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Modernizacja Rynku w Puszczykowie

Opis zadania

Budowa pergoli w ciągu komunikacyjnym zlokalizowanym w północnej
części płyty głównej rynku, po stronie wejścia do Biblioteki wraz z
wymianą zieleni w zlokalizowanych tam klombach oraz zamontowaniem
wysokiej jakości, trwałych mebli miejskich: ławek ze stolikami oraz
stojaków do rowerów. Budowa fontanny w linii południowej pergoli,
zamontowanie regałów do książek, oświetlenia oraz WI FI. Zamontowanie
zgniatarek do puszek i butelek PET oraz koszy do segregacji śmieci.

W obecnej formie rynek w Puszczykowie w większości pełni rolę parkingową.
Sporadycznie organizowane na jego płycie imprezy nie wypełniają roli i zadań jakie
historycznie i współcześnie są stawiane przed rynkami.

uzasadnienie

Wynika to zapewne z kilku przesłanek. Pretekstem do przebywania na rynku są najczęściej
obok wspomnianych wcześniej wydarzeń:
chęć spotkania, odpoczynku, obserwacji zdarzeń codziennych, przejrzenia informacji w
telefonie, realizowania własnych potrzeb intelektualnych, bądź o ile jest to możliwe
skorzystania z usług gastronomicznych.

By zrealizować te potrzeby rynek musi gwarantować określone parametry:
wygodne, skłaniające do siadania i komunikacji społecznej miejsca (ławki, siedziska,
stoliki kawiarniane), zacienione, a jednocześnie zadaszone na wypadek drobnych
opadów oraz dające wyraźny pretekst do zatrzymania się właśnie w tym miejscu.
Takim pretekstem będą ławki przy stolikach pozwalające siedzącym prowadzić rozmowy,
wygodnie czytać, nawiązywać kontakty, przeglądać w zacienionym miejscu pliki w telefonie
czy grać w gry planszowe, szachy bądź warcaby.
Także zlokalizowane tam regały do gromadzenia książek do darmowej wymiany staną się
kolejnym pretekstem do uspołecznienia tej nowej przestrzeni.
Oryginalna w formie fontanna posadowiona w południowej ścianie pergoli zapewni
mikroklimat oraz przyciągać będzie jak każda woda użytkowników tej przestrzeni.
Usytuowane w pierzei pergoli tablice staną się miejscem wymiany informacji i
„alternatywnej korespondencji społecznej”.
Rynek po realizacji tego projektu stanie się w pełni miejskim rynkiem w Puszczykowie, co
wynika głównie z tego, że projekt jest adresowany do najszerszego spektrum odbiorców:
dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zagospodarowane pergole staną się miejscem autentycznej integracji.

