
Powiat Łaski





„Tworzenie przez Powiat Łaski terenów zieleni 

w przestrzeni publicznej wraz z bazami 
edukacyjnymi”



Zrealizowane tereny zieleni:

 „Leśny Skwer w Kolumnie”

 „Ścieżka zmysłów” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Łasku

W trakcie realizacji:

 „Ścieżka edukacyjna przy I Liceum Ogólnokształcącym 

im. Tadeusza Kościuszki w Łasku”



„Leśny Skwer” w Kolumnie



„Leśny Skwer w Kolumnie” to baza edukacyjna utworzona na terenie
o powierzchni 2309 m2. Na terenie zaprojektowano dwa typy nawierzchni dla ruchu pieszego:

 Pierwszy typ nawierzchni powstał na bazie istniejących chodników i pełni głownie funkcję
komunikacyjną miedzy poszczególnymi bazami nasadzeń,

 Drugi typ nawierzchni został wykonany w celu podziwiania roślinności oraz odczytywania
tablic informacyjno-dydaktycznych.



 Całkowita powierzchnia nasadzeń wynosi 540 m2 . Na potrzeby bazy

edukacyjnej zostały wykonane trawniki (w tym jeden z geokratą) o całkowitej

powierzchni 1404 m2.



Baza edukacyjna została wyposażona w elementy małej architektury takie jak: 

 ławki parkowe (9 szt.),

 drewniane kosze na śmieci (11 szt.), 

 drewniany stół wraz z siedziskami.

Na terenie bazy zostały zamontowane tablice informacyjno-dydaktycznych o

tematyce związanej z roślinnością i zwierzętami występującymi w lasach

Nadleśnictwa Kolumna

Ponadto zostały zamontowane 2 gry edukacyjne, które przez zabawę będą

uczyć najmłodszych mieszkańców Kolumny:

 światowid pn.:”Grzyby leśne”

 drewniana gra edukacyjna „Wiedza kołem się toczy”





 Całość terenu została oświetlona przez 9 szt. energoszczędnych lamp

solarnych LED oraz został zamontowany monitoring, żeby uchronić nowo

powstałą bazę edukacyjną przed zniszczeniem.





 „Leśny Skwer w Kolumnie” utworzony został dzięki otrzymanemu

dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu priorytetowego -

Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami

edukacyjnymi w wysokości 210 366,00 zł w tym 125 250,00 zł dotacji.

 Całkowity koszt inwestycji: 263 792,43 zł



„Ścieżka zmysłów”



„Ścieżka zmysłów” to baza edukacyjna utworzona na terenie o powierzchni

1300 m2. Na terenie zaprojektowano 2 typy nawierzchni dla ruchu pieszego:

 Pierwszy typ nawierzchni powstał na bazie istniejącego chodnika i pełni

głownie funkcję komunikacyjną między poszczególnymi bazami nasadzeń,

 Drugi typ nawierzchni został zaprojektowany w celu podziwiania roślinności

oraz odczytywania tablic informacyjno-dydaktycznych



 Całkowita powierzchnia nasadzeń wynosi 637 m2 . Na potrzeby bazy

edukacyjnej został wykonany został trawnik o całkowitej powierzchni

200 m2



Baza edukacyjna została wyposażona w elementy małej architektury takie jak:

 ławki ogrodowe (9 szt.),

 drewniane kosze na śmieci (9 szt.),

 Zostały zamontowane drewniane panele z kratą, dzięki którym

wyeksponowane zostały rośliny pnące zasadzone w rabatach.

Ponadto zostały zamontowane tablice dydaktyczne o tematyce związanej

z roślinnością o oryginalnej barwie, zapachu oraz niespotykanym kształcie

i budowie kwiatów oraz liści, różnorodnością traw ozdobnych stosowanych

w ogrodach oraz różnorodnością gatunków róż występujących w ogrodach oraz

3 gry edukacyjne:

 światowid pn.: „Zioła”,

 drewniane gry typu puzzle pn.: „Odgadnij, co ze mnie wyrośnie” oraz

„Puzzle- Jaka to roślina”.





 „Ścieżka zmysłów” utworzona została dzięki otrzymanemu dofinansowaniu

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Łodzi w ramach programu priorytetowego - Utworzenie w przestrzeni

publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w wysokości

86 544,00 zł w tym 51 923,00 zł dotacji.

 Całkowity koszt inwestycji: 208 582,50 zł







„Ścieżka edukacyjna przy I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Tadeusza 

Kościuszki w Łasku”

Ścieżka edukacyjna przy I LO w Łasku jest w trakcie realizacji.

 Termin zakończenia - listopad 2022 r.

 Realizowana inwestycja obejmuje teren o powierzchni ok. 840 m2.

 W związku z inwestycją powstanie nowoczesna przestrzeń publiczna

o funkcji zielonego terenu rekreacyjnego z funkcją ścieżki edukacyjnej.

 Zamontowane zostaną tablice informacyjne (10 szt.), ławki (4 szt.) oraz

kosze na śmieci (3 szt.)

 Powstanie nowy ciąg pieszy z kostki brukowej umożliwiający dostęp do

roślin i tablic oraz zostanie wykonane utwardzenie z kruszywa w celu

zwiększenie retencyjności terenu.





 Ponadto na terenie pojawią się nowe nasadzenia - ok. 300 szt. nowych

roślin w tym rośliny miododajne np. lawendy, liliowce czy kwiaty tulipanów.

Istniejące drzewa i krzewy zostaną poddane pielęgnacji i formowaniu.

 Planowana ścieżka edukacyjna to połączenie ścieżki przyrodniczej

z historyczną. Dzięki tablicą edukacyjnym mieszkańcom Łasku oraz uczniom

zostanie przybliżona historia patrona szkoły – Tadeusza Kościuszko.

 Treść tablic opisze wydarzenia historyczne i kulturowe z życia patrona,

a zaprojektowana wokół roślinność przybliży charakter opisywanych miejsc.

Poszczególne parcele nawiążą do roślinności z Polski, ale również Australii

czy Indii.

 Zaplanowano także nasadzenia roślin mających w nazwie nazwisko

patrona szkoły – np. róża miniaturowa 'Tadeusz Kościuszko', złocień większy

'Mount Kościuszko', lilak pospolity 'Tadeusz Kościuszko'





 „Ścieżka edukacyjna przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza

Kościuszki w Łasku” utworzona zostanie dzięki otrzymanemu

dofinansowaniu w wysokości 150 000,00 zł z budżetu Województwa

Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej dla jednostek samorządu

terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie

zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu

„Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”

 Planowany koszt inwestycji: ok 195 000,00 zł









POWIAT ŁASKI
98-100 Łask, ul Południowa 1, tel. 43 675 68 00, 

fax 43 675 68 09 e-mail sekretariat@lask.com.pl


