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 Wprowadzenie 

Obszar objęty projektem zagospodarowania, to nieużytek znajdujący się w Bydgoszczy przy 

ulicy Nakielskiej, pomiędzy ul. Bronikowskiego, a ul. Plażową na dzielnicy Miedzyń. Dawniej mieścił 

się tu odkryty basen, korty tenisowe, restauracja i hotel, było to miejsce często i chętnie odwiedzane 

przez ludzi. 

I. Celem pracy jest stworzenie projektu który przywrócił by popularność tego miejsca i 

był miłą odskocznią dla wielu „zabieganych” ludzi. Rekreacyjne miejsce 

wypoczynkowe, basen, grille, scena, plac zabaw dla dzieci, miejsce dla każdego. 

Odbiorcami mieli by być głównie mieszkańcy centrum miasta w każdej kategorii 

wiekowej, którzy ze względu na mieszkanie w bloku czy kamienicy, często nie mają 

miejsca na odpoczynek na świeżym powietrzu.  

  1.   Udogodnienie takie jak parking samochodowy, z wytyczonymi miejscami dla    

niepełnosprawnych, jest to dość istotna rzecz w dzisiejszych zmotoryzowanych czasach.  

2.    Sam teren wypoczynkowy - ogrodzony i zadbany. 

3.    Główną atrakcją miejsca byłby odkryty basen z plażą, z obecnością ratownika, z dobrze 

 



  

wyposażonymi szatniami i WC. Do stworzenia basenu, można by było wykorzystać istniejące 

już koryto, które jest zachowane w nienajgorszym stanie po poprzednim obiekcie 

rekreacyjnym.  

4. W centrum miałyby znajdować się ogólnodostępne grille, stoliki z ławkami  oraz miejsce 
zwane aneksem kuchennym z podłączeniem do bieżącej wody.  

 
5. Plac zabaw dla najmłodszych z ciekawymi atrakcjami, które zaciekawiły by dzieci i skłoniły 

do wypoczynku na świeżym powietrzu i miłej zabawy. Plac zabaw znajdowałby się na 
podłożu z miękkiej gumy lub korka, co wydaje się być najbezpieczniejszym rozwiązaniem 
dla pociech. Starsze dzieci, młodzież, ale również dorośli, także znaleźliby coś dla siebie, 
stoły do gry w tenisa stołowego, „piłkarzyki” czy inne gry zespołowe.  
 

6. Dużą powierzchnie zająłby trawnik, który pełnił by funkcję wypoczynkową.  
 

7. Scena na której będzie można zorganizować np. kino letnie, półkolonie dla dzieci, istniała 
by możliwość organizowania imprez kulturalnych, festynów, przeglądów filmów 
dziecięcych, w wakacje teatry uliczne, dziecięce, występy kabaretów, konkursy 
młodzieżowych kapel muzycznych, konkursy na różne okazje np. z okazji dnia Dziecka - 
malowanie kreda na chodniku, zimą organizowane spotkania przy ognisku, kuligi z 
grochówką z kuchni polowej. Przed sceną znajdowałaby się widownia. 

 
8. Dostępna będzie również wypożyczalnia sprzętu wodnego do basenu, grillów, kocy, 

leżaków, paletek i piłeczek do tenisa stołowego, badmintona.  
 
9. Po stronie Kanału Bydgoskiego zaplanowana jest ścieżka pieszo-rowerowa, a budki – 

kawiarnie, lodziarnie, sklepik z gadżetami promującymi miasto, Marine „Gwiazda” nad 
Kanałem oraz obiekt rekreacyjny, mogły by służyć także do kiermaszów z regionalnymi 
wyrobami, kiermaszów sezonowych np. świątecznych. 

 
II.  Cały teren przyjazny dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w podjazdy, 

utwardzone ścieżki, czy odpowiednio wyposażone toalety. 
Miejsce posiadało by również drzewa i krzewy dające cień, który byłby ratunkiem przed 

słońcem w upalne dni. 
 

 Całoroczny dostęp, dzięki wielu możliwościom wykorzystania terenu. Możliwość 

wprowadzania nowych inwestycji, projekt jest bardzo elastyczny, bardzo łatwo go dopasować do 

potrzeb wypoczywających, już w trakcie jego użytkowania. Spore perspektywy na rozwój i zyski 

finansowe, atrakcyjne położenie, łatwy dostęp, to nie wszystkie atuty tego projektu.  

 


