
Podsumowanie  prac  projektowych

Przedmiotem opracowania  jest  projekt  koncepcyjny  zagospodarowania  terenu
skweru Eki z Małeki u zbiegu ulic Małeckiego, Granicznej i Łukaszewicza. Zakłada
on  poszerzenie  jego  powierzchni  poprzez  zamknięcie  dla  ruchu  fragmentów
jezdni ul. Łukaszewicza pomiędzy ul. Małeckiego, a ul. Graniczną oraz łącznika
pomiędzy  ul.  Graniczną  i  ul.  Małeckiego  po  północnej  stronie  skweru.  W  tej
przestrzeni  zaprojektowano  zieleń  niską  (krzewy,  trawniki)  i  wysoką  (drzewa),
miejsca  do  wypoczynku,  ciągi  piesze  oraz  miejsca  dla  ogródków
gastronomicznych i wydarzeń kulturalnych. Działania projektowe zostały podjęte
z  uwzględnieniem  charakteru  skweru,  jego  otoczenia,  a  także  historii  tego
miejsca. 

Konsultacje  społeczne 

Podstawą do opracowania koncepcji  projektowej były spotkania i  rozmowy z
lokalną społecznością, warsztaty kierunkowe, badania w formie ankiet, a także
bezpośrednie  wywiady  z  przyszłymi  użytkownikami  przestrzeni.  Kluczowym
czynnikiem był drugi  etap konsultacji  społecznych przeprowadzony w formie
ankiet  internetowych,  a  także  za  pośrednictwem  dyżurów  na  skwerze  z
udziałem  projektantów,  przedstawicieli  ZDM,  Gabinetu  Prezydenta  i  Rady
Osiedla Św. Łazarz oraz osób odpowiedzialnych za opracowanie ankiety. 

Osoby biorące udział w ankiecie oceniały między innymi :

 sąsiedzki charakter skweru
 atrakcyjność dla osób odwiedzających to miejsce „na chwilę” i dla tych

przebywających na nim dłużej
 poziom dostosowania do organizacji wydarzeń artystycznych
 przewidywaną „ciszę i spokój”
 jakości zaprojektowanej architektury

Oprócz  ogólnych  opinii  na  temat  proponowanych  kierunków  zmian,  ocenie
poddano  konkretne  rozwiązania  projektowe.  Podzielono  je  na  tematyczne
obszary,  obejmujące  zachowanie  bezpieczeństwa,  zieleń,  dostępność  i  ruch,
funkcjonalność  skweru,  jego  estetykę,  sztukę  i  symbolikę  oraz  rozrywkę  i
zabawę.

W wyniku  konsultacji  mieszkańcy  wypełnili  ankiety  internetowe  oraz  ankiety
papierowe, które były podstawą do zrozumienia odbioru projektowanego terenu
przez  mieszkańców,  a  także  wskazano  możliwości  poprawy  niektórych
elementów.  Zwrócono  również  uwagę  na  potrzebę  podkreślenia  lokalnego
charakteru tego miejsca, jako całości w projektowanej przestrzeni historycznej
dzielnicy. 

         Koncepcja  zagospodarowania  skweru 

         komunikacja 

Aranżacja  skweru  zakłada  zamknięcie  dla  ruchu  kołowego  jezdni  po  jego
północnej i południowej stronie (łącznik od ul. Małeckiego do ul. Granicznej oraz
odcinek ul. Łukaszewicza pomiędzy ul. Małeckiego i Graniczną). Dzięki takiemu
rozwiązaniu  teren  skweru  powiększy  się,  aż  do  linii  zabudowy  wyznaczonej
przez sąsiadującymi z nim pierzejami zabudowy śródmiejskiej.  Jednocześnie
możliwe stanie się wyznaczenie miejsc postojowych wzdłuż ulic Małeckiego i
Granicznej.

         zieleń 

Kluczowym elementem nowego zagospodarowania  skweru  jest  zieleń,  którą
zaprojektowano jako duże i  zwarte  powierzchnie,  wzbogacone o różnorodne
krzewy i byliny, a także wyspy traw ozdobnych i wysokie drzewa. W projekcie
przewidziano  zieleń  wielopoziomową,  która  powoduje  zmianę  perspektywy  i
wydzielenie przestrzeni dla odpoczynku, a także  miejsca rekreacji dla dzieci i
dorosłych.

         posadzki 

Proponowany  przebieg  chodników  odzwierciedla  naturalne  ciągi
komunikacyjne, pozwalając łatwiej niż obecnie przejść z ul. Małeckiego  w  ul.
Łukaszewicza  i  z  ul.  Granicznej  w  ul.  Małeckiego.  Nawierzchnię  posadzki
projektowanej  na  skwerze  przewidziano  jako  kontrastowy  materiał,  który
wyróżni  się  fakturą   z   aranżowanych,   głównych  ciągów  komunikacyjnych
dzielnicy.

         wyposażenie

Chcąc zachęcić jak największą część lokalnej społeczności do korzystania z  
nowo  projektowanego  skweru  zaproponowano  wykonanie  dwóch  platform
wielofunkcyjnych.  Jest  to  rodzaj  mebla  miejskiego,  który  będzie  pełnił  rolę
siedziska. W przestrzeni pojawią się również ławki  z oparciem oraz kosze na
odpady.  Całość  wyposażenia  dopełni  projektowane  oświetlenie  oraz
monitoring.

         sztuka

Na terenie skweru zaplanowano przestrzeń na instalacje artystyczne, rzeźby i
kontakt ze sztuką. Płyta upamiętniająca Ekę z Małeki znalazła swoje miejsce w
zieleni przy ul. Małeckiego.

         multifunkcyjność

W projektowanej  przestrzeni  mogą odbywać się rozmaite wydarzenia jak np.
kino letnie,  wystawy, koncerty czy ekspozycje.  Mobilne wyposażenie zapewni
możliwość  organizowania  różnego  rodzaju  spotkań  artystycznych,  których
skwer stał się w ostatnich latach sceną.
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