Ma być kolorowo i blisko natury
Już w tym roku ruszy budowa nowych parków na terenie Koluszek. Za wszystkie projekty odpowiada
zespół fachowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pod przewodnictwem dr Elżbiety
Szopińskiej. Spod ręki tego architekta przyrody wyszły m.in. projekty parków we Wrocławiu. Jednym
z głównych założeń przyjętych dla Koluszek będzie to, by odbudować polski ekosystem. Sadzone
będą zatem wyłącznie gatunki rodzime. Nie sposób wymienić wszystkich nazw roślin, które
przyozdobią Koluszki, ale już wiemy, że jednym z najczęściej pojawiających się kwiatów, będą róże.
Prawdziwą nowością będą budki lęgowe dla owadów, na przykład motyli. Mrowie tego rodzaju
pięknych owadów, unoszących się nad kwiatami, będzie zapewne cieszyć nie jedno oko. W parkach
pojawią się także budki dla małych śpiewających ptaków.
Stawiamy na różnorodność
Każdy z parków będzie miał oczywiście swój unikatowy charakter. Przy ul. Wigury (tzw. kozi rynek)
powstanie na przykład park roślin miododajnych i aromatycznych. Park na największym
koluszkowskim osiedlu bloków zostanie wyposażony w wybieg dla psów. Z kolei skwer przy postoju
TAXI zostanie skrojony wokół kapsuły czasu, czyli miejsca gdzie zostały zakopane pamiątki o
Koluszkach z przesłaniem dla przyszłych pokoleń. Przeprojektowany znacznie zostanie także park
przy dworcu kolejowym, zyskując rangę reprezentacyjną. Pojawi się tam m.in. 57 nowych drzew oraz
1652 krzewy.
EKOPARK na cegielni
Największym „zielonym” przedsięwzięciem będzie jednak budowa ekoparku w miejscu po dawnej
cegielni przy ul. Polnej. Olbrzymi teren o pow. 10 ha ma stać się idealnym miejscem do wypoczynku i
rekreacji. W tym przypadku koncepcja parku poszła w tę stronę, by nie ingerować zbytnio w
naturalną rzeźbę i charakter terenu. Pozostawione zostaną zatem naturalne wąwozy i oczka wodne,
obudowane jedynie stosowną nieinwazyjną infrastrukturą. Oprócz oświetlonych alejek z ławkami,
tam gdzie to możliwe pojawią się punkty widokowe i pomosty, mini plaże, drewniane altanki i
miejsca do grillowania. Jeśli chodzi o aktywny wypoczynek, będzie można skorzystać z boiska do
badmintona, pumptracka czyli toru dla rowerów bmx, czy mini miasteczka ruchu drogowego dla
małych dzieci. Prawdziwą ozdobą parku ma być także mała drezyna na torach, która umożliwi
podróż swego rodzaju „ścieżką edukacyjną” i docieranie do ciekawych gatunków roślin,
rozmieszczonych na całym obszarze parku. A tych będzie naprawdę sporo. Planuje się bowiem
zasadzenie 107 drzew, 1721 krzewów oraz 9044 bylin. Drzewa będą w większości niskopienne, ale
park wyposażony zostanie również w strefę drzew wysokich, odgradzających powyższy obszar
rekreacyjny od terenów przemysłowych w koluszkowskiej strefie ekonomicznej.
Wszystkie powyższe atrakcje będą rozsiane po całym parku. Większość terenu będą jednak stanowić
samoregulujące się łąki, nie potrzebujące ingerencji człowieka. To trend, który coraz odważniej
wkracza do polskich miast. Zaletą tego rodzaju zagospodarowania terenu jest także to, że w każdej
chwili dana łąka może zostać zagospodarowana pod obiekt, który zażyczą sobie mieszkańcy. Park
został zagospodarowany także w ten sposób, by pozostawić miejsce dla przykładu pod basen i
parkingi.

Lokalizacja parku będzie w znakomity sposób wpasowywać się w już istniejące rozwiązania
urbanistyczne. Przypomnijmy, że w sąsiedztwie znajduje się kompleks sportowy OSiR, z boiskami i
skateparkiem, oraz strefa ekonomiczna. Z parku będą mogli zatem korzystać zatrudnieni tam
pracownicy.
Terminy i koszt
Parki na terenie Koluszek będą powstawać do końca 2019 r. Pamiętajmy jednak, że tego rodzaju
miejsca tworzą rośliny. A te potrzebują czasu na wzrost. Nowe zielone skwery będą zatem dojrzewać
i przeobrażać się razem z nami. Koszt całego przedsięwzięcia to 9 mln zł. Na realizację projektu
gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 5,6 mln zł.

