Projekt nr 1
OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI:

Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego

MAPA - KOLEJNA STRONA

Mapa:
Koncepcja zagospodarowania obszaru, o którym mowa w Projekcie nr 1
• Kwartał: ul. Wschodnia/ul. Rewolucji 1905r./ul. Kilińskiego/ul. Włókiennicza
• Kwartał: ul. Wschodnia/ul. Włókiennicza/ul. Kilińskiego/ul. Jaracza

Projekt nr 1
ZAPLANOWANE FUNKCJE SPOŁECZNE POSESJI
W granicach opracowania Projektu nr 1 zlokalizowano funkcje społeczne:
ul. Wschodnia 50

ul. Jaracza 26

Centrum Obywatelskie

Państwowe Gimnazjum nr 2

Biuro ds. Partycypacji Społecznej

ul. Kilińskiego 36

Punkt Konsultacyjno-Edukacyjny

Centrum Interwencji Kryzysowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej Kobiet

Mieszkanie Chronione 3

ul. Wschodnia 45/ ul. Włókiennicza 3

ul. Pogonowskiego 34

Mieszkanie Chronione 1, 2

Centrum Treningu Umiejętności Społecznych

ul. Włókiennicza 5

Klub Integracji Społecznej

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 3

Międzypokoleniowy Klub Podwórkowy

ul. Włókiennicza 6, 16

ul. Rewolucji 1905 r. 15

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 1, 2

Świetlica Środowiskowa z Funkcjami Terapeutycznymi

ul. Włókiennicza 16

ul. Rewolucji 1905 r. 17

Publiczne Przedszkole Miejskie nr 71

Świetlica Artystyczna

(placówka przeniesiona z ul. Rewolucji 1905 r. 19)

Kwartał Wschodnia/Rewolucji 1905r./Kilińskiego/Włókiennicza

PODSTAWOWE DECYZJE KONCEPCYJNE

• Połączenie funkcjonalne posesji:
ul. Rewolucji 1905 r. 15 , ul. Rewolucji 1905 r. 17 , ul. Wschodnia 50 , ul. Włókiennicza 2 i 4, tak aby zlokalizowane w nich funkcje społeczne
funkcjonowały jako jeden system, co pozwoli na współużytkowanie infrastruktury (podwórze ze sceną; plac zabaw, park kieszonkowy
itp.).
• Uzupełnienie zabudowy: ul. Wschodnia 48, rozbudowa ul. Rewolucji 1905 r. 13, ul. Włókiennicza 24 (tymczasowe zagospodarowanie
jako teren zielony do czasu sprzedaży)
• Lokalizacja modułowych mini-parkingów automatycznych, wielopoziomowych w lokalizacjach kontynuujących układ oficyn
• Zieleń w ulicy Wschodniej w postaci zieleńców z niskimi krzewami z nasadzeniem zieleni wysokiej
• Zieleń w ulicy Rewolucji w postaci zieleńców z niskimi krzewami z nasadzeniem zieleni wysokiej
• Oświetlenie ulic Wschodniej, Włókienniczej i Rewolucji: lampy miejskie na linkach podwieszonych do elewacji budynków

MAPA I WIZUALIZACJE - KOLEJNE STRONY

Mapa: zagospodarowanie narożnika ul. Kilińskiego i ul. Rewolucji 1905 r.

Kwartał Wschodnia/Włókiennicza/Kilińskiego/Jaracza
PODSTAWOWE DECYZJE KONCEPCYJNE
Przywrócenie ogrodzonych podwórek w zabudowie południowej pierzei ul. Włókienniczej
Lokalizacja tzw. parków kieszonkowych ul. Włókiennicza 19 i ul. Jaracza 34 (część działki od strony ul. Kilińskiego)
Uzupełnienia zabudowy: ul. Jaracza 12 (tymczasowe zagospodarowanie jako ogrodzony teren zielony do czasu sprzedaży),
rozbudowa ul. Kilińskiego 35
Przywrócenie na posesjach miejskich dawnych bram/przejazdów
Wytycznie na tyłach podwórek ciągu pieszego o szerokości 3-4 m zapewniającego dodatkową komunikację z planowanymi
przestrzeniami publicznymi (m. in. z placem rekreacyjnym oraz boiskiem na placu szkolnym ul. Jaracza 26)
Dojście to zapewnia dodatkowy awaryjny dostęp do posesji oraz dostęp do istniejących komórek
Wytyczenie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul Jaracza z ul. Włókienniczą (zapewnienie możliwości dojazdu do posesji przy
ul. Jaracza 20, tzw. „Włókiennicza Bis”)
Od zachodniej strony ul. Kilińskiego lokalizacja skweru z nowym układem chodników, zieleni wysokiej oraz trawników
Projekt uzupełniają pergole z zielenią pnącą
Przestrzeń wokół kamienicy Majewskiego (ul. Włókiennicza 11) zaprojektowano jako ogólnodostępną przestrzeń publiczną
z nawierzchnią nawiązująca do rysunku płytki ceramicznej znajdującej się we wnętrzu pałacyku
Zastąpienie istniejącej kamienicy przy ul Jaracza 20 parkingiem wielopoziomowym z usługami w parterze od strony ulicy
Pokrycie sciany Gimnazjum oraz ściany po przeciwległej stronie, w miejscu szczytu istniejącej kamienicy roślinnością pnącą

MAPA I WIZUALIZACJA - KOLEJNE STRONY

Kwartał Wschodnia/Włókiennicza/Kilińskiego/Jaracza - Cd.
PODSTAWOWE DECYZJE KONCEPCYJNE - CD
Na posesjach ul. Jaracza 22 i ul. Jaracza 24 lokalizacja publicznego placu rekreacyjnego
(proponowana nazwa: Plac Hilarego Majewskiego) z wielopokoleniowym placem zabaw
Plac:
- W obrębie placu zostaną zachowane istniejące komórki.
- W jednej z nich zaproponowaną nowa lokalizację stacji transformatorowej obecnie zlokalizowanej na środku posesji Jaracza
22. W pozostałych zlokalizowano toalety oraz lokale usługowe ewentualnie zaplecze dla animacji placu.
- Nawierzchnię placu pokryje rysunek faktury tkaniny
- Plac zostanie otoczony podwójnym szpalerem drzew
- Plac będzie zabezpieczony przed nieupoważnionymi wjazdami i parkowaniem
- Decyzja o zachowaniu istniejących komórek sankcjonuje konieczność wyniesienia powierzchni placu w części północnej,
gdzie powstaną siedziska umożliwiające bierny wypoczynek i obserwację tego co dziej się na placu
- Od północny powstanie balustrada zapewniająca bezpieczeństwo od strony ciągu Włókiennicza Bis
- Nawierzchnia placu będzie dochodzić do krawężnika ul. Jaracza
- W tej strefie ulica będzie miała zmienioną nawierzchnię i wyniesione przejście dla pieszych (przed wejściem do gimnazjum
należy zastosować bariery bezpieczeństwa

Kwartał Wschodnia/Włókiennicza/Kilińskiego/Jaracza - Cd
PODSTAWOWE DECYZJE KONCEPCYJNE - CD
Ul. Włókiennicza będzie obszarem tzw. „Programu Artystycznego”
Ławki i przystanek tramwajowy od strony ul Kilińskiego również zostanie zaprojektowany przez artystów
Podobnie jak niektóre elewacje kamienic oraz murale na ścianach szczytowych
Zieleń: od strony północnej - zieleń wysoka w kratach w odległości 2 m od północnej linii zabudowy
Zieleń w ul. Jaracza: zieleńce z niskimi krzewami otoczone niskim stalowym płotkiem ochronnym z nasadzeniem
zieleni wysokiej od strony południowej
Zieleń w ul. Wschodniej: zieleńce z niskimi krzewami otoczone niskim stalowym płotkiem ochronnym
z nasadzeniem zieleni wysokiej od strony południowej
Oświetlenie ul. Wschodniej, ul. Włókienniczej i ul. Jaracza: lampy miejskie na linkach podwieszonych do elewacji
budynków

Zapraszamy do wyrażenia
swojej opinii na temat
Projektu nr 1
w ankiecie oraz na forum
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