
  



  



  

GENEZA IDEI

Tu wszystko jest,
brak tylko spójności...
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SCENARIUSZ DZIAŁAŃ



  

ROZDZIAŁ 1*
DWORZEC KATOWICE LIGOTA

* PROLOG



  



  

1. DWORZEC KATOWICE LIGOTA
 - przywrócenie i zwiększenie 
częstotliwości połączeń w obrębie 
miasta i regionu – odpowiedź na 
problem izolacji dzielnicy,
- stworzenie placu dworcowego: 
siedziska, oświetlenie, zieleń...
- UMYĆ !!!



  

DWORZEC KATOWICE LIGOTA
15.09.2012. START / PROLOG 

- wystawa otwierająca Miejskie Narracje 
Przestrzenne na Ligocie w przestrzeni Dworca 



  

ROZDZIAŁ 2
DOM KULTURY „LIGOTA”



  



  

2. DOM KULTURY „LIGOTA”
 - otwarcie: na dzielnicę, tj. bardziej 
zróżnicowany program odnoszący się 
do wartości przestrzennych Ligoty, 
oraz otwarcie na rzekę, Kłodnicę – 
powiększenie terenu rekreacyjnego 
przy MDK, z możliwością organizacji 
imprez plenerowych,
- na Skwerze Szabelskiego: przestrzeń 
promująca działalność MDK



  

ROZDZIAŁ 3
OSIEDLE SOCREALISTYCZNE



  



  

3. OSIEDLE SOCREALISTYCZNE
 - rewitalizacja dziedzińców w 
zabudowie wielorodzinnej, m.in. 
uporządkowanie i wprowadzenie 
zieleni, działania poprzedzone 
ankietami i warsztatami projektowymi 
z mieszkańcami



  

ROZDZIAŁ 4
SKWER SZABELSKIEGO



  



  

4. SKWER SZABELSKIEGO
 - nowy program: wystawy plenerowe 
pod opieką MDK oraz informatorium 
o kolonii zabudowy modernistycznej 
oraz osiedlu socrealistycznym,
- mała gastronomia ze śląską   
kuchnią,
- aranżacja zieleni – izolacja od hałasu



  

SKWER SZABELSKIEGO
15.09.2012. „EPICENTRUM ZMIAN” 

- zwiastun możliwych zmian: warsztaty 
projektowe  /koncepcja przekształceń/  na  
bazie makiety z mieszkańcami i 
użytkownikami przestrzeni
- warunek: zdefiniować promotora  / 
koordynatora przekształceń i przyszłego 
zagospodarowania Skweru



  

ROZDZIAŁ 5
MODERNISTYCZNA KOLONIA URZĘDNICZA



  



  

5. MODERNISTYCZNA KOLONIA
 - włączenie kolonii zabudowy 
modernistycznej w szlak architektury 
modernistycznej Katowic,
- przestrzenne wyróżnienie punktów 
przejścia - „bram” - do zespołu z 
obszarów sąsiadujących



  

ROZDZIAŁ 6
BAZAREK



  



  

6. BAZAREK
- uporządkowanie chaosu
-  „Targ na Ligocie” jako mocna 
marka: propozycja stworzenia 
cyklicznych targów tematycznych, np. 
związanych z promocją regionalnych 
produktów, targi staroci, książek, 
rowerów...  



  

ROZDZIAŁ 7
KALWARIA
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7. KALWARIA U FRANCISZKANÓW
 - wzmocnić potencjał rekreacyjny: 
zagospodarować nabrzeże Kłodnicy, 
wyposażyć zespół w małą architekturę, 
siedziska, oświetlenie
- utrzymanie duchowego, 
medytacyjnego charakteru przestrzeni



  

ROZDZIAŁ 8
REKREACJA / ZADOLE



  



  

8. ZADOLE
 - zwiększenie dostępności terenów 
rekreacyjnych – rozbudowa sieci 
ścieżek rowerowych (m.in. w ulicy 
Panewnickiej)



  

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
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