Nowe
oblicze
Parku Ludowego

bytomskiego

Zapomniane ruiny pałacu Tiele -Wincklerów? Miejsca bardziej
przypominające las niż park? Dzięki realizowanym w
Miechowicach projektom, Park Ludowy nie jest już tym samym
miejscem. 30 października oddano do użytku wyremontowane
alejki, pergolę i oczko wodne, dla których punktem odniesienia
stała się wyremontowana bryła oficyny pałacu.
Ukształtowany na początku XIX wieku jako park pałacowy dla
rodu Tiele-Wincklerów, Park Ludowy to wyjątkowe miejsce.
Tutaj, spacerując zacisznymi alejkami zobaczyć można nie tylko
wyremontowany fragment posiadłości znamienitego rodu, ale też
sąsiadujący z nimi pomnik przyrody, czyli liczącego ok. 250
lat monumentalnego platana klonolistnego.
W ramach prac w Parku Ludowym zostało posadzonych prawie 13
500 sztuk bylin, w tym kwiatów bylinowych, ponad 8 500 krzewów
i prawie 50 drzew. Odnowienia doczekało się 4 198,86 mkw.
alejek oraz 9391 mkw. trawników. Powstało też oczko wodne,
wokół którego stworzona została ścieżka dydaktyczna.
Co ciekawe, wzdłuż niej powstały ogrody roślinne złożone z
roślin cieniolubnych, paprociowych, sensorycznych –
zapachowych, wabiących motyle czy ptaki. Ścieżka biegnie od
ul. Racjonalizatorów. Wybudowana została też drewniana pergola
otoczona ogrodem. Ekipy zieleniarskie przeprowadziły też
niezbędne zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew oraz usunęły
drzewa stwarzające zagrożenie.
Warto wspomnieć, że w ramach robót dodatkowych od ul.
Dzierżonia do ścieżki przyrodniczej przy ul. Racjonalizatorów
powstanie jeszcze alejka, którą z łatwością będą mogli się
poruszać rodzice w wózkami dziecięcymi. Przy ścieżkach został
ułożony też system pod przyszłą infrastrukturę elektryczną.

To jeszcze nie koniec prac w Parku Ludowym, bo trzeba
pamiętać, że wciąż trwają tam prace rewaloryzacyjne mające na
celu odbudowę oficyny neogotyckiego pałacu, realizowane w
ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Wykonawcy pracują
jeszcze nad budową kanalizacji deszczowej, chodnikami, nowymi
nasadzeniami oraz małą architekturą. Zostanie też posadzony
żywopłot, a obrys dawnych murów pałacu będzie widoczny z
tarasu widokowego. Pojawią się także tablice informacyjne ze
zdjęciami i historią budynku, który wraz z terenem będzie
oświetlony.
Prace w zabytkowym Parku Ludowym w Miechowicach realizowane w
ramach projektu „Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu”
kosztowały ponad 1 mln 740 tys. zł.

