
akz
dla

w
n

ur
G acil

u

StrefaStrefa
CukruCukru
Strefa
Cukru

o
p

ra
co

w
an

ie
 g

ra
fic

zn
e
 P

io
tr

 S
m

o
ln

ic
k
i 
2
0
1
3

Cukrownia PruszczCukrownia Pruszcz - Koncepcja Zagospodarowania Obszaru - Koncepcja Zagospodarowania ObszaruCukrownia Pruszcz - Koncepcja Zagospodarowania Obszaru
Autorzy

Henryk Andrynowski

Magdalena Banaś

Karolina Juliana Biernacka

Małgorzata Ferenc

Wojciech Gawkowski

Anna Golędzinowska

Jan Kopiński

Beata Kozłowska

Marek Krawyciński

Piotr Kurkowski

Patrycja Lipińska

Jan Malek

Ilona Nitka

Mirosław Nogaczewski

Ilona Paleńczuk

Jan Sabała

Piotr Smolnicki

Mikołaj Stolarski

Ewa Wojdak-Haasa

Projekt zrealizowano

ze środków:

Realizacja

projektu:

Partnerzy: Partnerzy medialni:

Urząd Miasta

Pruszcz Gdański

Badania

Paulina Brokos

Paweł Kołacz

Joanna Suchomska

Krzysztof Ślebioda

Piotr Wielgus

PKP

Rozwiązania przestrzenne: II-V. liczba kondygnacji malejąca w stronę zabytków; A. przystan-

ek autobusowy; P. parking; 01. rower (między)miejski; 02. prawo-skręt z ul. Gdańskiej; 03. ście-

żka wzdłuż Raduni; 04. ścieżka rowerowa do Radunicy; 05. adaptacja fragmentu muru do 

celów funkcjonalno-estetycznych; 06. plac zabaw i rekreacja; 07. ptasie szuwary; 08. zagos-

podarowane nabrzeże; 09. zabudowa mieszana usługowo-biurowo-mieszkalna; 10. odzys-

kanie i ekspozycja ocalałych lokomotyw przemysłowych; 11. park z pergolami wzdłuż Raduni; 

12. ekspozycja elementów tożsamości regionu z zapleczem sanitarnym; 13. rozbudowa 

kładki północnej przez Radunię; 14. kontynuacja zachodnich ciągów pieszo-rowerowych w 

stronę rynku i Cukrowni; 15. zadaszenie rynku miejskiego; 16. bulwar pieszy łączący rynek z 

Cukrownią; 17. meble miejskie jako funkcjonalna alternatywa dla ogródków piwnych; 

18. indywidualny wyraz zagospodarowania bulwaru pieszego; 19. dominanta artystyczna 

nawiązująca do miejsca (np. wielka ”kostka cukru”); 20. basen letni; 21. zachowany ślad bocz-

nicy przemysłowej wykorzystany do nowych celów komunikacyjnych; 22. obligatoryjne ciągi 

pół-publiczne; 23. woda i zieleń jako pole ekspozycji dla zabytkowej Cukrowni; 24. atrakcyjna 

mała architektura; 25. sala koncertowa w hali magazynu cukru; 26. teren rekreacyjny z psim 

parkiem; 27. standaryzacja i stylizacja powierzchni reklamowych; 28. edukacja i wydarzenia 

wzdłuż ciągów publicznych; 29. przestrzeń dla imprez masowych; 30. muzeum historii prze-

mysłu regionalnego z makietami kolejową i dawnej Cukrowni; 31. oryginalne urządzenia i 

elementy wystroju wkomponowane w nowe funkcje; 32. kluby nocne czynne do białego rana; 

33. zejście do rzeki dostosowane także dla niepełnosprawnych; 34. przejście przez ulicę 

Chopina z priorytetem dla ruchu pieszego; 35. kontynuacja alei ks. Józefa Waląga przez park 

przykościelny w stronę Cukrowni; 36. miejskie i prywatne przechowalnie i stojaki na rowery; 

37. sklepy i galerie z produktami lokalnymi i nawiązującymi do miejsca; 38. zabudowa nawi-

ązująca do historycznej pierzei ulicy Fryderyka Chopina; 39. plac miejski przed Cukrownią; 

40. nawiązanie w przestrzeni do nieistniejącego taśmociągu; 41. kino letnie pod gołym nie-

bem lub samochodowe; 42. restauracja i browar w zabytkowych murach; 43. odświeżone 

wyeksponowane i iluminowane obiekty zabytkowe; 44. przestrzeń bez zakazów; 45. bezkol-

izyjne przejście pod wiaduktem ułatwiające połączenie Cukrowni z Miastem; 46. dostawiona 

kładka rowerowa do wiaduktu.
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Więcej na:

www.StrefaCukru.pl

www.facebook.com/StrefaCukru
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