Park Leonarda da Vinci na Gądowie Małym
Projekt ma na celu rewitalizację i przekształcenie terenu w park z polaną i łąką kwietną dla
owadów zapylających. Zieleniec inspirowany będzie twórczością Leonardo da Vinci oraz
ciekawą historią osiedla Gądów. Połączy funkcję edukacyjną, rekreacyjną i wypoczynkową.
Teren zajmuje on powierzchnię 20.978 m2 i położony jest w centrum osiedla na działce nr
5/273, AR_3 Gądów Mały, pomiędzy ulicami Bulwar Dedala, Drzewieckiego i Bajana.
Aktualnie jest on zaśmiecony, z dużą ilością niebezpiecznego gruzu, złomu i szkła.
Znajdująca się tu zieleń jest bujna, lecz zaniedbana – konieczne będą prace pielęgnacyjne.
Powierzchnia jest bardzo nierówna wymagająca rekultywacji i niwelacji.
Projekt zakłada stworzenie parku z naturalnie wykształconymi strefami do rekreacji i
wypoczynku na łonie natury. Przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców okolicznych
osiedli i nie tylko. Planowany park w niedalekiej przyszłości stanie się idealnym miejscem dla
dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. To tu w sąsiedztwie kwietników i krzewów będzie
można wypocząć na kocu, urządzić piknik, zagrać w gry plenerowe (badminton, frisbee i
wiele innych). W parku znajdą się plansze edukacyjne opisujące twórczość Leonarda da Vinci
a także historię osiedla. Prace pielęgnacyjne na istniejącej roślinności, a także nowe
nasadzenia drzew, krzewów oraz kwiatów stworzą poczucie ucieczki od wzroku
przechodniów oraz wytchnienia od codziennych obowiązków. W ciszy i spokoju będzie
można wypocząć na planowanych wygodnych ławkach z oparciami wśród pachnących
kwiatów lawendy oraz ziół, w cieniu wysokich drzew w oderwaniu od wielkomiejskiego
zgiełku. Nowe drzewa i krzewy dobrane będą tak, aby zapewnić ich bioróżnorodność, która
przyciągnie wiele gatunków śpiewających ptaków. Cały teren zaaranżowany będzie przez
architekta krajobrazu. Spacerując po parku płynnie przejdziemy od zacisznych i zacienionych
zaułków poprzez ukwiecone klomby do słonecznej polany. Cała powierzchnia parku
przeznaczona będzie do swobodnego poruszania się, łącznie z wyznaczonym ciągiem pieszorowerowym w osłonie szpaleru drzew. Klomby i kwietniki zasygnalizowane będą elementami
małej architektury. Nie zabraknie elementów takich jak kosze na śmieci stojaki rowerowe czy
stanowiska do grillowania. Naturalną granicą pomiędzy osiedlem, a parkiem będą krzewy.
Wrocław boryka się z problemem smogu, osiedle Gądów Mały jest białą plamą na mapie
zieleni, dlatego posiadanie parku jest bardzo istotne dla mieszkańców całego miasta. W
załączeniu mapka zieleni rejonu nr 12 na bazie Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia.
Projekt zgodny jest z planem zagospodarowania przestrzennego osiedla, który przewiduje na
całym obszarze zieleń rekreacyjną, tj. zieleń parkową, parki, terenowe urządzenia sportowe,
polany rekreacyjne oraz wody powierzchniowe. Ponadto projekt jest spójny z założeniami
aplikacji Wrocławia o tytuł Zielonej Stolicy Europy w 2019 roku.

