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Warsztaty projektowe Bulwary Białuchy
Wspólnie zaprojektujemy nowy park
Rozpoczynamy już drugi, podjęty z mojej inicjatywy projekt partycypacyjny, w którym Państwo jako mieszkańcy Dzielnicy III
zaprojektują swoje najbliższe otoczenie,
tym razem będą to Bulwary Białuchy.
Chciałbym, aby Bulwary Białuchy stały
się mini-parkiem, miejscem odpoczynku,
rekreacji, obcowania z przyrodą. Chciałbym,
aby to Państwo zadecydowali o charakterze tego miejsca, biorąc udział w otwartych
warsztatach projektowych. Opracowane
przez Państwa pomysły będą podstawą do
stworzenia profesjonalnego projektu parku.
Wspólnie możemy sprawić, że zaniedbana rzeka będzie miejscem wyjątkowym, którego inni będą nam zazdrościć.
Warsztaty projektowe to cykl spotkań
konsultacyjnych mających na celu stworzenie koncepcji projektowej bulwarów
rzeki Białucha przy czynnym udziale mieszkańców. Na każdym ze spotkań uczestnicy
warsztatów pracując w grupach pod okiem
specjalistów, będą mieli możliwość wcielenia indywidualnych pomysłów i potrzeb
w powstający projekt. Spotkania mają charakter otwarty, nie jest konieczna obecność
na każdym spotkaniu.
Cykl obejmuje sześć spotkań konsultacyjnych w formie warsztatów projektowych,
podczas których mieszkańcy będą tworzyć
koncepcję przyszłego parku rzecznego. Na
każdym ze spotkań będą obecni moderatorzyspecjaliści w dziedzinie planowania przestrzennego, architektury krajobrazu oraz
dziedzin pokrewnych, którzy swoją fachową
wiedzą będą wspierać mieszkańców w procesie projektowym. Materiały podczas spotkań będą zapewnione przez organizatorów
(artykuły biurowe, ortofotomapa, podkłady
mapowe).
Pierwsze spotkanie będzie miało charakter organizacyjny, na drugim wybie-
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rzemy się na wspólny spacer, zaś trzecie
i czwarte będzie polegało na pracy w grupach pod okiem architektów krajobrazu.
Ostatnie dwa spotkania przeznaczone
będą na prezentację koncepcji opracowanej na podstawie pomysłów mieszkańców
i wnoszenie uwag. Jako finał konsultacji
zostanie zaprezentowana ostateczna koncepcja z uwzględnionymi uwagami mieszkańców.
Efektem cyklu spotkań warsztatowych
będzie końcowa prezentacja koncepcji parku w formie plansz, która będzie podstawą
do przyszłych prac związanych z powstaniem parku rzecznego Białucha.
Partnerami w organizacji warsztatów są:
Miejskie Centrum Dialogu, Rada Dzielnicy
III Prądnik Czerwony, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Szkoła Podstawowa nr 95.
Warsztaty odbędą się w Szkole Podstawowej nr 95 przy ul. Wileńskiej 9 w następujących terminach:
•
19 października (czwartek) godz. 18:00
– spotkanie informacyjne,
4

•

21 października (sobota) godz. 10:0013:00 – spacer w terenie,
•
28 października (sobota) godz. 10:0013:00 – warsztaty projektowe,
•
4 listopada (sobota) godz. 10:00-13:00
– warsztaty projektowe,
•
18 listopada (sobota) godz. 10:00-13:00
– warsztaty projektowe,
•
25 listopada (sobota) godz. 10:00-13:00
– prezentacja koncepcji parku.
Dodatkowe informacje oraz niezbędne
materiały dostępne są na mojej stronie internetowej pod adresem: www.jaskowiec.
krakow.pl/bulwary
Zapraszam!
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