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Przekrój E-E’ 

Przekrój F-F’ 

Wizualizacje

Ryc. 1. Wieża widokowa i wypożyczalnia sprzętu wspinaczkowego.   Ryc. 2. Ogród skalny.   Ryc. 3. Strefa wypoczynkowa.  Ryc. 4. Park rozrywki.   

Lokalizacja

Ryc. 1. Województwo dolnośląskie.   

Ryc. 2. Powiat strzeliński.   

Ryc. 3. Gmina Kondratowice.   

Ryc. 4. Wieś Kowalskie.   
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          Zgodnie z przyjętym kierunkiem rekultywacji (rekreacyjno-dydaktyczno-turystycznym) oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kowalskie 
stworzono koncepcję, która zakłada, iż teren dawnego kamieniołomu będzie miejscem rekreacyjno-wypoczynkowym oraz będzie pełnił funkcje dydaktyczne i rozrywkowe, ponadto 
walory geologiczne zostaną wykorzystane do celów geoturystyki i geoedukacji. Ze względów na pełnione funkcje użytkowe, kamieniołom został podzielony na siedem stref: rozrywki, 
integracji i wypoczynku, edukacji, widokowe, zieleni istniejącej, zieleni zorganizowanej oraz strefę parkingu. Zadaniem zaprojektowanych stref jest wykreowanie miejsc dla osób 
w różnym wieku. Kluczową rolą parku rozrywki oraz stref wypoczynkowych jest integracja użytkowników oraz zapewnienie im relaksu i zabawy. Ogród skalny oraz ścieżka edukacyjna 
pełnią rolę dydaktyczną. Zaprojektowano przestrzeń otwartą na kontakt z naturą. Zachowano istniejącą roślinność, powstałą na skutek rekultywacji naturalnej. Oprócz tego 
wprowadzono nasadzenia zieleni wysokiej o charakterze naturalnym, spójne z krajobrazem kamieniołomu, oraz geometryczne rabaty z traw ozdobnych. Zaprojektowane rośliny zostały 
dobrane do warunków panujących na terenach zdegradowanych: piaszczystego, ubogiego w składniki mineralne podłoża, słonecznych i półcienistych stanowisk.  Aby urozmaicić 
tereny wypoczynkowe zaprojektowano przy nich zieleń towarzyszącą w postaci trójkątnych rabat. Zostaną one obsadzone trawami ozdobnymi, których źdźbła przyjemnie szumią na 
wietrze oraz dodają lekkości otoczeniu. Posiadają ciekawy pokrój, efektowne kwiatostany oraz współgrają z istniejącą zielenią. W ogrodzie skalnym zlokalizowano roślinność niską 
odpowiednią zarówno do stanowisk słonecznych, m. in. rojniki i rozchodniki oraz do miejsc cienistych – narecznicę samczą i skalnicę cienistą. Rośliny zostały dobrane tak, aby po 
posadzeniu i osiągnięciu właściwych sobie rozmiarów stanowiły kompozycję spójną z krajobrazem kamieniołomu. Przywrócono dawny charakter miejsca, poprzez odnowienie 
i adaptację zniszczonych budynków technicznych, zastosowanie małej architektury o prostej, minimalistycznej formie oraz użycie bazaltu – surowca skalnego, który był wydobywany 
w tym kamieniołomie. Materiały z jakich została wykonana mała architektura, drewno jesionowe i stal Corten, podkreślają surowy charakter kamieniołomu. Brązowa kolorystyka 
współgra z obecnym wszędzie czarnym bazaltem. Mała architektura wkomponowuje się w krajobraz kamieniołomu, współgra z roślinnością. Zaproponowany w koncepcji kierunek 
rekultywacji trenu zdegradowanego przyczyniłby się do wzrostu wizualnej atrakcyjności krajobrazu, aktywizacji społeczeństwa oraz rozwój geoturystyki w powiecie strzelińskim. 

              

Założenia projektowe 

Tab. 1. Wykaz projektowanych gatunków roślin.   
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