączniki nadmiarowe i zegar sterujący całoroczny służące do 
sterowania projektowanego oświetlenia. Do oświetlenia zastosowano 
słupy aluminiowe stożkowe o wysokości 4,5 m na fundamencie 
prefabrykowanym. Słupy pomalować na kolor czarny. Sylwetka słupa w załączeniu. Na 
słupach zabudować oprawy ledowe. Sylwetka oprawy w załączeniu. Trasę kabli pokazano na 
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planie zagospodarowania. Kable te układać w zieleńcach wzdłuż chodników. Przekroczenie 
ulic wykonać w rurach ochronnych. 

Zasilanie – system fotowoltaiczny 

Produkcję energii oparto na danych meteorologicznych. Średnie nasłonecznienie 
wynosi 1000 kWh/m2/rok. Założono 20 modułów fotowoltaicznych. Moc instalacji wynosi 
20 x 240 = 4,8 kW. Roczna produkcja energii wynosi 4,8 x 1000= 4800 kWh. 

W okresie zimowym sprawność oświetlenia znacznie maleje. Dlatego założono 
zwiększoną liczbę paneli fotowoltaicznych. Panele te należy zabudować na dachu na 
konstrukcji stalowo-aluminiowej. Na najwyższej kondygnacji pod stropem zabudować 
inwerter i połączyć go z rozdzielnią główną RG.  

Szczegółowy dobór urządzeń, konstrukcji dokona dostawca systemu fotowoltaicznego. 
W trakcie budowy zespołu paneli sprawdzić wytrzymałość konstrukcji dachu. 

Zasilanie tężni 

Zasilanie tężni wykonać kablem YKY 5 x 4 z rozdzielni głównej RG. Kabel ten układać 
równolegle do kabla oświetleniowego we wspólnym wykopie, co pokazano na rysunku 
Rys.6/E1 Projekt zagospodarowania terenu. Kabel ten będzie zasilał szafkę tężni. 

1.5 Rewitalizacja zieleni 

1.5.1 Prace przygotowawcze i pielęgnacyjne 

W ramach prac związanych z rewitalizacją zieleni w pierwszym kroku na terenie parku 
planuje się usunięcie 73 drzew i krzewów, w których stwierdzono m.in. trwałe zasuszenia, 
pozbawienie korony, ogłowienie, rany wgłębne, a także kolidujące z planowaną inwestycją. 
W odniesieniu do drzew, w których stwierdzono posusz zaplanowano cięcia sanitarne. Z kolei 
dla drzew zdrowych o średnicy pnia pomiędzy 31 a 40 cm zaplanowano zabiegi pielęgnacyjne 
i odmładzające. 

Całość prac w tej części wykonywana będzie w oparciu o szczegółową inwentaryzacje 
zieleni sporządzoną na etapie przedprojektowym. 

Podsumowanie tego etapu prac: 

 drzew do usunięcia - 73 szt.; 
 krzewów do usunięcia - 7 szt. (razem 15,1m2); 
 drzew do pielęgnacji - 71 szt. 

1.5.2 Nasadzenia roślin wieloletnich 

Projektuje się uzupełnienie kompozycji drzew o odmiany gatunków, które już w parku 
występują oraz o jarzębinę i śliwę wiśniową. Te dwa ostatnie gatunki występują powszechnie 
w okolicznych lasach i dzięki obfitemu kwitnieniu oraz ładnemu przebarwianiu się jesienią 
podniosą walor estetyczny parku. Dadzą również pożywienie dla ptaków. Nowe nasadzenia 
mają na celu osłonięcie granic parku na styku z okoliczną zabudową.  

Byliny projektowane są na trzech tarasach w części zachodniej. Taras najniższy ma 
służyć aromaterapii. Zastosowano tu bodziszki, które wydzielają lotne substancje mające 
zdolność zabijania bakterii i likwidacji spor grzybów. Podobne własności mają rosnące w 
parku świerki. Taras aromaterapii jest ocieniony przez klony pospolite. Również i te drzewa 
są dla zdrowia korzystne. Występują w grądach, które mają lekko pobudzające działanie na 
ludzki organizm. W ich pobliżu człowiek się dobrze czuje.  

Na obu wyższych tarasach sadzi się byliny o cechach głównie ozdobnych. Dobrano je 
zgodnie z preferencjami dla światła słonecznego. 
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W części wschodniej uznano, że jest tu zbyt dużo powierzchni utwardzonej by ją 
zredukować, a jednocześnie zachować rysunek jaki tworzą zbudowane tu w latach 40. 
ubiegłego wieku ścieżki - jej część przekształca się na trawnik. Trawnik ten ma być rodzajem 
tła, a jednocześnie ma też pozwalać dzieciom na ewentualne przejście. Dawne pola zieleni 
osadza się bylinami tak, by uczytelnić wspomniany układ kompozycyjny. Sadzi się tu drzewa, 
które mają zastąpić okazy zamierające, przeznaczone do usunięcia. 

Nasadzenia bylinowe wprowadza się również przy altanach. Altana w części 
południowej ma elementy trejażu, na które wprowadza się winobluszcz.  

Drzewa projektowane 

Lp. Nazwa 
Liczba 
(sztuk) 

Uwagi 

1 Acer pseudoplatanus ‘Nizetii’ - jawor odm. Nizetii 2 Wielkość 14-16 

2 Acer pseudoplatanus ‘Worleii’ - jawor odm. Worley 2 Wielkość 14-16 

3 Acer saccharinum ‘Laciniatum Wieri’ - klon 
srebrzysty odm. strzępolistna Wiera 

2 Wielkość 14-16 

4 Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ - buk pospolity odm. 
purpurowa 

2 Wielkość 14-16 

5 Fagus sylvatica ‘Aurea Pendula’ - buk pospolity 

odm. złocista zwisła 

1 Wielkość 14-16 

6 Fagus sylvatica ‘Dawyck’ - buk pospolity odm. 
Dawyck 

5 Wielkość 14-16 

7 Fagus sylvatica ‘Dawyck Gold’ - buk pospolity odm. 
Dawyck Gold 

3 Wielkość 14-16 

8 Fagus sylvatica ‘Dawyck Purple’ - buk pospolity 

odm. Dawyck Purple 

3 Wielkość 14-16 

9 Fagus sylvatica ‘Laciniata’ - buk pospolity odm. 
powcinana 

1 Wielkość 14-16 

10 Fagus sylvatica ‘Purple Fountain’ - buk pospolity 

odm. Purple Fountain 

1 Wielkość 14-16 

11 Parthenocissus quinquefolia - winobluszcz 

pięcioklapowy 

3  

12 Prunus cerasifera - śliwa wiśniowa 11 Wielkość 12-14 

13 Sorbus aucuparia - jarzębina 4 Wielkość 12-14 

 

Dodatkowo projektuje się przesadzenie młodych buków o nr 359, 368, 369 tak, by nie 
tworzyły sztucznych rzędów. Drzewa sadzone należy zabezpieczyć przynajmniej 2 palikami. 
Drzewa projektowane powinny być pojemnikowane. 

Byliny projektowane 

Lp. Nazwa 
Liczba 

(szt) 
Rozstaw Uwagi 

14 Ajuga reptans ‘Catlin`s Giant’ - 
dąbrówka rozłogowa 

210 
co 30 cm 
11 szt./m2 

Odmiana ozdobna rośliny 
rodzimej 

15 Ajuga reptans ‘Palisander’ - 

dąbrówka rozłogowa 
190 

co 30 cm 

11 szt./m2 

Odmiana ozdobna rośliny 

rodzimej 

16 Ajuga pyramidalis ‘Crispa’ - 

dąbrówka piramidalna 
485 

co 30 cm 

11 szt./m2 

Odmiana ozdobna rośliny 

rodzimej 

17 Bergenia cordifolia - bergenia 
sercowata 

77 
co 40 cm 
6 szt./m2 

 

18 Carex caryophyllea 'The Beatles' - 

turzyca wiosenna 'The Beatles' 
2 617 

co 40 cm 

6 szt./m2 

Odmiana ozdobna rośliny 

rodzimej 

19 Carex montana - turzyca 

pagórkowata 
115 

co 25 cm 

16 szt./m2 

Roślina rodzima 

20 Deschampsia caespitosa ‘Goldtau’ - 
śmiałek darniowy 

155 
co 40 cm 
6 szt./m2 

Odmiana ozdobna rośliny 
rodzimej 
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21 Deschampsia flexuosa ‘Tatra Gold’ - 

śmiałek pogięty 
79 

co 25cm 

16 szt./m2 

Odmiana ozdobna rośliny 

rodzimej 

22 Dryopteris filix-mas - nerecznica 

samcza 
279 

co 50cm 

4 szt./m2 

Roślina rodzima 

23 Geranium ×cantabrigiense 
'Cambridge' - bodziszek kantabryjski  

281 
co 40 cm 
6 szt./m2 

Aromaterapia 

24 Geranium ×cantabrigiense 

'Lohfelden' - bodziszek kantabryjski 
240 

co 40cm 

6 szt./m2 

Aromaterapia 

25 Geranium macrorrhizum 'Czakor' 

bodziszek korzeniasty 'Czakor' 
715 

co 30cm 

11 szt./m2 

Aromaterapia 

26 Geranium macrorrhizum 'Bevan`s 
Variety' - bodziszek korzeniasty  

557 
co 30 cm 
11 szt./m2 

Aromaterapia 

27 Geranium ×oxonianum 'Claridge 

Druce' - bodziszek oksfordzki  
238 

co 30cm 

11 szt./m2 

Helioterapia 

28 Geranium phaeum -  

bodziszek żałobny 
258 

co 40 cm 

6 szt./m2 

Roślina rodzima 

29 Geranium phaeum 'Album' -  
bodziszek żałobny 'Album' 

30 
co 40cm 
6 szt./m2 

Odmiana ozdobna rośliny 
rodzimej 

30 Geranium phaeum 'Samobor' 

bodziszek żałobny 'Samobor' 
104 

co 40 cm 

6 szt./m2 

Odmiana ozdobna rośliny 

rodzimej 

31 Geranium sanguineum 'Max Frei' 

bodziszek czerwony 'Max Frei' 
110 

co 30 cm 

11 szt./m2 

Helioterapia - odmiana 

ozdobna rośliny rodzimej 

32 Geranium sanguineum var.striatum - 
bodziszek czerwony odm. 

paskowana 

71 
co 30 cm  
11 szt./m2 

Helioterapia - odmiana 
ozdobna rośliny rodzimej 

33 Geranium sylvaticum 'Birch Lilac' - 
bodziszek leśny 'Birch Lilac' 

176 
co 30 cm 
11 szt./m2 

Roślina rodzima 

34 Hosta 'Blue Angel' -  funkia 'Blue 

Angel' 
431 

co 60 cm 

3 szt./m2 

 

35 Hosta 'Blue Cadet' funkia 'Blue 

Cadet' 
119 

co 40 cm 

6 szt./m2 

 

36 Hosta 'Cherry Berry' funkia 'Cherry 
Berry' 

294 
co 35 cm 
9 szt./m2 

 

37 Hosta 'Dream Queen' funkia 'Dream 

Queen' 
247 

co 35 cm 

9 szt./m2 

 

38 Festuca ovina - kostrzewa owcza 
106 

co 25 cm 

16 szt./m2 

Roślina rodzima 

39 Molinia arundinacea - trzęślica 
trzcinowata 

21 
co 40 cm 
6 szt./m2 

Roślina rodzima 

40 Molinia caerulea - trzęślica modra 
11 

co 40 cm 

6 szt./m2 

Roślina rodzima 

41 Molinia caerulea ‘Variegata’ - 

trzęślica modra 
17 

co 40 cm 

6 szt./m2 

Odmiana ozdobna rośliny 

rodzimej 

42 Panicum virgatum 'Hanse Herms' - 
proso rózgowate 

188 
co 40 cm 
6 szt./m2 

Odmiana ozdobna rośliny 
rodzimej 

43 Vinca minor - barwinek pospolity 
123 

co 35 cm 

9 szt./m2 

Krzewinka, roślina rodzima 

 

Nasadzenia bylinowe mają tworzyć równoległe pasy, co powinno podkreślić zadbany 
charakter przestrzeni. Cześć z tych pasów mają stanowić pola trawnika z rolki. Jak 
wspomniano pola trawnika mają również stanowić wypełnienie miejsc po zlikwidowanych 
ścieżkach. Również i tu ma to być trawnik z rolki. Tak samo na skarpach ścieżek dla osób z 
ograniczeniem zdolności poruszania się, na tarasach w części zachodniej projektuje się 
trawnik z rolki. Na dolnym i środkowym tarasie oraz przy zejściu z niego należy fragmenty 
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skarp zabezpieczyć geokratą i przykryć trawnikiem z rolki stabilizując go szpilkami z 
tworzywa. Wypełnieniem pól na tarasie holoterapii ma być również trawnik z rolki. 

Z pól pod nasadzenia bylinowe i trawnik z rolki należy zdjąć darń, nawieźć na ten teren 
5 cm humusu, podnawozić teren nawozem wieloskładnikowym np. polifoską w ilości 
30 gr/m2, a na końcu wałując i podlewając. Powierzchnia terenu do założenia trawnika z rolki 
i bylin na terenie płaskim to 1 444,2 m2, w tym trawnika z rolki jest 305,0 m2. Powierzchnia 
trawnika z rolki do położenia na skarpach to 136,4 m2. 

Pola pod urządzenia zabawowe nowoprojektowane mają mieć nawierzchnię 
przerostową. Wpierw należy usunąć warstwę 15 cm istniejącej tu podbudowy pod ścieżki. W 
przypadku obiektu w sąsiedztwie adaptowanego placu zabaw należy w tym zdjąć warstwę 
asfaltu (116,7m2). Na tak przygotowany teren należy nawieźć warstwę 15 cm ziemi 
urodzajnej. Należy tu założyć trawnik z siewu w ilości 20 gr/m2, wcześniej nawożąc teren 
nawozem wieloskładnikowym np. polifoską w ilości 30 gr/m2, a następnie podlewając. 
Powierzchnia terenu do założenia nawierzchni przerostowej to 425,1m2. 

Na pola po likwidowanych ścieżkach, schodach (na zachód od budynku sanatorium – 
50 m2) należy rozplantować 15 cm warstwę ziemi, założyć trawnik z siewu w ilości 20 gr/m2, 
wcześniej nawożąc teren polifoską w ilości 30 gr/m2, a na końcu wałując i podlewając. 
Powierzchnia terenu do założenia takiego trawnika to 416,9m2.  

Ilość ziemi urodzajnej do uzupełnienia to (416,9 + 425,1) x 0,15 = 126,3m3.  

Wielkości kosztorysowe dla zieleni 

 drzew do posadzenia - 37 szt.; 
 drzew małych do przesadzenia - 3 szt.; 
 pnączy - 3 szt.; 
 byliny – 8 544 szt.; 
 trawnik z rolki - 441,4 m2; 
 zdjęcie darni, nawiezienie humusu 5 cm, nawożenie nawozem 

wieloskładnikowym w ilości 30gr/m2, wałowanie i podlewanie – 1 444,2 m2; 
 powierzchnia skarpy o spadku 3:1 wzmocniona geokratą – 136,4 m2; 
 powierzchnia terenu do założenia nawierzchni przerostowej (w tym korytowanie 

i nawiezienie ziemi) - 425,1 m2; 
 ilość ziemi urodzajnej do uzupełnienia dla nawierzchni przerostowej i pól po 

likwidowanych ścieżkach - (416,9 + 425,1) x 0,15 = 126,3 m3; 
 założenie trawnika z siewu - 416,9 + 425,1 = 842,0 m2; 
 powierzchnia do pielęgnacji trawników i pól bylinowych – 2 005,7 m2. 
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Szebesty w Rabce Zdroju (34-700) przy ul. Dietla 5

działki nr 4322/2, 4322/3, 4322/23, 4322/31, 4323/6

600

600480
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1

2

1

2

1

2

ALTANA 1 - elewacje

arch. Lechosław Rostański  architektura 465/84

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

tężnia solankowa

tężnia solankowa
MATERIAŁY:
1 - SUROWY BETON
2 - OKŁADZINA Z PŁYT PIASKOWCA
3 - DREWNO (trejaż)

1:50 A/4



Pracownia HORTUS,
Krzysztof Rostański

ul. Roździeńskiego 88/152, 40-203 Katowice

tel. 607 252 901

PODPISNR UPRAWNIEŃPROJEKTOWAŁ:

Rabka, ul. Dietla,

TEMAT

ADRES:

PROJEKTU: Projekt zagospodarowania terenu parku przy Śląskim Centrum
Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce Zdroju.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

FAZA
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:

 PROJEKTU:

RYSUNKU:
TEMAT

DATA:

04.2018
SKALA: NR PROJEKTU: NR RYS.: REWIZJA

RYSUNKI WYKONANE W PROGRAMIE INTELLICAD

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno Uzdrowiskowe im. Dr. Adama
Szebesty w Rabce Zdroju (34-700) przy ul. Dietla 5

działki nr 4322/2, 4322/3, 4322/23, 4322/31, 4323/6
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ALTANA 2 - elewacje

arch. Lechosław Rostański  architektura 465/84

MATERIAŁY:
1 - SUROWY BETON
2 - OKŁADZINA Z PŁYT PIASKOWCA
3 - DREWNO (trejaż)

1:50 A/5

ELEWACJA PÓŁNOCNA ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACJA POŁUDNIOWA






