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W Lublinie zbudowali 
termy i ogrdd zimowy 
2acy wykonali setki zdj^, po-
miarow. rozmawiali z miesz-
kancamiisp^ligodzinyw 
archiwach. V^teystko po to. by 
stworzyd swQje wizje miasta 
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Centrum Sportowe przy Zale-
wie Zemborzyckim, Centrum 
Muzykiwyrostew miejscuki-
na Kosmos oraz Miejski Ogrod 
Zimowy w poblizu klasztoru 
powizytkowskiego. To nie 
nowe plany inwestycyjne ratu-
sza, tylko wizje architektow 
z Politechniki Lubelskiej. Od 
niedzieli w Galerii Gala przy ul. 
Fabrycznej mozemy ogl̂ dac 69 
najlepszych prac dyplomo-
wych studentow Wydziahi Bu-
downictwa i Architektury PL. 

- Centrum Muzyki stan^lo-
by obok Ogrodu Saskiego, kto-
rego zielen pozytywnie wpiy-
n^aby na prace uczniow i arty-
stow. Nowy obiekt wpasowal-
by si^ idealnie w t^ cẑ sc mia-
sta i stworzyl calosc z buduj^-
cym si^ w poblizu Centrum 
Spotkania Kultur, remontowa-
n^ filharmoni^ i Teatrem Mu-
zycznym - zapewnia mgr inz. 
Karol Krupa. W centrum znala-
zlyby si^ m.in. Instytut Muzy
ki UMCS, Szkola Muzyczna oraz 
studia nagran i kawiamia. 

W miejscu obecnej Galerii 
Sezam, na rogu Krakowskiego 
Przedmiescia i ul . Kapucyn-
skiej, mgr inz. Miciial Litwin za-
projektowal „Arkady Victoria". 
Obiekt przyci^ga uwag^ arka-
dami i szklan^ elewacj^. Inwe-
styqa ta zakladalaby wyburze-
nie kilku budynkow, ktore, jak 
zapewnia autor, nie maj^ zad-
nych wartosd estetycznydi i hi-
storycznych. 

- Najwazniejszym i charak-
terystycznym elementem ar-

> Kompleks budy nkdw Arkady Victoria (mgr inz. Michat Litwin) ma 
szklan ,̂ podswietlan^ elewacĵ  i efektownefuki na parterze 
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Termy: 
szklane atrium 

zostato 
zainspirowane 

kropl^wody 

chitektonicznym budynku 
arkady. Utrzymane w stylu mi-
nimalistycznym, zbudowane 
z betonu i szkta. Budynek od 
strony skrzyzowania Krakow
skiego Przedmiescia z ul. Kapu-
cynsk^ posiada zaokr^glony 
naroznik, nawi^zuj^cy do ho-
telu Victoria zniszczonego w 
czasie n wojny swiatowej - thi-
maczy Michal Litwin. 

Niedaleko nowej galerii zna-
lazlyby si^ Ogrod Zimowy w kli-
macie srodziemnomorskim 
oraz termy. Te ostatnie mogly-
by powstac przy ul. Dolnej Pan-
ny Marii w miejscu obecnego 
parkingu. Pod koniec XV w. 
przez teren ten biegl pierwszy 
wodoci^g miasta, w poblizu 
znajdowala si^ Wieza Cisnieii, 
a do tej pory zadiowaia si^ Wie
za Wodna. Inspiracj^ dla pro-
jektanta term okazala si^ kro-
plawody. 

- Kropla deszczu uderzaĵ ca 
o tafl^ wody zostala wykorzy-
stana w rzucie, tworz^c szkla
ne atrium doswietlaj^ce caly 
budynek. Ma ona ksztalt elip-
sy, ktorej osie skierowane ŝ  na 
Wiez^ Wodn^ i nieistniejqc^ juz 
Wiez^ Cisnieii. We wn^trzu 
atrium zaprojektowano zbior-
nik wodny - czytamy w opisie 
projektu inz. Aleksandry Pizon. 

Projekty zakow mozna ogl̂ -
dac do 28 lutego 2014 r. • 

^ W Centrum Sportowym nad zaiewem (mgr inz. Piotr Kazalski) jest 
hala sportowa ze sciank^ wspinaczkow ,̂ a na zewn t̂rz skatepark 
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