Modernizacja przestrzeni osiedlowej
Lokalizacja: Puławy
Obszar inwestycji: 31 000m²

Pejzaże – Pracownia Architektury Krajobrazu
mgr inż. arch. kraj. Anna Jesiołowska-Sadura
24-123 Janowiec
Nasiłów 82
tel. 506 245 806
anna.jesiolowska@gmail.com
Obszar działania:
woj. lubelskie
Opis działalności projektanta:
Pracowania
„Pejzaże”
zajmuje
się
projektowaniem ogrodów przydomowych
i publicznych terenów zieleni, w tym także
placów zabaw i niewielkich obiektów
sportowych. W projektach ważna jest nie tylko
roślinność, jaka je tworzy – także materiały,
efekty
oświetleniowe,
meble
parkowe
i niebanalna forma. Większe projekty powstają
w wyniku wspólnej pracy architektów
krajobrazu i inżynierów branż pokrewnych.

Głównym założeniem projektu było opracowanie koncepcji ideowej modernizacji terenu
położonego przy szkole podstawowej i przedszkolu miejskim, z wykorzystaniem nieużytkowanych
dotychczas przestrzeni dla potrzeb mieszkańców osiedla . Drugim istotnym założeniem było
zaprojektowanie skweru miejskiego na działce sąsiadującej ze szkołą, położonej w centrum osiedla
bloków mieszkalnych.
Projekt zakładał:
–
modernizację przestrzeni miejskiej z naciskiem na utworzenie przestrzeni o
zróżnicowanym charakterze z przeznaczeniem dla różnych grup wiekowych
–
utworzenie skweru przeznaczonego do wypoczynku biernego, z dwupoziomowym
placem wypoczynkowym z fontanną i placem zabaw dla matek z dziećmi
najmłodszymi
–
utworzenie deptaka w strefie frontowej szkoły wraz z wydłużeniem go do zieleńca
położonego po przeciwnej stronie wejścia do szkoły
–
utworzenie spójnej przestrzeni poprzez nadanie jej elementów charakterystycznych w
postaci faliście biegnącej alei rozpoczynającej się w zachodniej części skwerku, a
kończącej się na zieleńcu przy szkole oraz przez regularny układ drzew o również
regularnych, kulistych koronach
–
rozładowanie ruchu w strefie frontowej przedszkola przez utworzenie podjazdu o ruchu
jednokierunkowym
–
wydzielenie przestrzeni przeznaczonej na wielofunkcyjny, publiczny plac zabaw
–
propozycję wielofunkcyjnych boisk przeznaczonych dla szkoły
–
zagospodarowanie dziedzińca szkolnego
–
wydzielenie parkingu dla pracowników
–
modernizację trakty pieszego znajdującego się za ogrodzeniem szkoły od strony
południowej
–
inwentaryzację zieleni istniejącej z gospodarką drzewostanem.

1. Plan skweru
2. Widok z lotu ptaka od strony małego placu
3. Widok na większy, dwupoziomowy plac
4. Dolny plac z fontanną

