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ZIELONA FASADA Z WIDOKIEM
Myśląc o najliczniejszej grupie „odwiedzającej” Dolinę Czechówki nie
sposób nie zauważyć kierowców przemierzających Al. Solidarności.
Budując konieczną barierę chroniącą naturę, narażamy ich na nudę
powtarzającej się sekwencji widoków. Nie powinni oni zostać nieświadomi
uroków Czechówki. Wzdłuż ruchliwej trasy zostały zaprojektowane “ściany
biologiczne”, porastające różnorodną roślinnością o różnym poziomie
transparentności. W osłonach znajdują się przeszklone otwory, kadrujące
widoki. Tym samym zachęcając do odwiedzenia zielonych obszarów /
plansza 3/. Kuszącą opcją wydaje się więc…

LEGENDA:
trasy spacerowe
trasy bajkowo - spacerowe
tunele

A

kir
kut

istotne w skali obszaru
obiekty/miejsca
proponowana funkcja:
tu : parking typu ‘park & ride’

przestrzenie publiczne z infrastrukturą
(ławki, latarnie, kosze itp.)
proponowany przystanek autobusowy

proponowane nowe obiekty
architektoniczne

WYMIENIALNIA. AUTO-BAJK
Żegnając się z samochodem, w dalszą podróż po mieście ruszamy
rowerem. Wszystko za sprawą proponowanej na wjeździe do Lublina
“wymienialni”. W projekcie ścieżki rowerowe rozciągające się w Dolince
Czechówki mają zostać skomunikowane z centrum miasta. Tego typu
rozwiązanie pozwoli na ograniczenie emisji spalin w mieście, jednocześnie
podnosząc rangę opracowywanych obszarów.
Target:
-ekologiczne myślenie o mieście: ograniczenie emisji spalin, zmniejszenie
hałasu
-stworzenie przyjaznego otoczenia dla mieszkańców Wieniawy
-zachęcenie przyjezdnych do odwiedzenia Doliny Czechówki
-nowe miejsca rekreacji (ścieżki rowerowe, skąpane w zieleni przestrzenie
publiczne)

proponowane dominujące funkcje
konkretnych przestrzeni
zlikwidowane przejście piesze

auto
bajk

A
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wymienialnia
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NATURALNE WALORY DOLINY CZECHÓWKI. URBAN FARMING.
Projekt bazuje na rozwoju obszarów w oparciu o jej naturalne walory.
Powrót do dawnej bioróżnorodności podniósłby ich atrakcyjność.
Jednoczesne poszerzanie cieków rzecznych pozwoliłoby na stworzenie
przyjemnego otoczenia dla wypoczynku i rekreacji. Projekt zakłada
wprowadzenie infrastruktury parkowej na całym obszarze opracowania.
Te tereny zielone mogłyby stać się doskonałym pretekstem do rozwoju
miejskich farm.
Adaptacja wiejskiego krajobrazu ( zwierzęta, uprawy roślinne) parków
mogłoby stać się wyjątkową atrakcją Lublina. Odgrywałoby również
znaczącą rolę edukacyjną.
Target:
-tworzenie atrakcyjnych obszarów rekreacyjnych
-edukacja
OGRÓDKI DZIAŁKOWE
Ogródki działkowe są jeszcze stale popularnym zjawiskiem, choć
nieco archaicznym. Nie każdy jednak miał okazję spędzania czasu “na
działce”, dlatego taka czynność może budzić ciekawość. W projekcie
zaproponowano stworzenie “ogródków działkowych do wynajęcia”, a tym
samym obiektów dostępnych dla wszystkich zainteresowanych.
Target:
-częściowe otwarcie (udostępnienie) ogródków działkowych
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BEZPIECZEŃSTWO
W projekcie zaproponowano likwidację przejścia przez Aleję
Solidarności pozbawionego sygnalizacji świetlnej. W zamian w
projekcie przedstawiono kładkę łączącą ul. Ćwiklińską z ulicą
Rogowskiego.
W ramach infrastruktury parkowej zakłada się wprowadzenie ścieżek
rowerowych, oświetlenia oraz ławek wokół placyków na miejscu
gęstej zieleni generującej patologie i miejsca, których zazwyczaj się
unika. (Dotyczy to np. przestrzeni kirkutu)
Target:
-zamiana przestrzeni patologicznych na przestrzenie publiczne
- stworzenie bezpiecznego przejścia pieszego przez Al. Solidarności
SPORT
Okolice Lublinianki przewiduje się jako obszar o funkcji sportowo
– rekreacyjnej. Odnowiony stadion mógłby sąsiadować z nową
halą sportową, której kubatura pozwoliłaby na aranżację przestrzeni
publicznej na miejsce dawnego rynku Wieniawy. Dodatkowo to
właśnie w tej okolicy planuje się poszerzenie koryta Czechówki i
stworzenie stawu, który sprzyjałby celom rekreacyjno – sportowym
o każdej porze roku.
Target:
- stworzenie obszarów o wyraźnie dominującej funkcji rekreacyjno –
sportowej
- nawiązanie do dawnego rynku Wieniawy
00007890

