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MIEJSKI OGRÓD NAD WARTĄ

Przy Galerii Jurajskiej rozpoczął się ostatni etap prac nad modernizacją bulwarów Warty. W czerwcu powstanie tam nowoczesna, zielona strefa wypoczynku.

Galeria Jurajska rozpoczęła prace nad bulwarami latem ubiegłego roku. Na powierzchni ponad 8,5 tys. m kw. powstaje nowoczesny bulwar z miejskim ogrodem. Jego otwarcie planowane jest na czerwiec.

Jak zapowiada Galeria Jurajska, po modernizacji bulwaru na miejscu powstanie m.in. 1,3 tys. m kw. ścieżek i alei, 300 m kw. placów zabaw dla dzieci oraz liczący sobie ponad 500 m kw. plac główny (na którym stanie fontanna w formie tzw. „mokrego chodnika” ze strzelającym w górę strumieniem wody oraz płytka sadzawka). Ponadto całą przestrzeń wypełnią specjalnie dobrane drzewa liściaste z rozłożystymi koronami, a także ozdobne gatunki krzewów i trawy. Wzdłuż samej rzeki od ronda aż do boisk siatkarskich prowadzić będzie brukowana aleja.

Nowa strefa będzie otwarta i przeznaczona dla wszystkich chętnych. Pomysł utworzenia miejsca to efekt trendu, jaki przetacza się przez cały rynek galerii handlowych. Te coraz częściej stawiają na rozwój stref relaksu, także poza swoim centrum handlowym. Jak deklaruje Galeria, całość powstaje także z myślą o turystach i kierowcach poruszających się wzdłuż trasy DK1. Oprócz zieleni i ciekawych przestrzeni przyciągnąć ma ich m.in. parking autokarowy powstały w niedalekim sąsiedztwie strefy, ale także sama galeria ze swoimi sklepami, kawiarniami i
restauracjami.

Bulwary Warty to już kolejna inwestycja Galerii Jurajskiej w ostatnim czasie. Sama galeria przechodzi ostatnio metamorfozę. Liftingowi poddawane jest m.in. wejście główne. Przestrzeń ta zyska nową aranżację oraz nowoczesne, designerskie oświetlenie. Od blisko 9 lat przed galerią działają boiska siatkarskie, na których wiosną i latem odbywają się turnieje i mecze. Boiska są także ogólnodostępne dla mieszkańców.
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