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Park Miejski i Starościński 
w nowej odsłonie

Parki Miejski i Starościański odzyskają swoją dawną świetność. Realizacja tych inwestycji możliwa będzie w oparciu 
o środki zewnętrzne pozyskane dzięki rekordowej dotacji. Gmina Kępno uzyskała na rewitalizację Synagogi, Biblioteki 

oraz Parku Miejskiego i Starościańskiego 14 024 473,62 złotych dotacji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Park Starościński, czyli zielona oaza w centrum miasta

Pawilon wystawowy, pergola z czytelnią i placem zabaw oraz ogród sensoryczny to tylko niektóre zmiany 

zaplanowane w nowym Parku Starościńskim.

Rewitalizacja Parku Starościńskiego, położonego przy ul. Ks. Magnuszewskiego i Samorządowej Biblioteki Publicznej, 

przewiduje szereg zmian. Od strony południowej wybudowany zostanie pawilon wystawowy. Ma to być budynek 

murowany z cegły, parterowy, kryty, z przeszklonym wejściem od strony parku oraz drugim przeszkleniem od ulicy 

Magnuszewskiego.

W parku powstanie pergola wykonana z masywnych belek i słupów drewnianych. Zostanie przeznaczona na czytelnię 
na świeżym powietrzu oraz plac zabaw dla dzieci. Obok pawilonu wystawowego w nasypie będzie zlokalizowana 
toaleta i pomieszczenie gospodarcze.

Ponadto w Parku Starościańskim powstanie ogród sensoryczny ze ścieżek o zmiennej nawierzchni i alejka z krzewów 
o jadalnych owocach. Tutaj zamontowane zostaną również gongi o różnych tonach.

Dla zaakcentowania centralnej części parku powstanie plac z fontanną poidełkiem. Przed Biblioteką odtworzony 
zostanie ogród i zieleń parkowa. W centralnej części ogrodu przed Biblioteką powstanie także ławka multimedialna 
z ładowarką do telefonu i bezpłatnym wi-fi. Przewidziany jest również montaż koszy na śmieci, stojaków na rowery, 
latarni parkowych i monitoringu.



Park Miejski i Starościński 
w nowej odsłonie

Czas na Park Miejski

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego przewiduje kompleksowe prace zmierzające do przywrócenia 

dawnej świetności tego miejsca. Aby było to możliwe przeprowadzona zostanie rozbiórka pozostałości po byłym 

amfiteatrze i zbiorniku, w którym kiedyś była fontanna. Na całym terenie powstaną nowe utwardzone alejki 

i ścieżki spacerowe, oświetlenie parkowe, monitoring. Wykonane zostaną nowe nasadzenia oraz elementy małej 

architektury, takie jak ławki i kosze na śmieci. Zaplanowana została również budowa toalet przystosowanych 

dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W projekcie przewidziane są nowe nasadzenia 18 gatunków drzew m.in.: brzozy pożytecznej i lipy drobnolistnej. 

Nowe nasadzenia obejmują również krzewy m.in. różaneczniki, forsycje i róże.

W parku powstanie salon miejski, gdzie znajdą się wygodne ławki osłonięte zadaszeniem drewnianym o ażurowej 

konstrukcji. Siedziska ławek ukształtowane na wzór wygodnych kanap zostaną rozlokowane jako odrębne loże 

ze stolikami. Wypoczywający tu będą mieli widok na główną alejkę parkową i fontannę.

Przed salonem miejskim i fontanną powstanie obszerny plac wielofunkcyjny. Został on zaprojektowany w kształcie 

koła o średnicy 16 m i pozwoli na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze społeczno – kulturalnym. 

Na terenie Parku utworzona zostanie siłownia na świeżym powietrzu z przyrządami dostosowanymi specjalnie 

dla osób starszych.

Teren obok salonu miejskiego i placu wielofunkcyjnego od ulicy ks. P. Wawrzyniaka obsadzony zostanie brzozami, 

tworzącymi półcień. Ta część parku przeznaczona jest na utworzenie przestrzeni piknikowej. W ramach zadania 

przebudowie podlegać będzie również ok. 120 metrów nawierzchni ul. Dąbrowskiego.


