Notatka ze spotkania:
W dniu 01.03.2022 w prowadzonym przez Fundację Ładne Historie Centrum Aktywności
Lokalnej na Placu Grunwaldzkim zorganizowano spotkanie w gronie jednostek realizujących
zadanie oświetlenia Skweru im. Ireny Sendlerowej.
Uczestnicy spotkania:
●
●
●
●
●
●
●

Wrocławskie Mieszkania – kierujący procesem;
Zarządem Zieleni Miejskiej – zarządca terenu, przedstawia wytyczne dla
oświetlenia terenu, uzgadnia i zatwierdza projekt;
Rada Osiedla – opiniuje projekt;
Radny miejski – wolny słuchacz;
Projektant;
Mieszkanki i Mieszkańcy osiedla Plac Grunwaldzki – osoby zainteresowane
przedmiotową sprawą;
Fundacja Ładne Historie – moderator spotkania.

Udział wzięło łącznie 19 osób.
Informacje o inwestycji oświetlenie Skweru im. Ireny Sendlerowej
Obecnie projekt jest na etapie uzgodnień. Projektant przekazał do Zarządu Zieleni Miejskiej
koncepcję projektu oświetlenia parkowego uwzględniająca wytyczne zarządcy terenu.
Określona przez zarządcę terenu klasa oświetlenia, ochrona drzew i drzewa, wymuszają
zastosowanie lamp, które nie będą wysokie (zasięg lamp), ilości lamp które mają zapewnić
określone natężenie oświetlenia. Lampy mogą być ustawione tylko w miejscach przy których
roboty budowlane nie spowodują uszkodzeń drzew. Budowa linii kablowej zasilającej lampy
musi uwzględniać wymagania w zakresie drzew. Na terenie Skweru przy budowie
oświetlenia skweru może występować gruz, który może znacznie utrudnić prace
bezwykopowe i wpłynąć na ich wartość. Przyjęto moc opraw 30 WAT w celu uzyskania
oczekiwanych parametrów oświetlenia. Lampy będą rozmieszczone wokół ścieżki okalającej
Skwer a ich aktualna liczba to 11. Na oświetlonej ścieżce na Skwerze od prawej strony
patrząc od ulicy Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie występuje natężenie oświetlenia około 1lx
na wysokości około 0,5 metra proponuje się zastosowanie w oprawach przez projektanta
redukcji mocy opraw. Redukcja będzie różna dla jesieni i zimy, wiosny i lata ze względu na
okres wegetacji drzew. Większa niż 3 czy 6 lamp parkowych na terenie Skweru wpłynie na
równomierność oświetlenia, czyli mniej "ciemnych plam" na ścieżce . Wszystkie lampy na
Skwerze będą podlegały systemowi monitorowania miejskiego, który umożliwia efektywne
sterowanie. W wyniku prac budowlanych zieleń na Skwerze nie ulegnie zniszczeniu. Po
etapie uzgodnień i poprawek projektowych zostanie przygotowany i przedłożony do urzędu
projekt budowlany.

Postulaty mieszkanek i mieszkańców.
1. Kąt padania światła z projektowanej lampy skierowany w jak największym stopniu
na ścieżkę.
2. Oświetlenie o ciepłej barwie.
3. Zarządca terenu, osoby zajmujące się zarządzaniem systemem sterowania
oświetleniem dołożą starań aby natężenie oświetlenia nie przeszkadzało i nie
zakłócało życia mieszkańców. Wszelkie uwagi mieszkańców do funkcjonującego
oświetlenia będą rozpatrzone i sprawdzone.
4. Zapewnienie Informacji o zatwierdzonej przez Konserwatora oprawie, wyglądzie
lamp.
5. Informowanie stron o postępie w procesie.
6. Po ustaleniu wersji uzgodnionej między projektantem a Zarządem Zieleni projekt
zostanie przedstawiony do uzgodnienia/zapoznania się przez mieszkańców.
Prosimy o odniesienie się do w/w postulatów i odpowiedź przez stronę kierującą zadaniem,
czy mogą być spełnione.
Notatka została rozesłana e-mailem do wszystkich uczestników spotkania, których adresem
i zgodą dysponuje Fundacje Ładne Historie.

