ANKIETA „REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA RADOMSKA - INTERAKTYWNA GRA W MIASTO”
SZANOWNI PAŃSTWO, MIESZKAŃCY MIASTA RADOMSKA, W RAMACH PRAC NAD „KONCEPCJĄ ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA REWITALIZACJI CENTRUM MIASTA RADOMSKA”, ZAPRASZAM DO
WSPÓLNEGO TWORZENIA WIZJI TEGO REJONU MIASTA. INTERAKTYWNA ANKIETA ZATYTUŁOWANA „REWITALIZACJA CENTRUM RADOMSKA - INTERAKTYWNA GRA W MIASTO” POZWOLI KAŻDEMU Z JEJ UCZESTNIKÓW
STWORZYĆ SWÓJ INDYWIDUALNY PROJEKT, KTÓRY MOŻE ZADECYDOWAĆ O TYM, JAK W PRZYSZŁOŚCI BĘDZIE WYGLĄDAŁO CENTRUM RADOMSKA.

PREZYDENT MIASTA RADOMSKO

Obszar 4 / Wariant 1.1
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Obszar 4 / Wariant 2

Wschodnia część Skweru Niemca Pole Rzeźb, to miejsce szczególne
przenikania
się
gwiaździście
rozplanowanych
parkowych
alei,
z polami lokalizacji rzeźb poświęconyc
h
twórczym
dokonaniom
rodziny
Różewiczów.
Z
wyodrębnionymi
miejscami
ekspozycji,
głośnego
czytania
i zdarzeń artystycznych. Zachodnia
część skweru, wraz z zielonym
otoczeniem rzeki, położona jest
w liniach rozgraniczających nowej ulicy,
wzdłuż której wykształcono podwójne
szpalery niskich ozdobnych drzew.

Cały Skwer Niemca kształtują gwiaździście
rozplanowane parkowe aleje, zintegrowane
ze wschodnim bulwarem rzeki Radomki.
Część wschodnia to trawiaste pola,
z
rzeźbami
poświęconymi
pamięci
Rodziny Różewiczów, przenikające się
z
miejscami:
ekspozycji,
głośnego
czytania i zdarzeń artystycznych. Część
zachodnia zdominowana wysoką istniejącą
(i
uzupełnioną)
zielenią,
tworzy
naturalne
tło
i
oprawę
skweru.

Skwer Niemca kształtują dwie osie
kompozycyjne,
północny
wschód
- południowy zachód to tradycyjna
przekątniowa oś Skweru, północny zachód
- południowy wschód, to system nowych
wąskich alei naprowadzających nas
w stronę Biblioteki. To próba symbolicznego
połączenia dwóch miejsc poświęconych
sztuce i kulturze, Pola Rzeźb kultywującego
pamięć o twórczości braci Różewiczów
oraz Parku Wiedzy (Skwer Fajta
i Kałkusińskiego), z Miejską Biblioteką
Publiczną. Część zachodnia Skweru
z wysoką zielenią, tworzy naturalne tło
i oprawę tego unikatowego miejsca.

ANKIETA PRZYGOTOWANA PRZEZ:
MIASTO RADOMSKO - WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
P.A.NOVA S.A. GLIWICE - AUTORA „WARIANTOWEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ CENTRUM MIASTA RADOMSKA”

ZAGOSPODARUJ REJON BULWARU RZEKI RADOMKI

OBSZAR 2 / Wariant 2

Założenie Miejskiej Biblioteki Publicznej
z Parkiem Wiedzy (Skwer Fajta
i
Kałkusińskiego),
to
miejsce
połączone nową aleją bezpośrednio
z ul. Przedborską i Placem 3 Maja.
Biblioteka wraz Parkiem Wiedzy, wyzwala
ciekawość poznania, związki z historią,
tradycją i współczesnością. Wykształcone
Przedpola Historii i Przyszłości, enklawy
Ciszy, Gwaru i Edukacji, przenikają się
z wysokimi drzewami. Nowe rozwiązania
nie
naruszają
istniejącej
zieleni,
wykorzystują wolne przestrzenie na
enklawy, skwerki, ścieżki o indywidualnych
formach. Nowe ogrodzenia, naturalne
zacienienia oraz planowana iluminacja
nadaje temu miejscu specyficzny klimat.

Park
Wiedzy
(Skwer
Fajta
i Kałkusińskiego) z ArtBox’em (miejsce
artystycznych wydarzeń) wraz z aleją,
po wsch stronie założenia kościelnego,
tworzy nową relację pieszą pomiędzy
rejonem Placu 3 Maja i założeniem
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Rejon
Biblioteki uzyskał dobrą ekspozycję od
strony południowej. Poprzez lokalizację
ArtBox’u, Park Wiedzy przekroczył
dotychczasowe granice Skweru Fajta
i Kałkusińskiego, tworząc przestrzeń
wielofunkcyjną.
Nowe
rozwiązania
wpisują się w istniejący układ drzew,
wykorzystują wolne przestrzenie na
enklawy tematyczne i ścieżki edukacyjne
prowadzone na różnych poziomach.
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Al. Jana Pawła II, położona po obu stronach
rzeki Radomki, to fragment zielonych
bulwarów nadrzecznych, łączących Skwer
Niemca z Parkiem Polderów, położonych po
południowo - wschodniej stronie Alei. Są one
nowym założeniem parkowym, ze ścieżkami
pieszymi i rowerowymi, oczkiem wodnym,
miejscami wypoczynku oraz enklawami
wysokiej zieleni.

Al. Jana Pawła II, to ulica, w części południowo
- zachodniej położona po obu stronach rzeki
Radomki. W części północno - wschodniej,
przechodzi nowym mostem na zachodni
brzeg rzeki. Brzeg wschodni integruje się
z nowym założeniem parkowym, ścieżkami
pieszymi
i
rowerowymi,
miejscami
wypoczynku oraz enklawami wysokiej
zieleni. Centralnym miejscem nowego Parku
Polderów staje się lokalne spiętrzenie wód
Radomki, w formie płytkich wodnych tarasów.

ZAGOSPODARUJ REJON ZIELONEJ OSI
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CENTRUM MIASTA RADOMSKA - KROK 3/6

Plac 3 Maja to, w części północnej obszar przedwojennego Rynku,
a w południowej przyrynkowego kwartału zabudowy. Przebiegająca,
w relacji północ-południe droga krajowa, przecina spójność przestrzenną
i funkcjonalną Placu, wyodrębniając pole zachodnie i wschodnie. Pole
zachodnie staje się różnorodną wielofunkcyjną przestrzenią, w której
przenikają się wątki kompozycji historycznej i współczesnej. Istniejący
i zachowany drzewostan stanowi inspirację, pozwala na wyodrębnienie
w części północnej strefy otwartej, ukierunkowanej na zachodnią fasadę kościoła p.w. Św.
Lamberta. W części południowej pozwala na wykształcenie wielobocznych pól, przeznaczonych na
lokalizację miejsc spotkań,kawiarni letnich, założeń wodnych z fontannami, użytkowanych zimą,
jako lodowisko. Nowe lokalizacje Pomników św. Jadwigi i Konstytucji 3 Maja, podkreślają rangę
części Północnej. Wzdłuż północnej pierzei ograniczono ruch kołowy, tworząc pasaż pieszy z letnimi
kawiarniami. Pozostawiono ruch kołowy wzdłuż pierzei zachodniej, w formie ruchu uspokojonego.
Część południowa pola zachodniego zachowuje swój parkowy charakter, podkreślając
znaczenie osi kompozycyjnej ul. Piłsudskiego oraz nowych przejść. Wzdłuż południowej pierzei
wykształcono szeroki pas terenu wnikający w zielone wnętrze Placu, przewidziany dla zmiennych
letnich terenowych aranżacji. Nowy wizerunek Placu, a właściwie Rynku, tworzą indywidualne:
nawierzchnie, fontanny, ogródki letnie, miejsca spotkań, mała architektura, a także oświetlenie
i okazjonalna iluminacja. Związane z przestrzenią Rynku ulice Reymonta (fragment)
i Piłsudskiego swymi funkcjami i układem wpisują się w jego rozwiązania.

ZAGOSPODARUJ REJON POLDERU POŁUDNIOWEGO

OBSZAR 1 /Wariant 2

CENTRUM MIASTA RADOMSKA - KROK 6/6

CENTRUM MIASTA RADOMSKA - KROK 2/6

ZAGOSPODARUJ REJON BIBLIOTEKI

Plac 3 Maja to, w części północnej obszar przedwojennego Rynku,
a w południowej przyrynkowego kwartału zabudowy. Przebiegająca,
w relacji północ-południe droga krajowa, przecina spójność przestrzenną
i funkcjonalną Placu, wyodrębniając pole zachodnie i wschodnie. Część
północna pola zachodniego staje się właściwym Rynkiem, wpisującym się
swym kształtem w wartościowy pozostawiony drzewostan. Kompozycyjnie
nawiązuje do historycznego ortogonalnego układu, z zarysem w nowych
nawierzchniach i założeniach wodnych, dawnego ratusza. Lokalizacje
Pomników Św. Jadwigi i Konstytucji 3 Maja, podkreślają nową kompozycję
Rynku. Wzdłuż północnej i zachodniej pierzei pozostawiono ruch kołowy,
w formie ruchu uspokojonego. Część południowa pola zachodniego
zachowuje swój parkowy charakter, w dyskretny sposób, w rysunku
nawierzchni i formie pól zieleni, przypominając o układzie przedwojennej
zabudowy. Pole wschodnie, to trójkątne przedpole kościoła
p.w. Św. Lamberta, miejsce wielofunkcyjne, dostosowane do lokalizacji
świątecznych jarmarków czy letnich kawiarni. Nowy wizerunek Placu,
a właściwie Rynku, tworzą indywidualne: nawierzchnie, fontanny, ogródki
letnie, miejsca spotkań, mała architektura, a także oświetlenie i okazjonalna
iluminacja. Związane z przestrzenią Rynku ulice Reymonta (fragment)
i Piłsudskiego swymi funkcjami i układem wpisują się w jego rozwiązania.

CENTRUM MIASTA RADOMSKA - KROK 5/6

CENTRUM MIASTA RADOMSKA - KROK 4/6

ZAGOSPODARUJ REJON SKWERU NIEMCA

CENTRUM MIASTA RADOMSKA - KROK 1/6

ZAGOSPODARUJ REJON PLACU 3 MAJA
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Obszar 3 / Wariant 1

Oś Zielona uwzględnia krajobrazowo ukształtowane przedpola
klasztoru,wykształca sekwencję placów i skwerów, w tym
skwer przed Urzędem Stanu Cywilnego, prowadzących
w kierunku założenia parkowego - Parku Wiedzy (Skweru Fajta
i Kałkusińskiego) oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. W sposób
czytelny wyodrębniono nową drogę publiczną, z przejściami
pieszymi, miejscami postojowymi oraz zielenią urządzoną.

Obszar 3 / Wariant 2

Zielony Pasaż wraz ze Skwerem Pod Murami tworzy
krajobrazowo ukształtowane, jednorodne, przedpole klasztoru
i Urzędu Stanu Cywilnego. Pasaż prowadzi nas do Miejskiej
Biblioteki Publicznej, zintegrowanej z Parkiem Wiedzy
(Skwerem Fajta i Kałkusińskiego). Jednorodny system
nawierzchni, bez wydzielania jezdni i chodników, tworzy formę
podłużnego placu, dostępnego przede wszystkim dla ruchu
pieszego, z ograniczeniem dojazdów.

Obszar 6 / Wariant 1

Plac
Polderów
i
Polder
Południowy,
stanowi
specyficzne
przedłużenie
Al. Jana Pawła II. Wzdłuż
wschodniego
brzegu
usytuowane są zrewitalizowane
fasady
budynków.
Po
zachodniej
stronie
rzeki
przebiega ścieżka prowadzona
na różnych poziomach. Ścieżka
ta schodzi do poziomu wody i
przebiega wzdłuż amfiteatralnie
ukształtowanej łąki, miejsca
pikników. Ścieżka łączy dwa
piesze mostki, nawiązując do
proponowanej nazwy tego
miejsca – tzw. Wenecji.

Obszar 6 / Wariant 2

Plac nad Wodą i Polder
Południowy tworzą zakończenie
śródmiejskiego
fragmentu
bulwarów
rzeki
Radomki.
Plac, to nowa przestrzeń
publiczna,
której
oprawę
stanowią
zrewitalizowane
budynki proponowanej nazwy
tego miejsca – tzw. Wenecji.
Dalej Plac przekształca się
w szerokie trójkątne pole
skweru gier, obniżonego do
poziomu lustra wody. Miejsca
dedykowanego
miłośnikom
skateparków,
pumptraków,
wyczynowych rowerów itp..
krajobrazowe
dopełnienie
miejsca tworzy wysoka zieleń
o
parkowym
charakterze.
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ANKIETA „REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA RADOMSKA - INTERAKTYWNA GRA W MIASTO”
SZANOWNI PAŃSTWO DLA KAŻDEGO Z 6 WSKAZANYCH REJONÓW REWITALIZACJI PROSIMY O WYBRANIE WARIANTU PROJEKTOWEGO KTÓRY NAJBARDZIEJ PAŃSTWU ODPOWIADA, WARIANT TEN NALEŻY
ZAZNACZYĆ KRZYŻYKIEM W WSKAZANYM POLU. PROSIMY O WSKAZANIE GRUPY WIEKOWEJ UCZESTNIKA ANKIETY.

ZAZNACZ WIEK:

DO 18 LAT *

18 - 30 LAT

30 - 45 LAT

45 - 60 LAT

60+ LAT

*Głosy osób w wieku do 18 roku życia, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomsko, nie będą brane pod uwagę przy liczeniu głosów, stanowią jednakże cenny materiał informacyjny dla opracowania koncepcji rewitalizacji.
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OBSZAR 2 / WARIANT 1

OBSZAR 3 / WARIANT 1

OBSZAR 5 / WARIANT 1

OBSZAR 6 / WARIANT 1

OBSZAR 2 / WARIANT 2

OBSZAR 3 / WARIANT 2

OBSZAR 5 / WARIANT 2

OBSZAR 6 / WARIANT 2
OBSZAR 1 / WARIANT 1

OBSZAR 1 / WARIANT 2

DZIĘKUJĘ ZA POŚWIĘCONY CZAS I POMOC W PODEJMOWANIU TRUDNYCH DECYZJI, JAKIEGO CENTRUM MIASTA RADOMSKA PAŃSTWO OCZEKUJECIE, WSPÓLNIE DĄŻYMY DO TEGO, ABY STWORZYĆ MIEJSCA
PRZYJAZNE DLA WSZYSTKICH, BĘDĄCE WIZYTÓWKĄ I CHLUBĄ NASZEGO MIASTA.
PREZYDENT MIASTA RADOMSKO

STRONA 2

