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widok z ok. 1900r. widok z ok. 1905r. 

Ulicę Cieszkowskiego wytyczono 1894r. Najbardziej intensywny etap prac budowlanych nastąpił w latach 1900–1903, kamienice projektowali znani bydgoscy architekci: Karl Bergner,  

Józef Święcicki, Paul Böhm, Rudolf Kern. W 1904 r. ulica uzyskała już kompletną, ciągłą linię zabudowy. Wzniesione tu budynki wyróżniały się starannym opracowaniem elewacji  

o różnorodnych formach detalu, stanowiąc przykład koegzystencji form klasycznych i awangardowych.  Wzdłuż pierzei północnej ciągnęły się niewielkie „przedogrody” z kutymi parkanami.  

Ulica została wybrukowana kostką porfirową, otrzymała chodniki z płyt kamienno-betonowych z granitowymi krawężnikami oraz została skanalizowana i oświetlona (najpierw gazowo,  

a po 1900r. elektrycznie). 



szerokość ulicy w liniach rozgraniczających – ok. 12,8m, 
szerokość chodnika po północnej stronie ulicy – ok. 3,6m, 
szerokość chodnika po południowej stronie ulicy – ok. 2,7m, 
szerokość jezdni – ok. 6,5m, 
liczba parkujących samochodów – ok . 50    

   
   
   
   



Koncepcja przebudowy ul. Cieszkowskiego        WARIANT   I 

 ulica z jezdnią o szerokości pasa ruchu 3.5m, umożliwiającą wyłącznie ruch jednokierunkowy od ulicy Gdańskiej do Pomorskiej,  

 parkowanie projektuje się w zatokach postojowych umieszczonych po południowej stronie ulicy przeznaczonych do parkowania pod kątem 45°  (przewidywane 48 miejsc postojowych), 

 chodnik po stronie północnej o szerokości 2,7 m, chodnik po stronie północnej, obsługujący miejsca postojowe szerokości 2,1 m 



WARIANT    I 

przekrój ul. Cieszkowskiego 



Koncepcja przebudowy ul. Cieszkowskiego       WARIANT   II 

 ulica z jezdnią o szerokości 4.5m ,umożliwiająca ruch dwukierunkowy, 

 wzdłuż jezdni po stronie południowej  zlokalizowano zatokę postojową  dla parkowania równoległego o szerokości 2,5 m (przewidywane 23 miejsca postojowe), 

 chodnik po stronie północnej (nasłonecznionej) poszerzony do szerokości 3,7 m, chodnik po stronie południowej, obsługujący miejsca postojowe, węższy 2,1 m szerokości , 



WARIANT    II 

przekrój ul. Cieszkowskiego 



Koncepcja przebudowy ul. Cieszkowskiego        WARIANT    III 

 ulica z jezdnią o szerokości 7.0m, umożliwiającą ruch dwukierunkowy i parkowanie przy krawężniku, 

 parkowanie równoległe wzdłuż krawężnika jest możliwe po każdej ze stron ulicy, ale dla zachowana przejezdności zakłada się parkowanie równoległe wzdłuż jezdni po stronie 

południowej (przewidywane 23 miejsca postojowe), 

 chodnik po stronie północnej (nasłonecznionej) szerokości 3,7 m, po stronie południowej obsługujący miejsca postojowe – szerokości 2,1m,  



WARIANT    III 

przekrój ul. Cieszkowskiego 



wizualizacja  -  WARIANT   II zdjęcie  - STAN OBECNY 



wizualizacja  -  WARIANT   III zdjęcie  - STAN OBECNY 



wizualizacja  -  WARIANT     III 

W doborze materiałów kierowano się nawiązaniem do historycznego wizerunku ulicy Cieszkowskiego.  Propozycje materiałowe: 

 jezdnia – kostka granitowa 15/17 (czerwona) regularna lub rzędowa, 

 zjazdy – kostka granitowa 9/11 (szara), 

 chodniki – płyty 35×35 cm układane w romb z infułami – kamienne granitowe (szare), opaski – kostka granitowa (szara) lub bazaltowa 4/6. 

 



WARIANT III 









 
 
 
 
 
 
           
                  firma ZANO  - linia produktów Retro   

Linia Retro, dzięki bogatym zdobieniom wpisuje się w zabytkowy charakter przestrzeni  ulicy Cieszkowskiego 
 ławka warszawska model 02.470 - konstrukcja ławki została oparta na wyprofilowanym, drewnianym siedzisku oraz masywnym stelażu wykonanym z żeliwnych odlewów;  

model może być zamontowany za pomocą stalowych obejm, albo pozostać w opcji wolnostojącej, 

 kosz na śmieci model 03.034 - wykonany jest z metalu urozmaiconego elementami wykonanymi z żeliwa; cała konstrukcja opiera się na słupku, do którego dołączone zostało  

również funkcjonalne zadaszenie, 

 Stojak rowerowy model 05.050 -  do produkcji stojaka wykorzystano żeliwne odlewy oraz stalowe elementy rur i profili; przystosowany jest do zapięcia od trzech do siedmiu 

rowerów, konstrukcja mocowana jest do podłoża przy pomocy betonowego fundamentu, 

Proponowana stylistyka elementów małej architektury  -  produkty katalogowe 



Proponowana stylistyka elementów małej architektury  -  ławki 

 
 
 
 
 



Proponowana stylistyka elementów małej architektury  -  lampy uliczne 

Zaproponowano umieszczenie lamp oświetleniowych  po północnej stronie ulicy,  gdzie  projektowany jest szerszy  chodnik.  

Rozmieszczono je w sposób  równomierny, w jednakowym rytmie ,będącym funkcją normatywnego natężenia oświetlenia. 

Zaproponowana forma lampy ulicznej nawiązuje stylistyką  i  rozmiarami do dawnych lamp gazowych 

 Lampa uliczna firmy ART.-METAL   linia Standard model A1A/03G 



proponowana stylistyka detali ulicy 

       Wytyczne w zakresie realizacji ogrodzeń przedogródków: 
 wymagane zastosowanie ogrodzeń kutych, których stylistyka byłaby dostosowana do formy architektonicznej budynku, przy którym dane ogrodzenie jest sytuowane  

 w projektowaniu ogrodzeń należy wykorzystać motywy zdobnicze występujące na elewacjach budynków lub charakterystyczne dla danego stylu architektonicznego,  

który reprezentuje dany budynek 

 możliwe jest wykorzystanie historycznych wzorów ogrodzeń zaczerpniętych z dawnych katalogów, dokumentów ikonograficznych i rycin, według poniższych szkiców 



proponowana stylistyka reklam 

     Wytyczne w zakresie  sytuowania reklam 
 zakaz lokalizacji nośników z reklamami komercyjnymi (promującymi produkty np. usługi, towary, idee; stanowiących informacje np. o ich zaletach i możliwościach nabycia itp.) 

w tym: reklam wyklejanych w świetle witryn sklepowych i okien, banerów naściennych, ulicznych rozwieszanych między słupami, umieszczanych na ogrodzeniach itp.  

 na elewacjach budynków dopuszcza się sytuowanie wyłącznie szyldów i tablic, stanowiących nazwę własną firmy lub informację o zakresie prowadzonej działalności 

usługowej, zamocowanych w taki sposób by stanowiły integralną część wystroju architektonicznego elewacji i były umieszczone w formie: 

• liter przestrzennych na elewacji, liter malowanych bezpośrednio na ścianie lub liter wyklejonych w świetle witryny sklepowej,  

• semafora (forma kuta, rzeźbiona lub malowana, szklana itp..)  

• tablicy informacyjnej na elewacji, wykonanej w szkle lub metalu, 



proponowany charakter przedogródków i ogrodów na zapleczach kamienic 

   Wytyczne w zakresie kształtowania nasadzeń zieleni: 
kompozycja przestrzenna projektowanego przedogródka powinna harmonijnie uzupełniać istniejące zagospodarowanie i podkreślać walory estetyczne budynku  

nasadzenia roślinne powinny tworzyć kompozycje zróżnicowane pod względem wysokości, pokroju, koloru ulistnienia i kwiatów, charakteryzujące się zmiennością w okresie 

wegetacyjnym; wskazane jest wykorzystanie najpopularniejszych na początku XX w. roślin kwitnących m.in. irysów, lilii kalii, nasturcji, goździków, róż, fiołków, ale także 

gatunków rodzimych: rumianków, stokrotek, ostów, konwalii, maków i malw 

wskazane jest wykorzystanie elementów ozdobnych, kutych ogrodzeń inspirowanych motywami roślinnymi oraz rzeźb o formach zaczerpniętych ze świata zwierzęcego  

np. stylizowanych owadów i ptaków  



Dziękuję za uwagę 


