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INFORMACJA PRASOWA
Active design czyli jak deweloper promuje zdrowy styl i aktywność fizyczną.
Wszyscy wiemy, że zbilansowana dieta, aktywny tryb życia pomagają w utrzymaniu zdrowia i dobrej
kondycji. Codzienna dawka ćwiczeń i ruchu może zdziałać cuda. Tylko jak przekuć tę wiedzę w czyny.
Stres, przemęczenie, obowiązki ponad możliwości, rodzina, zobowiązania, to wszystko sprawia, że
nasze zdrowie schodzi na plan dalszy. Nie mamy czasu dla siebie, zbyt wiele poświęcamy na
obowiązki zawodowe, nie zachowujemy tzw. work live balance.
Z pomocą przychodzą architekci, urbaniści, inżynierowie, specjaliści od zdrowia publicznego, którzy
zainspirowani koncepcją już z lat 70, doszli do wniosku, że sposób projektowania miast, osiedli i
budynków mieszkalnych powinien motywować do aktywności fizycznej, jako integralnej części
naszego życia. Active design to koncepcja oparta o zbiór zasad planowania i budowania
wykorzystujący elementy infrastruktury miejskiej czy naturalne atuty okolicy. To idea, która ma
zachęcić by wybierać schody zamiast windy i spacer do sklepu zamiast samochodu.
Doskonałym przykładem inwestycji, która wpisuje się w taki nurt projektowy jest Urzecze- nowo
powstające osiedle w sercu Bydgoszczy. Oba etapy zlokalizowane nad samą rzeką Brdą prowokują
do wykorzystania takiego potencjału.
„Projektowanie w tak wyjątkowym kontekście, czyli na styku zwartej, zabytkowej zabudowy miejskiej
rozciągającej się wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi i przepięknej zieleni wypełniającej nabrzeże Brdy, było
dla nas ogromnym wyzwaniem. Od samego początku wiedzieliśmy, że projekt musi nie tylko wpisać
się w otoczenie, ale przede wszystkim uwydatnić jego największy atut jakim jest właśnie ta relacja
miasta z naturą. Relacja, która jest gwarantem i furtką do aktywnego i zdrowego funkcjonowania
mieszkańców. Zaprojektowaliśmy otwartą i dostępną zabudowę, zwróconą w kierunku rzeki, która w
naturalny sposób, bez żadnych barier przenika się z zielonymi terenami nabrzeża Brdy, zapraszając
do aktywnego spędzania czasu na łonie natury.” - powiedział Mateusz Kluczek Architekt/Wspólnik w
Atelier Tektura
„Cieszy nas niezwykle, że nasza kolejna inwestycja realizuje ideę „aktywnego projektowania”.
Korzyści z takich projektów są bardzo szerokie. Zyskują mieszkańcy, bo żyją aktywnie czyli zdrowiej,
miasto bo każdy zostawiony w garażu samochód to mniejsza emisja zanieczyszczeń. Tętniące życiem
ścieżki rowerowe, to widok, który z pewnością ucieszy nie tylko samych mieszkańców, ale też władze
miasta, mające motywację by z każdym rokiem rozbudowywać sieć komunikacyjną dla aktywnych
bydgoszczan. Z pewnością brakuje nam jeszcze nieco do pomysłowości Szwajcarów z miasta Berna,
którzy w sezonie letnim spływają z pracy do domu rzeką Aare” - uśmiecha się Małgorzata Mellem, „ale
kajakiem czemu nie” - dodaje
Rzeka Brda przepływa bowiem przez całą szerokość miasta, stając się doskonałym miejscem dla
entuzjastów sportów wodnych szczególnie wiosłowych. Powstająca przy z Królowej Jadwigi
dwuetapowa inwestycja Urzecze, dzięki zapewnionej przez dewelopera infrastrukturze w postaci
czterech ogólnodostępnych dla mieszkańców kajaków, dedykowanym stojakom i pomostowi z
możliwością ich cumowania, będzie dawała szansę codziennego korzystania z bliskości rzeki.
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