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Targowisko na eksperymentalnym osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu

NoweŻerniki to osiedle weWrocławiu, które naszym zdaniem zasługuje na targowisko na miarę zmieniającegosię
społeczeństwa. Wadą standardowych wrocławskich rozwiązań jest to, żeprzestrzeń publiczna przeznaczona natargowisko
użytkowana jest w krótkim czasiejego trwania wyłącznie w celach handlowych. Naszym zdaniem powinna być
onawielofunkcyjna i elastyczna. Tak powstała idea park’n’targ. jako atrakcyjnejprzestrzeni publicznej. Staje się ona
targowiskiem, kiedy zachodzi takapotrzeba oraz na skalę na jaką jest zapotrzebowanie. Park’n’targ to połączeniezieleni parkowej
i targu. Zrezygnowaliśmy ze stałej aranżacji stoisk targowych,co zwiększyło możliwości przestrzeni do asymilowania różnego
rodzaju zdarzeń.Po prostu zaparkuj i targuj, czyli park’n’targ dostępny dla każdego. Takisposób handlowania nie stanowi
konkurencji dla usług zlokalizowanych wparterach sąsiednich budynków.Projektujemy mebel miejski, którym aranżujemy
przestrzeń publiczną.Dzięki swojej formie odpowiada on na potrzeby użytkowników targu i częścirekreacyjnej. Można
przekształcić go w stoisko targowe, ale też wózek, leżak,siedzisko czy ławkę. Mebel jest mobilny dzięki wyposażeniu w kółka,
któreumożliwiają jego przemieszczanie oraz transformację poprzez obrót do trzechustawień. Projektowany mebel
spełniapotrzeby zarówno regularnych sprzedawców, jak i pozwala na handlowanie osobomnie zajmującym się tym zawodowo,
które okazjonalnie chciałyby sprzedać bądźwymienić niepotrzebne im już rzeczy (książki, płyty, ubrania, zabawki, meble).W
proponowanym przez nas rozwiązaniu nie płaci się za powierzchnię handlowąlecz za wypożyczenie mebla. W cenie zawiera się
opłata licencyjna dla sprzedawców, a dla osób korzystających zmebla w celach rekreacyjnych jest to wyłącznie kaucja zwrotna.
Projektowanymebel pobiera się z punktu, gdzie dzięki swojemu kształtowi dopasowują się do siebie, ograniczającpowierzchnię
składowania. Kompaktowość wózków pozwala nam uwolnić przestrzeńpubliczną. Jeden wózek to moduł, z którego budujemy
większe układy. Dajemyużytkownikom swobodę aranżowania przestrzeni publicznej, w której powstająróżne scenariusze.

Osiedle Nowe Żerniki projektowanejest jako „zielone osiedle”. Chcemy aby park’n’targ stał się wizytówką tejidei, lecz zanim
naprawdę zazieleni się drzewostan minie wiele lat. Dlatego ważnajest dla nas struktura konstrukcji zadaszenia nad
wielofunkcyjnym placem, którąukształtowaliśmy za pomocą masztów i odciągów pokrytych siatką ze stalowych linek.Siatka ta
stanowić ma stelaż, który niemal natychmiast porośnie pnącą się roślinnością. Dzięki temu ta przestrzeńpubliczna zyska swoją
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własną zieloną wizytówkę. Dodatkowo mieszkańcy sąsiednichbudynków będą mogli podziwiać zieloną strukturę zadaszenia w
pełnej okazałościze swoich okien.
W projekcie zastosowaliśmy także inne „zielone” rozwiązania,jak np. zasilanie energią słoneczną w przestrzeni rekreacyjnej czy
gromadzeniewody z dachu wiaty. Zbiorniki na deszczówkę zlokalizowaliśmy w 2 pawilonachbloku gospodarczego i
administracyjnego. Deszczówka wykorzystywana może być docelów gospodarczych lub do myciaposadzki placu czy spłukiwania
toalet.

Pomiędzypawilonami składuje się zaprojektowany przez nas mebel. Szklana fasada blokuadministracyjnego wraz z małym
bistrootwiera się na strefę wejściową z meeting point’em. Pozostałe elewacjeto pełne ściany, które działają podobnie jak tablice
do pisania.
Wposadce znajduje się informacja graficzna zawierająca kilka układów organizacjitargowiska. Przyjęte przez nas rozwiązania
pozwalają na to, aby wiata byładowolnie aranżowana poza czasem jego trwania.
Park'n'targ to nietylko plac targowy lecz także parkowa przestrzeń publiczna zlokalizowana wpodłużnym pasie terenu pomiędzy
Trasą Targową a Domem Kultury. W liniowy układwpisana została idea strefowania od przestrzeni miejskich przy Trasie
Targowejdo tych bardziej kameralnych. Poza placem targowym, na skrzyżowaniu z ciągiemrekreacyjnym północ-południe,
znajdować się będzie fontanna typu dry plaza.Przylegać ma do niej zadrzewiony skwer z instalacją przestrzenną do zabaw
dladzieci. W dalszej jego części zaproponowaliśmy obiekty małej architektury, np.stoły piknikowe. Zlokalizowaliśmy przy nich
zaprojektowany przez nas mebel,który w tym ułożeniu pełni funkcjęsiedziska tworząc aranżacje sprzyjające piknikowaniu.
Dajemy użytkownikommożliwość wypożyczenia go z tamtych punktów i przetransportowania w pozostałeczęści przestrzeni
publicznej. Jako kolejną atrakcję proponujemy punkty zdostępem do sieci wi-fi, który może także pełnić funkcje słupa
ogłoszeniowego.Mały zasięg bezprzewodowego super szybkiego Internetu zachęca ludzi dogromadzenia się razem w jednym
miejscu. Dzięki wyposażeniu słupa w kolektorsłoneczny stanowić on może także miejsce ładowania urządzeń mobilnych.
Częśćplacu przy Domu Kultury udostępniamy jako otwartą zieloną łąkę z naturalnąniecką wypełnioną wodą. Stanowi ona
przedpole przez ważnym dla osiedla obiektemi tworzy idealną przestrzeń wypoczynkową.Park’n’targ to nie tylko projekt
zagospodarowania terenu targowiska dlaosiedla Nowe Żerniki. Możliwe jest przeniesienie naszego sposobu myślenia
oprzestrzeni publicznej w inne lokalizacje Wrocławia (np. okolice Hali Stuleciai Pergoli), które wzbogacić się mogę zarówno o
funkcję targową, jak irekreacyjną.

Rok: 2013
Lokalizacja: Polska
Wielkość: 12000 m2
Status: Konkurs
Inwestor: Miasto Wrocław
Zespół: Dariusz Sirojć, Krzysztof Szkółka, Maciej Marcinko, Aleksandra Omiotek, Justyna Breczko
Nagrody: PIERWSZA NAGRODA
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