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Kompozycja cmentarza jako terenu zielonego o założeniu parkowym.
Myślą przewodnią było takie zaprojektowanie przestrzeni cmentarza jako terenu zielonego, 
która respektując konieczność etapowej realizacji całości, zastane wartości krajobrazowe 
oraz uwarunkowania przestrzenne stworzy spójny i czytelny układ funkcjonalny.
Głównym elementem kompozycyjnym łączącym enklawy cmentarza jest plac centralny 
wtopiony w projektowaną zieleń parkową. Ogniskuje on na sobie wszystkie fundamentalne 
dla przestrzeni cmentarza elementy kompozycji. 
Jednym z nich jest aleja ludzi zasłużonych, stanowiąca kręgosłup komunikacyjny i rdzeń 
spinający wykonaną już część cmentarza z częścią zachodnią, która zostanie wykonana 
w przyszłości. 

Plac centralny został otoczony parkiem, na terenie, którego zlokalizowano groby urnowe 
ziemne. Zieleń parkowa częściowo, wchodząca na płytę placu centralnego została 
zaprojektowana na geometrycznej kwadratowej siarce modularnej. Zieleń pozostałej część 
parku tworzy luźne szpalery przenikające zielony teren grzebalny.
Innym elementem kompozycyjnym są place kolumbariów, które położone na lokalnych 
wzniesieniach zostaną połączone ze sobą aleją ludzi zasłużonych. 
Jako zasadę przyjęto, oprócz głównych dominant kompozycyjnych, tworzenie dominant 
lokalnych. Takim elementem są placyki cmentarne czy zieleń lokalna.

Obiekty kubaturowe:
1. Budynek ceremonii pogrzebowych.
Budynek ten został usytuowany na zamknięciu placu centralnego. Na osi kompozycyjnej 
łączącej budynek ze strefą wejścia głównego na teren cmentarza przy głównym parkingu. 
Z terenu parkingu prowadzi do niego dojście poprzez bramy wejściowe w postaci żelbetowych 
pylonów oraz poprzez strefy placu centralnego. 
Budynek od strony placu został wykonany w kształcie elipsy. Wykończenie ścian – cegła 
klinkierowa i żelbet.
2. Budynek administracyjny.
Bezpośrednio przy wejściu głównym oraz przy parkingu zlokalizowano budynek 
administracyjny. Jest on wkomponowany w ogrodzenie północne cmentarza i stanowi jego 
integralną część. W pobliżu wejścia na cmentarz jego ściana faluje zgodnie z krzywoliniowym 
przebiegiem ogrodzenia. Wykończenie ścian – cegła klinkierowa i żelbet.



Wyróżnienie
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Inwestycja rozpoczęła się 29.08.2001 i trwała dokładnie rok do 29.08.2002, co zważywszy 
na ogromny zakres prac i trudności związane z nieprzerwanym funkcjonowaniem 
śródmieścia, nie było okresem długim.
Z uwagi na to, że całość inwestycji znajduje się w urbanistycznej strefie ścisłej ochrony 
konserwatorskiej, prace projektowe poprzedzone były badaniami archeologicznymi 
i studiami konserwatorskimi. 
Prace wykonywane były etapami pokrywającymi się z realizowanymi odrębnie, lecz przez 
jedną pracownię częściami projektu. Zakres prac obejmował: 
- Zabudowę elementów malej architektury: ławek, koszy na śmieci, donic kwiatowych, 
żeliwnych krat wokół drzew, masztów flagowych, słupków ograniczających wjazd, ozdobnych 
hydrantów, zdrojów ulicznych, stojaków na rowery, kiosków, etc., 
- Budowę podświetlanej i grającej fontanny na płycie Rynku,
- Budowę oświetlenia (blisko 100 wielokloszowych latarni),
- Zabudowę teleskopowych modułów zasilania w płycie Rynku dla obsługi ogródków letnich 
i imprez okolicznościowych (estrady).
Zrezygnowano z nawierzchni asfaltowych i podziałów ulic na chodniki i jezdnie, które choć 
wyłączone z ruchu, nie dawały poczucia bezpieczeństwa pieszym i stanowiły utrudnienia 
w komunikacji wózków dziecięcych, inwalidzkich i rowerów. 
Ułożono nawierzchnie z wielobarwnych bruków śrutowanych (biały, szary, grafitowy) 
i granitu ze Strzegomia, układając wzory akcentujące ważne kompozycyjnie miejsca i osie. 
Wykorzystano również bruk bazaltowy wydobyty spod asfaltu w trakcie rozbiórki starych 
nawierzchni. 
Wyeksponowano płytami groszkowanego granitu zarys fundamentów XVIII-wiecznego 
ratusza oraz zabytkową studnię. Tutaj, dla zimitowania lustra wody zastosowano czarny 
granit polerowany,
Rewitalizacja miała na celu przywrócenie wartości przestrzennych, funkcjonalnych oraz 
społecznych starówki mikołowskiej: Rynku i przylegających ulic: l-go Maja, Krakowskiej, 
Okrzei, Lompy i Stawowej. Rewitalizacja, choć uciążliwa podczas trwania prac budowlanych, 
przyniosła efekty, które przerosły oczekiwania samych jej inicjatorów, 
Wcześnie pustoszejące, ciemne uliczki zastawione parkującymi samochodami, tętnią teraz 
życiem do późnych godzin wieczornych a nawet nocnych. Właściciele przyległych lokali sami 
radykalnie przedłużyli czas ich funkcjonowania, choć wcześniej opierali się wszelkim takim 
sugestiom. 
W przetargu na dzierżawę ogródków letnich na Rynku, cena wywoławcza została w licytacji 
przebita blisko dziesięciokrotnie, co w dosłowny sposób zwaloryzowało zakończoną 
inwestycję. 
Wokół fontanny gromadzą się – zwłaszcza w upalne dni – tłumy dzieci, wieczorami również 
nie brakuje widzów na pokazach synchronicznych fontanny (woda, światło, dźwięk). 
Pomimo zabudowania na Rynku kilkudziesięciu ławek i kolejnych kilkudziesięciu 
w przyległych uliczkach, trudno o znalezienie na nich wolnego miejsca. 
Ulicę l-go Maja i Rynek upodobali sobie uliczni grajkowie potęgując magiczny klimat miejsca.


