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Lokalizacja Parku Bronowickiego



Park Ludowy
23 ha

Ogród Saski
12 ha

Park Zawilcowa
14 ha

Park Bronowicki
2,5 ha

Park Bronowicki



Park Bronowicki - rys historyczny1811 – otwarcie łazienek wzniesionych przez Tomasza Balińskiego;

1856 – projekt urządzenia ogrodu miejskiego autorstwa Feliksa Bieczyńskiego;

1860 – nowy projekt autorstwa Michała Kośmińskiego;

1864–1870 – prace związane z założeniem parku prowadzone przez Emeryka Chruścielewskiego;

1875 – przejęcie opieki nad parkiem przez miasto, rekompozycja założenia według projektu A. Zwierzchowskiego;

1887–1894 – okres największej świetności parku Bronowickiego;

1889 – początek funkcjonowania rzeźni miejskiej w sąsiedztwie założenia parkowego;

1906 – przekazanie parku Komitetowi Trzeźwości;

1908 – finansowanie parku przez Lubelski Rząd Gubernialny, ogrodzenie terenu parkowego, utwardzenie nawierzchni alejek, remont budynków  

  wzniesionych przez Komitet Trzeźwości;

1910 – projekt rekompozycji parku autorstwa arch. Z. Kisielewskiego;

1915 – rozebranie budynków wzniesionych przez Komitet Trzeźwości;

1926 – łaźnia miejska autorstwa arch. Bohdana Kelles-Krauzego;

20 lipca 1931 – zniszczenie parku przez huragan;

10 października 1935 – ogródek dziecięcy im. posła Bolesława Świdzińskiego; lata 40. XX w. – pożar parku w czasie wojny; po 1945 – projekt  

 rekompozycji parku autorstwa inż. Józefa Maciejowskiego;

19 listopada 1982 – wpisanie parku Bronowickiego do rejestru zabytków województwa lubelskiego, pod numerem A/848.



Układ historyczny 1919 r Stan istniejący

Plan parku



Park Bronowicki - komunikacja

wejścia do parku

zieleń
alejki asfaltowe

ścieżka rowerowa
przedepty

przystanek autobusowy



Park Bronowicki  -wejścia do parku



Strefy i mała architektura

centralna część parku
strefa zabaw
ławki 12 szt



strefa reprezentacyjna
strefa zabaw

Strefy - stan istniejący



Mała architektura- stan istniejący



Oświetlenie istniejące

lampy 22 szt



Drzewostan

Stan istniejący

450 drzew i krzewów 76  drzew

sanitarne

64 szt

3 szt
6 szt

3 szt

kompozycyjne
kolizyjne
brak rokowań

100 drzew

Usunięcia Nasadzenia



Koncepcja 1997 Projekt 2022

Studium kompozycyjne parku z 1997 vs Projekt 2022



Park Bronowicki - Projekt zagospodarowania terenu

plac zabaw

siłownia
zdrój parkowy

miejsce na rzeźbę

wjazd techniczny

stoliki szachowe

ławki

nasadzenia

szalet miejski

górka saneczkowa

wejście do parku
z rampą



ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA:

ławki     50 szt

stoły piknikowe  3 szt

stoliki szachowe  4 szt

urządzenia placu zabaw  24 szt

urządzenia siłowni  5 szt

stojaki na rowery  12 szt

zdrój parkowy  1szt

NAWIERZCHNIE:

główna oś kompozycyjna

głów
na kom

unikacja

Zagospodarowanie terenu

ścieżka naprowadzająca dla niewidomych

zrębki drewniane

piach

nawierzchnia mineralna

nawierzchnia granitowa



Meble parkowe

ławka

stoliki szachowe

ławka Kolorystyka

?

stoły piknikowe

RAL 7045

RAL 9005



Elementy małej architektury

zdrój parkowy
z wodą pitną

kosz na śmieci stojak na rowery



Urządzenia siłowni zewnętrznej



Urządzenia siłowni zewnętrznej - wersje kolorystyczne



Plac zabaw - zabawki integracyjne



Plac zabaw - zabawki drewniane



Plac zabaw - zabawki wodne



Tyflomapa Ścieżka prowadząca dla niewidomych

Park przyjazny dla niepełnosprawnych



Infrastruktura techniczna

lampy 46 szt
złącze
punkty wi -fi

monitoring





















































Widok na główną aleję

Park Bronowicki - Wizualizacje



Widok na ścieżkę spacerową i plac zabaw



Widok na plac zabaw



Widok na górkę saneczkową



Widok na stoliki szachowe



Dyskusja

plac zabaw

siłownia
zdrój parkowy

miejsce na rzeźbę

wjazd techniczny

stoliki szachowe

ławki

nasadzenia

szalet miejski

górka saneczkowa

wejście do parku
z rampą


