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Warsztaty CHARRETTE w MGOK

  Od 8 października w naszym mieście trwają architektoniczne warsztaty charrette. To drugie takie przedsięwzięcie giełdowej spółki TUP w
Polsce. Pierwsze było w Poznaniu, tam powstał projekt Modena Park, drugie u nas. Dzięki pracy dwunastu architektów i urbanistów w ciągu
dziewięciu dni powstanie w naszej Gminie propozycja zagospodarowania 120 ha położonych nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim, których
właścicielem jest spółka TUP. Spółka proponuje, aby na tym terenie powstało miasteczko. Sposób wykonania projektu jest bardzo oryginalny, bo
sama metoda charrette jest bardzo nowatorska i niebanalna. Dzięki poznaniu opinii wszystkich zainteresowanych stron daje ona możliwość
uwzględnienia  wszystkich  zmian  w  powstającym projekcie  już  na  etapie  planowania.  Wynikiem tych  działań  będzie  oryginalny  projekt
spełniający  oczekiwania  zainteresowanych  stron.  W dodatku  powstający  projekt  miasteczka  dostosowany  jest  do  najnowszych  trendów
współczesnego budownictwa.
  W pierwszym dniu warsztatów architekci i urbaniści zapoznawali się z okolicą, na której ma stanąć w przyszłości miasteczko. Szukali inspiracji
w okolicy i jej tradycji. W drugim dniu omawiano zagadnienia infrastrukturalne. Istotne okazało się doprowadzenie mediów do wybranego pod
projekt terenu. Już na etapie projektów uwzględniono wymagania ekologiczne, tak aby powstałe w przyszłości miasteczko miało znikomy wpływ
na środowisko naturalne. W kolejnych dniach warsztatów poruszana była kwestia zagadnień socjologicznych oraz strategii rozwoju gminy.
Pozostały czas przeznaczony był na rzecz najważniejszą –projektowanie - tak, aby w ostatnim dniu warsztatów charrette można było zapoznać
się z wynikami prac.
  Propozycje zagospodarowania przedstawione przez spółkę TUP wpisują się w dyskusję toczącą się w ramach prac zmierzających do stworzenia
planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Wybudowanie w tym miejscu nowoczesnego, ekologicznego miasteczka z pewnością
byłoby wielką szansą na rozwój całej gminy, ponieważ poprzez nowoczesne zagospodarowanie tego terenu nastąpiłby wzrost liczby ludności,
rozwój usług i handlu.
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