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Dołącz do stada. Scalamy wspólnie Park Mamuta!
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Rowerowy Park Mamuta
z wyczynowymi torami treningowymi, 
ścieżką rowerową, nasadzeniami 
oczyszczającymi powietrze i toaletą. 
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Rowerowy Park Mamuta
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Użytkownicy

Spis treści:

4

6

8

10

Projekt jest kolejnym etapem realizacji koncepcji Parku Mamuta 
powstałej w WBO 2014 (http://tiny.cc/et8tcz). W tym roku 
chcemy powiększyć go o  wschodnią, 7 ha część. Stawiamy 
na rowery i aktywny wypoczynek nad Ślęzą. Poznajcie kolejną, 
wyczynową odsłonę parku.
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Polana Mamuta

www.parkmamuta.pl
www.facebook.com/parkmamuta
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Główną atrakcją części wschodniej parku będzie MAMUTRACK, czyli 
specjalne tory przeznaczone do uprawiania sportów ekstremalnych.
Wschodnią i zachodnią część parku chcemy scalić mamucią, pieszo-
rowerową ścieżką, łączącą Polanę Mamuta z wejściem przy moście 
Racławickim. Tereny nadrzeczne wzbogacimy o niewielkie „polodowcowe” 
pagórki z widokiem na rzekę, które staną się przygodowym, naturalnym 
miejscem zabaw. Na Polanie Profesorów dodamy siedziska wspólnotowe 
na sąsiedzkie spotkania. Dosadzimy grupy roślin oczyszczające powietrze, 
aby każdy mógł tu spędzić czas zdrowo, sportowo i stadnie. W tym 
miejscu będzie również toaleta z zielonym dachem i szafkami dla 
sportowców. 

Rowerowy Park Mamuta
WBO 2019

http://www.landezine.com



76 Elementy parku
Jakie?

SĄSIEDZKIE SPOTKANIA

http://www.landezine.com

Park Mamuta to przede wszystkim 
park wspólnotowy a Polana 
Profesorów stała się centrum 
osiedlowego życia społecznego. 
W WBO 2019 wzbogacimy ją 
o nowe, sprzyjające towarzyskim 
relacjom siedziska.

KRAJOBRAZOWA 
SCENERIA

https://www.amc-archi.com

Przy terenach nadrzecznych 
pojawią się łąkowe, “polodowcowe” 
wzniesienia z widokiem na 
otaczający krajobraz. Będą one 
naturalnym miejscem zabaw!

PARKOWE ZAPLECZE

https://www.archdaily.com

PARK TLENOWY

http://www.landezine.com

W krajobrazowym parku, jakim jest 
Park Mamuta, pojawią się nowe 
nasadzenia roślin. Wschodnie 
wejście przy moście Racławickim 
zdominują gatunki pochłaniające 
znaczne ilości zanieczyszczeń 
powietrza.

Toaletę, wyposażoną w przewijak dla 
niemowląt, poszerzymy o niewielkie 
pomieszczenie gospodarcze. 
Dodatkowo wbudowane zostaną 
szafki z możliwością pozostawienia 
niewielkiego bagażu na czas 
parkowego “wymęczynku”.
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URBANTRACK

JUMPTRACK

PUMPTRACK

mamucie kolarskie 
widowiska

mamucie tricki

najpierw maa... mut, 
potem rzeźba!

strefa mamuciątek
MINITRACK

Schemat Mamutraka powstał w oparciu o Bike Park Zürich.

 https://velosolutions.com/pump-track/en/bike-park-zurich/

Największą atrakcją części wschodniej stanie się MAMUTRACK. W jego skład
wejdzie kilka torów przeznaczonych pod wszechstronny trening, głównie 
kolarski. Wyznaczenie stref o zróżnicowanym poziomie i funkcji, pozwoli na 
bezpieczne użytkowanie przestrzeni wszystkim sportowcom.

MAMUTRACK
Będzie!

https://www.ronorp.net https://www.ronorp.net
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Obszar wschodni w sposób szczególny przeznaczony jest dla sportowców. 
Miejsce do aktywności znajdą tu zarówno amatorzy, jak i zaawansowani 
kolarze. Nie zapominamy również o pokrewnych dyscyplinach sportowych 
(np. wrotkarstwo, rolkarstwo, skatebording, bikejoring czy hardcore 
sitting, biegacz). Mamucia, pieszo-rowerowa ścieżka urozmaici treningi 
biegowe i wycieczki rowerowe. Każdy miłośnik ruchu znajdzie tu coś dla 
siebie. Nastąpi sportowa integracja we wspólnotowym Parku Mamuta. 

Do części zachodniej, na rodzinną sielankę zaprasza nasz bohater - 
Mamut Ciosek.

Użytkownicy
Dla kogo?

https://www.kross.pl https://revistabusiness.com.pe

https://www.canva.com/photos/



Partnerzy Parku Mamuta: 

Projekt ponadosiedlowy
Numer #234

Dołącz do stada.
Scalamy wspólnie Park Mamuta!

Szczegóły na stronie WBO:
https://cutt.ly/rwA5eYE


