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„Czechówka + Wieniawa” to robocza nazwa projektu konsultacji prowadzonych
w ramach realizowanego przez fundację tu obok „Społecznego projektu zagospodarowania doliny rzeki Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa”.

Tak nazwaliśmy też publikację, która zawiera opis procesu konsultacji i uzyskanych efektów. Powstała ona na podstawie czterech raportów, które po zakończeniu kolejnych etapów publikowaliśmy w sieci. Są w nich opisy prowadzonych
badań, procesu konsultacji, warsztatów, na których tworzone były mapy emocjonalne doliny Czechówki, a także wyniki konkursu wizjonerskiego na propozycje rozwiązania problemów zgłaszanych podczas konsultacji. Kluczowy jest
Raport 4, który zawiera zbiór pomysłów zgromadzonych podczas warsztatów
i konsultacji, a także idei przekazanych przez konkretnych autorów prac konkursowych. Stanowi on właśnie tytułowy, społeczny projekt zagospodarowania doliny Czechówki na Wieniawie. Dołączone do wszystkich raportów plansze i mapy
uzupełniają i ilustrują część tekstową.
„Czechówka + Wieniawa” może być przykładem dobrej praktyki włączania
mieszkańców w proces podejmowania decyzji dotyczących ich najbliższego
otoczenia. Opisuje konkretny przykład zmiany relacji mieszkańców i władz samorządowych, jaka w tym czasie zachodziła w Lublinie. Podczas realizacji projektu okazało się, że sprawa zagospodarowania doliny Czechówki wpisuje się
w działania podejmowane przez Urząd Miasta Lublin, które zmierzają do rewitalizacji i ochrony dolin rzecznych w Lublinie. Tym samym wzrosło znaczenie naszych konsultacji i ich ranga. Udział pracowników Urzędu Miasta w warsztatach,
w pracach sądu konkursowego i w debacie podsumowującej wyniki konkursu
stwarzał możliwość bieżącego wykorzystywania wyników konsultacji. Ta sytuacja była możliwa dzięki dobrej współpracy fundacji tu obok z Urzędem i patronatowi Prezydenta dla prowadzonych konsultacji. Dodatkowe efekty synergii
i osadzenie projektu w obszarze bliskiego zainteresowania dawała współpraca
z wieloma instytucjami: Radą Dzielnicy Wieniawa, Radą Kultury Przestrzeni przy
Prezydencie Miasta Lublin, Forum Kultury Przestrzeni w Lublinie, Stowarzyszeniem Architektury Krajobrazu, Instytutem Architektury Krajobrazu KUL, Wydziałem Architektury i Budownictwa Politechniki Lubelskiej, Forum Rewitalizacji,
Warsztatami Kultury i Galerią Labirynt.
Pierwsze wymierne efekty projektu pojawiły się już w czasie jego realizacji. Gdy
rozpoczęło się tworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu doliny Czechówki, wnioski z konsultacji zgłoszone były do Urzędu,
a Rada Dzielnicy Wieniawa przeznaczyła środki na realizację już w 2013 roku pojedynczych fragmentów społecznego projektu zagospodarowania doliny Czechówki.
Przy realizacji projektu wykorzystane były doświadczenia Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu z konsultacji z mieszkańcami prowadzonych w latach 201112 na temat oczekiwań mieszkańców wobec terenów Parku Rusałka i Parku
Ludowego. Wszystkie trzy studia przypadków można znaleźć w sieci na stronie
www.parki.lublin.pl.
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Przebieg procesu konsultacji oraz wszystkie
dokumenty można oglądać także na stronie
internetowej:
www.parki.lublin.pl/czechowka+wieniawa
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Opracowanie końcowe „Czechówka +
Wieniawa” jest efektem procesu, którego celem było opracowanie Społecznego projektu zagospodarowania
doliny rzeki Czechówki w lubelskiej
dzielnicy Wieniawa. Działanie to trwało od lipca 2012 do czerwca 2013 r.
Organizatorem procesu konsultacji
społecznych jest fundacja tu obok.
Honorowy patronat nad nim objął Prezydent Miasta Lublin – Pan Krzysztof
Żuk. Honorowy patronat nad nim objął Prezydent Lublina Krzysztof Żuk.
Wsparcia finansowego udzieliła Fundacja im. Stefana Batorego. Partnerami
w procesie są: Rada Dzielnicy Wieniawa, Rada Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin, Forum Kultury
Przestrzeni w Lublinie, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Instytut
Architektury Krajobrazu KUL, Wydział
Architektury i Budownictwa Politechniki Lubelskiej, oraz Warsztaty Kultury
w Lublinie.
Opracowanie powstało na podstawie systematycznie sporządzanych
w trakcie całego procesu konsultacji
raportów częściowych, dotyczących
poszczególnych etapów działania.
Wykonane zostały cztery raporty: Cz.1.
Badania i analizy terenu, Cz.2. Raport
z konsultacji społecznych, Cz.3. Dokumentacja pokonkursowa, Cz.4. Raport
końcowy.

Przedstawiamy tu syntezę informacji
zawartych w raportach częściowych.
Dokument opisuje i podsumowuje poszczególne etapy, zawiera też tabelaryczny i graficzny zbiór wszystkich
powstałych pomysłów, a także informacje na temat zmian, jakie zaszły
w dolinie Czechówki w trakcie realizacji projektu.
Projekt jest społeczną propozycją gospodarowania terenem doliny Czechówki dla:
–> władz miasta i urzędników miejskich,
–> dzierżawców i gospodarzy terenu,
–> prywatnych właścicieli terenu,
–> projektantów i planistów,
–> wszystkich osób odpowiedzialnych za jakość przestrzeni w Lublinie.
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Nie zajmowaliśmy się całą Doliną Czechówki ani też całą dzielnicą Wieniawa. Teren opracowania ograniczony
jest od wschodu ul. Lubomelską, od
zachodu Al. W. Sikorskiego, od północy ul. Północną (wraz z węzłami
wiaduktu Poniatowskiego) a od południa ul.: Puławską, Ćwiklińskiej, Snopkowską, Leszczyńskiego i Czechowską – warto przy tym zwrócić uwagę,
że jego północna część znajduje się
już w dzielnicy Czechów Południowy.

Powierzchnia tego terenu to 42,9ha,
z czego ok. 32% zajmuje Al. Solidarności wraz z wiaduktem, „ślimakami” i pasami rozdzielającej je zieleni. Ukształtowanie częściowo zdegradowanej
aktualnie doliny Czechówki i obecność
w niej wielu niezabudowanych terenów to potencjał, który nie powinien
zostać zmarnowany przez zaniedbanie
albo brak wyobraźni inwestorów. Stąd
potrzeba szerokiej dyskusji na temat jej
zagospodarowania.

Zakres terytorialny konsultacji

2. Opis procesu konsultacji,
lipiec 2012 – czerwiec 2013
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Proces konsultacji Społecznego projektu zagospodarowania doliny Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa
rozpoczął się w lipcu 2012 od analizy
dostępnych dokumentów i badań terenowych, na podstawie których powstał raport Część 1 – „Badania i analizy terenu” (wraz z planszami). Pierwsze
spotkanie z mieszkańcami, prezentacja
projektu, pierwszyzh plansz i makiety
terenu konsultacji, odbyło się na festynie dzielnicowym „Pożegnanie lata na
Wieniawie”, który odbył się 22 września przed Warsztatami Kultury przy
ul. Popiełuszki 5. Następnie, jesienią
2012 r. odbyły się warsztaty konsultacyjne, podczas których zbieraliśmy
wnioski przedstawione później w raporcie Część 2 – „Raport z konsultacji społecznych”. Na podstawie tych
dwóch raportów ogłosiliśmy otwarty
dwuetapowy konkurs na koncepcję
odnowy doliny Czechówki w Lublinie,
na odcinku w dzielnicach Wieniawa
i Czechów Południowy.

W międzyczasie rozpoczął się proces tworzenia planu miejscowego dla
części obszaru. Na podstawie wypracowanych wniosków z konsultacji
i warsztatów, w styczniu 2013 r. zespół
konsultacyjny złożył wnioski do MPZP.

Celem konkursu było wyłonienie
trzech wizji zagospodarowania fragmentu doliny Czechówki, które miały odnosić się do efektów konsultacji
społecznych, a jednocześnie być wizjonerskimi propozycjami zagospodarowania doliny wraz z jej najbliższym
otoczeniem.

Podsumowanie całego procesu konsultacji zawiera Część 4 – „Raport
końcowy”, który jest zbiorem pomysłów zgromadzonych podczas warsztatów, konsultacji, zgłoszonych jako
wnioski do MPZP, a także idei przekazanych przez konkretnych autorów
w otwartym konkursie na odnowę doliny Czechówki w lubelskiej dzielnicy
Wieniawa. Pomysły te przedstawiamy
w zestawieniu tabelarycznym i wskazujemy na mapie.

Na konkurs w pierwszym etapie wpłynęło 14 prac, z tego sąd konkursowy
wybrał siedem, które mogły startować w drugim etapie. W drugim etapie wpłynęło pięć z nich i z tych pięciu wybrano trzy prace zwycięskie.
Wszystkie prace zgłoszone na konkurs
zostały pokazane podczas wystawy, która trwała od 10 do 17 kwietnia
2013 w Galerii Labirynt w Lublinie. 17
kwietnia 2013 r. zorganizowaliśmy
publiczną prezentację nagrodzonych
prac, a następnie dyskusję i konsultacje z mieszkańcami. Prace zwycięskie
wraz z efektami dyskusji publicznej
zostały przedstawione w trzecim raporcie: Część 3 – „Dokumentacja pokonkursowa”.

2.1 Badania terenowe
Dla procesu konsultacji niezbędne
było zebranie dostępnych informacji
na temat Wieniawy w jednym miejscu.
I to był pierwszy etap prac - badania
terenowe. Efektem tego etapu jest
opracowanie Cz.1. Badania i analizy terenu, które zawiera informacje o historii obszaru, stanie obecnym oraz jego
uwarunkowaniach, walorach i problemach, a także o ilości osób odwiedzających dolinę i o rodzajach aktywności,
które się w niej odbywają.
Historia tego terenu jest niezwykle bogata i interesująca. Składają się na nią
dzieje dawnego prywatnego miasteczka – jurydyki Wieniawa oraz sąsiadującej osady Czechówka Dolna. Tereny te
przechodziły z rąk do rąk różnych właścicieli, ale mieszkali tu głównie Żydzi.
Niezabrukowane ulice, rynek otoczony drewnianymi domami, ratusz, synagoga i kirkut tworzyły skromny układ
przestrzenny. Murowane domy zaczęły się tutaj pojawiać dopiero przed
wybuchem I wojny światowej. W samej dolinie Czechówki położone były
rozlegle stawy a na skarpie po jej północnej stronie od XV w. znajdował się
zamek Tarłów (dziś w tym miejscu stoi
kościół Mariawitów).
Z obiektów będących świadkami historii warto wymienić szubienicę miejską
zwaną „domkiem kata”, przy Al. Długosza, Szpital Wojskowy, dawniej seminarium jezuickie „Bobolanum” oraz
zespół przedwojennych, modernistycznych domów mieszkalnych przy

ulicach Głowackiego, Popiełuszki, Junoszy, Poniatowskiego.
Z Wieniawą związane są słynne postacie: Jakub Icchak Horowitz „Widzący
z Lublina” (1745-1815), jeden z najsłynniejszych chasydów polskich. Na Wieniawie zamieszkał w latach 90. XVII w.,
założył tu swój pierwszy dwór a dopiero później przeprowadził się do Lublina na Szeroką. Przodkowie Henryka
Wieniawskiego (1835-1880) pochodzili
z Wieniawy. Ojciec - Wolf Helman (Tobias Rufe Pietruszka) zmienił nazwisko
od dzielnicy, w której mieszkał, na Tadeusz Wieniawski, żeby się wkomponować w polskie otoczenie. Ze związku dr Wieniawskiego i Reginy z d. Wolff
przyszedł na świat geniusz skrzypiec.
Z Wieniawą związany jest także Józef
Czechowicz (1903-1939). W Poemacie
o mieście Lublinie wędrujemy na Wieniawę, gdzie spacerowicze mogą się
poczuć odrobinę przerażeni nadciągającą nocą, ale na szczęście pojawia się
księżyc, który rozświetla mrok.
Majer Bałaban, który był tu w czasie
I wojny światowej, w swoim „Żydowskim mieście w Lublinie” pisze, że „tylko Wieniawa stanowi zwarte siedlisko
żydowskie z synagogą, domem nauki,
łaźnią i cmentarzem.”, ale z drugiej
strony … „Wieniawa sprawia wrażenie
wsi.”
W okresie II wojny światowej społeczność żydowska z Wieniawy, bezpośrednio sąsiadującej z dzielnicą
niemiecką, została przesiedlona do
getta na Podzamczu. Po 1940 r. Niemcy
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zatarli wszelkie ślady obecności Żydów, zniszczyli synagogę i większość
domów. Na terenie Wieniawy zaczęli budować stadion (obecnie „KS Lublinianka”), częściowo położony na
cmentarzu żydowskim. W 1942 roku
rozpoczęły się również wysiedlenia
ludności chrześcijańskiej i niszczenie
dzielnicy. Jej resztki: kirkut, pojedyncze kamieniczki przy ul. Stanisława
Leszczyńskiego i Snopkowskiej oraz
dawny ratusz, coraz bardziej nikną na

tle wieżowców i nowych budynków,
a dawny wieniawski Rynek i układ ulic
zniknął całkowicie (obecnie jest tu
parking). W latach powojennych dolina Czechówki została ściślej otoczona
zabudowaniami. Powstały m.in. ZOR-Zachód, Osiedle Róży Luksemburg
(ob. Unia), Osiedle przy ul. Ogródkowej. Dno doliny Czechówki zostało
przecięte budowaną etapami w 2 poł.
XX w., Al. Tysiąclecia (ob. Solidarności)
wraz z wiaduktem ul. Poniatowskiego.

Plan Wielkiego Miasta Lublina z 1931. Biuro Regulacji Magistratu Miasta Lublina

Z tego okresu pochodzi także budynek warsztatów naprawczych – obecnie Galeria Labirynt. Nie istnieje już
modernistyczne kino „Kosmos”, które
znajdowało się w okolicach dawnego
rynku wieniawskiego.

Fragment planu Lublina z 1783 r. Stanisław Jan Nepomucen Łęcki.
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Stan obecny. Teren objęty opracowaniem, to dolina rzeki Czechówki wraz
z przyległymi obszarami na odcinku
między Al. W. Sikorskiego i ul. Lubomelską. W większości jest to obszar
niezabudowany, choć obejmuje też
osiedle mieszkaniowe przy ul. Ogródkowej oraz zabudowę w okolicach
ulicy Puławskiej. Główną arterią komunikacyjną tego obszaru jest Al. Solidarności, która dzieli go na dwie nierówne części – północną na terenie
dzielnicy Czechów Południowy oraz
południową na terenie dzielnicy Wieniawa. Czechówka przepływa po prawej stronie Alei. Wzdłuż niej powstały
przedepty – po obydwu jej stronach
pełniące rolę szlaków komunikacyjnych, spacerowych (z psami) lub rekreacyjnych (jogging).

Zieleń tu występująca, poza terenem ogródków działkowych i zielenią osiedlową, to roślinność, która
pojawiła się spontanicznie w wyniku
sukcesji – sprawiająca wrażenie naturalnej. Teren porastają drzewa, krzewy, roślinność synantropijna. Duże
obszary nieużytków są niezwykle
ważne z przyrodniczego punktu widzenia (tereny biologicznie czynne),
choć stanowią zachętę do wyrzucenia
śmieci i organizowania spotkań plenerowych. Ogródki działkowe w zachodniej części są tylko w niewielkim
stopniu użytkowane. Na terenie doliny
można spotkać pozostałości dawnej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
zniszczone boiska do koszykówki. Wymagają remontu używane boiska do
gry w piłkę nożną i cały teren stadionu
„Lublinianki”.
Dolina Czechówki, boiska w okolicach stadionu „KS Lublinianka”
Al. Solidarności i wiadukt ul. Poniatowskiego, część układu drogowego
degradującego dolinę

Dolina Czechówki – koryto rzeki w okolicach ul. Przy Stawie
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„Miejsce spotkań plenerowych”
na dawnym placu zabaw
Na interesującym nas terenie znajduje
się kilka elementów sakralnych: kapliczka na skarpie przy ul. Ogródkowej
oraz krzyż przy ul. Północnej, w pobliżu kościoła Mariawitów. Elementem
sakralnym jest także kirkut zlokalizowany przy ul. Czechowskiej z pomnikiem w kształcie macewy. Ponadto po
północnej stronie doliny znajduje się
pomnik ku czci rozstrzelanych więźniów z zamku, przylegający do lasu na
Górkach Czechowskich.
Teren jest zdecydowanie bardziej
urozmaicony od strony Wieniawy i łatwiej dostępny z otaczających budynków. Znaczną część jednak zajmują
trudnodostępne pasy zieleni przy arteriach komunikacyjnych (m.in. tereny
pod wiaduktem wydzielone przez „śli22

maki”). Od strony północnej dostęp do
tych obszarów jest łatwiejszy (tunele
ulicy Północnej), natomiast ich zagospodarowanie jest bardziej monotonne – są to rozległe trawniki.
Dolina Czechówki pełni rolę korytarza ekologicznego1, a także ważnego
korytarza przewietrzającego miasto
Lublin. Sama rzeka jest tu niewielkim
ciekiem, ale obudowanie jej roślinnością, ogrodami działkowymi, zielenią
osiedlową podnosi jej wartość. Dolina
połączona jest także z ważnymi przyrodniczo obszarami – Górkami Czechowskimi, suchymi dolinami i zielenią
osiedlową na Czechowie. Od strony
1 Na podstawie rozdziału 4.4. raportu: „Cz.1. Badania
i analizy terenu” opracowanego przez Joannę Igras.

Wieniawy dolinę „wspierają” boiska
Lublinianki, ogrody działkowe, zieleń
osiedlowa i kirkut. Najważniejszym
problemem jest podział tego terenu
przez liczne i rozległe ulice przecinające dolinę wzdłuż i w poprzek.
W wyniku tych działań drastycznemu
zmniejszeniu oraz fragmentacji uległa
szerokość pasa zieleni ciągnącego się
wzdłuż biegu rzeki, któremu można
przypisać rolę korytarza ekologicznego. Obecnie szerokość niezabudowanego pasa rzadko przekracza
kilkadziesiąt metrów, a w niektórych
miejscach jest zredukowana do zera
w wyniku poprowadzenia wód Czechówki podziemnym kanałem. Dodatkowo w miejscach przecięcia z drogami, rzeka prowadzona jest wąskimi,
sklepionymi przepustami, z lustrem
wody wypełniającym cały przepust,
co utrudnia migrację drobnych zwierząt pod drogami. Jednakże, pomimo
przekształceń, dolina nadal odgrywa
istotną rolę w systemie przyrodniczym
miasta: i sama dolina, i zlokalizowane w niej tereny zieleni zapewniają
łączność przyrody miasta z przyrodą
terenów podmiejskich oraz łączność
między kluczowymi terenami zielonymi Lublina. Ponadto tereny zieleni
znajdujące się w dolinie mogą stanowić siedliska dziko występujących gatunków.
Struktura własności oraz sytuacja
planistyczna W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego północna cześć terenu opracowania Czechów Południo-

wy znajduje się w strefie intensywnej
urbanizacji. Dolina Czechówki wraz
z kirkutem oraz boiskami i stadionem
Lublinianki oznaczone są jako zieleń.
Południowa granica terenu opracowania jest jednocześnie granicą strefy
ochrony konserwatorskiej. Tereny nie
objęte naszym opracowaniem znajdujące się pomiędzy ul. Długosza a Leszczyńskiego (m.in. Park Saski) zaznaczone są jako tereny centrotwórcze.
Północna część terenu objęta jest
obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla
dzielnicy Czechów. W planie wydzielony został korytarz drogi – Al. Solidarności, który zajmuje większą część
przestrzeni. Ponadto pomiędzy Al. Solidarności a ul. Północną wyznaczone
zostały tereny zabudowy usługowej
oraz mieszanej, usługowo-mieszkaniowej. W planie wyznaczono również
strefy związane z ochroną ładu przestrzennego oraz walorów krajobrazowych i przyrodniczych miasta.
Dla części terenów doliny będą sporządzone nowe plany miejscowe
w związku z przystąpieniem do planu Ekologicznego Systemu Obszarów
Chronionych Miasta Lublin w rejonie
dolin rzecznych. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miasta Lublin w dniu
18 października 2012 r. Istnieją także
plany modernizacji kompleksu sportowego „Lublinianki”, które mają objąć
przebudowę stadionu, budowę części
komercyjnej i biurowej oraz stacji benzynowej w dolinie Czechówki (tę część
terenu sportowego obejmie rozpoczęty plan miejscowy).
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Bardzo ważna dla stanu obecnego i przyszłości doliny jest struktura mieszkaniowa najbliższej okolicy.
Liczba osób zameldowanych w sąsiedztwie to 21 700. Zdecydowanie
więcej potencjalnych użytkowników 13 700 osób – mieszka na Czechowie,
na Wieniawie zameldowanych jest 8
000. Należy jednak pamiętać, że Czechów jest oddzielony od doliny Czechówki Aleją Solidarności, co może

znacznie utrudniać korzystanie z tego
terenu.
Zróżnicowana jest także struktura wiekowa. W sąsiedztwie doliny Czechówki
mieszka najwięcej mężczyzn i kobiet
w tzw. wieku produkcyjnym: w wieku
18-64 – 7 609 mężczyzn i 7 453 kobiet
w przedziale wiekowym 18-59. Liczna
jest też grupa seniorów, która stanowi
24% mieszkańców.nu.

Podsumowując można stwierdzić,
że mimo słabego zagospodarowania
główną funkcją tego terenu jest rekreacja. Stanowi on zaplecze wypoczynkowe dla pobliskich osiedli a miesz-

kańcy i użytkownicy terenu znają
wartość tej przestrzeni i chcieliby mieć
wpływ na to, jak wygląda i co się w niej
dzieje.

Struktura wiekowa na terenach
sąsiadujących z obszarem opracowania.
W ramach pierwszego etapu działań przeprowadzono także badania
terenowe dotyczące sposobów i intensywności wykorzystania doliny
Czechówki.Badania przeprowadzone
zostały latem a następnie jesienią 2012
r. Teren został podzielony na obszary,
w których wolontariusze liczyli liczbę
odwiedzających osób oraz notowali
rodzaje aktywności. Uogólniając wyniki badań można stwierdzić, że najliczniejszą grupę w dolinie Czechówki stanowią użytkownicy ul. Lubomelskiej,
mostu Poniatowskiego i okolic ul. Puławskiej, są to jednak jedynie osoby
przemieszczające się pomiędzy Śródmieściem a Czechowem. Inna grupa
to osoby, dla których pobyt nad rzeką
jest celem. Najwięcej takich osób można spotkać w okolicach ul. Puławskiej
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i w wąwozie przy ul. Popiełuszki (ponad 200 osób dziennie). Po stronie
Czechowa na znacznie większym obszarze, pomiędzy Al. Solidarności a ul.
Północną pojawia się około 300 osób
dziennie. Najmniej licznie odwiedzanym terenem jest kirkut oraz tereny
pod wiaduktem, naliczono tam średnio
zaledwie kilka osób dziennie. W dolinie spotkać można osoby z różnych
grup wiekowych. Większość porusza
się pieszo, znacznie mniej na rowerze
lub rolkach. Aktywności w dolinie, to
przede wszystkim spacery - samotne,
z dziećmi, z psem. Dużą grupę stanowią osoby uprawiające sport, biegające, grające w piłkę nożną lub koszykową. Cześć osób przychodzi tu, by
posiedzieć, spożyć posiłek lub napić
się alkoholu „na łonie natury”.

Mapa przedstawiająca wyniki badań terenowych wykonanych latem 2012 r.
Więcej informacji na temat historii
tego miejsca, obecnego stanu, sytuacji
własnościowej i planistycznej, planowanych oraz na temat wyników badań
terenowych można znaleźć w rapor-

cie: Cz. 1 Badania i analizy terenu, który jest umieszczony na stronie internetowej konsultacji www.parki.lublin.pl/
czechowka+wieniawa.
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2.2 Konsultacje
społeczne
Kolejnym etapem działań były konsultacje społeczne prowadzone w formie
spotkań warsztatowych. Wyniki tych
konsultacji zostały opisane w dokumentacji: Cz.2. Raport z konsultacji
społecznych. Zebraliśmy wnioski dotyczące zagospodarowania terenu
zgłoszone podczas badań terenowych
i festynu otwarcia, wypracowane podczas trzech spotkań warsztatowych,
zgłoszone za pośrednictwem strony
internetowej oraz zawarte w stanowiskach przekazanych przez osoby prywatne i instytucje.
Proces konsultacji trwał od lipca do
listopada 2012 r. Zaczęły się od spotkania z mieszkańcami na pikniku „Pożegnanie lata na Wieniawie” zorganizowanym 22 września 2012 wspólnie
z Radą Dzielnicy Wieniawa i Warsztatami Kultury. Głównym elementem
konsultacji były spotkania warsztatowe, które odbyły się 25 października,
8 listopada i 15 listopada za każdym
razem w XXIII Liceum im. Nauczycieli
Tajnego Nauczania przy ul. Poniatowskiego 5. Warsztaty moderowane były
przez ekspertów konsultacji społecz-

nych – Ewę Kiptę i Bogusława Hajdę
z Forum Rewitalizacji. Jednak pierwsze
wnioski i wytyczne zebraliśmy już podczas badań terenowych w lipcu 2012,
kolejne zostały zgłoszone podczas
pikniku „Pożegnanie Lata na Wieniawie” przy Warsztatach Kultury. Równolegle z procesem „żywym” w Internecie na stronie www.parki.lublin.
pl/czechowka+wieniawa, w zakładce
POMYSŁY, przez specjalny formularz
można było zamieścić własne wnioski i przyjrzeć się uwagom zgłaszanym
przez innych.
W pierwszym spotkaniu warsztatowym
25 października (czwartek) wzięło
udział ok. 80 osób. Gościliśmy mieszkańców, radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, urzędników,
działaczy społecznych, projektantów
i ekspertów lubelskich uczelni oraz
studentów KUL, PL, UP i UMCS. Miało
ono formę publicznej dyskusji i zgłaszania wniosków i uwag. Wstępem do
dyskusji była prezentacja historii terenu przygotowana przez Joannę Zętar
z Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN
oraz prezentacja wyników badań terenowych.

8 listopada (czwartek) odbyły się drugie otwarte konsultacje dotyczące
społecznego projektu zagospodarowania doliny Czechówki. W spotkaniu
wzięło udział ok. 60 osób.
Warsztaty prowadzone były przez
Ewę Kiptę i Bogusława Hajdę z Forum
Rewitalizacji. Zadaniem uczestników
było wykonanie mapy wartości emo-

cjonalnych Wieniawy. Bogusław Hajda
wyjaśnił metodykę a następnie podzieliliśmy się na 10 zespołów. Każdy zespół wypracował trzy mapy, które zaprezentował pod koniec warsztatów.
Z map wykonanych przez wszystkie
zespoły zostały opracowane zbiorcze
mapy wartości emocjonalnych Wieniawy.

Drugie warsztaty konsultacyjne – praca nad mapami wartości emocjonalnych

Podstawą do dyskusji były trzy pytania:

––> Co podoba się Państwu w dolinie Czechówki?
––> Co nie podoba się Państwu w dolinie Czechówki?
––> Co chcielibyście Państwo zmienić?
Trzecie warsztaty konsultacyjne - dyskusja
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W trakcie działań warsztatowych2
uczestnicy przypisali własne stany
emocjonalne różnym elementom przestrzeni wybranych fragmentów doliny
Czechówki. Diagnoza stanu przestrzeni została przeprowadzona w aspekcie
preferencji użytkowników. Preferencje
te mierzone były określonymi stanami
emocjonalnymi ludzi korzystających
z przestrzeni publicznych. Uczestnicy
na trzech mapkach zaznaczali miejsca, którym przyporządkowali istotne
stany emocjonalne – radość, zachwyt,
nadzieją, spokój, nuda, ciekawość, lęk,
gniew, przygnębienie.

Po zapoznaniu z terenem będącym
przedmiotem analiz uczestnicy warsztatów podzieleni zostali na 10 sześcioosobowych grup. Każda grupa
zaznaczała na trzech mapach miejsca,
które budzą określone stany emocjonalne. Na końiec każdy zespół omówił swoje mapy emocjonalne. Efektem
pracy zespołów było 10 zestawów po
trzy mapy (w sumie 30 map). Zebrane
wyniki pracy warsztatowej zaprezentowano na trzech zbiorczych mapach,
pokazujących rozkład wartości emocjonalnych przypisywanych różnym
fragmentom badanego obszaru:

––> mapa nr 1 przedstawia agregację odczuć pozytywnych (radość, zachwyt, nadzieja)

––> mapa nr 2 przedstawia agregację odczuć obojętnych (spokój, nuda ,
ciekawość)
––> mapa nr 3 przedstawia agregację odczuć negatywnych (lęk, gniew,
przygnębienie)

2 Na podstawie rozdziału 3.2. raportu: „Cz. 2 raport z konsultacji społecznych”, opracowanego przez Bogusława Hajdę; źródło przyjętej metody: Wojciech Bonenberg, Mapy
emocjonalne jako metoda diagnozy przestrzeni publicznych-na przykładzie miasta Poznania, Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2010r.
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Efekty prac doprowadziły do następujących wniosków:
––> Na wydzielonych z każdego obszaru fragmentach występuje wyraźne zróżnicowanie odczuć związanych
z jakością przestrzeni a nawet te same
przestrzenie budzą skrajne różne odczucia (nawet w tych samych grupach), np. od zachwytu po gniew.
––>
Opracowane mapy wartości
emocjonalnych mogą być źródłem inspiracji przy wyznaczaniu kierunków
zagospodarowania przestrzeni publicznych, informacją wspomagającą
sformułowania np. programu funkcjonalno-użytkowego, bądź też źródłem
danych przy formułowaniu wniosków
do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
––> Najwyraźniejszym fragmentem
przestrzeni należącym do tych budzących odmienne emocje (zaznaczone na
co najmniej dwóch rodzajach map) jest
skrzyżowanie Al. Solidarności z ul. Poniatowskiego oraz Al. Smorawińskiego. To tu właśnie ujawniły się emocje
skrajne w czystej, jednoznacznej postaci. Na mapie nr 3 (agregacja odczuć
negatywnych) uczestnicy zaznaczali,
że budzi on u nich gniew. Jednocześnie na mapie nr 1 (agregacja odczuć
pozytywnych) został opisany jako
miejsce budzące zachwyt. To przykład
jednego miejsca, obiektu inżynieryjnego, w którym te same elementy powo-

dują skrajnie różne emocje, w zależności od sposobu użytkowania czy pory
dnia. Elementy konstrukcyjne węzła
drogowego: przęsła wiaduktu, podpory, zjazdy, twarde w wyrazie, z potokami samochodów wywołujących hałas,
agresywnie ingerujące w krajobraz
doliny wywołują uczucie gniewu. Jednocześnie to samo miejsce (konstrukcja inżynieryjna), używane jako punkt
widokowy przy obserwacji krajobrazu
ze sznurem oświetlonych samochodów w zamglony dzień wywołuje dla
odmiany uczucie zachwytu. Podobnie
skrajne odczucia – choć w zakresie
innych rodzajów emocji – odnoszą się
na mapach nr 3 i 1 do terenów kirkutu
oraz stadionu.
––>
Odczucia negatywne (gniew)
bądź obojętne (nuda), w jednoznacznej postaci, wywoływały natomiast
ciągi dróg (Al. Solidarności i Smorawińskiego oraz ul. Poniatowskiego),
a także teren, na którym położona jest
restauracja Mc Donald’s.
––> Na każdym rodzaju mapy tereny budzące odczucia jednoznaczne
występują w podobnej proporcji do
terenów budzących uczucia niejednoznaczne w ramach tego samego
rodzaju emocji. Dzieje się tak głównie
w pasach wzdłuż ciągu Al. Solidarności, po obydwu jej stronach, w otoczeniu węzła drogowego oraz w obszarze
na południe od Al. Solidarności i na zachód od ul. Poniatowskiego.
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Mapa wartości emocjonalnych – 1. Wartości pozytywne – synteza
Mapa wartości emocjonalnych – 2. Wartości obojętne – synteza
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Mapa wartości emocjonalnych – 3. Wartości negatywne – synteza
15 listopada 2012 r. odbyły się trzecie,
ostatnie otwarte warsztaty dotyczące
społecznego projektu zagospodarowania doliny Czechówki. W spotkaniu wzięło udział ok. 60 osób. Były
one kontynuacją pracy poświęconej
mapom emocjonalnym. Ewa Kipta
dokonała interpretacji wyników poprzednich warsztatów, na podstawie
przygotowanych map emocjonalnych
doliny Czechówki, które były syntezą
prac uczestników spotkania drugiego.
Zadaniem uczestników było wypracowanie w grupach roboczych konkretnych pomysłów na zagospodarowanie doliny Czechówki. Każdy zespół
wypracował jedną mapę, na której
przestawił propozycje zmian w dolinie i którą zaprezentował pod koniec
warsztatów.

Na podstawie zgłoszonych uwag,
wniosków i rozwiązań wypracowanych
na spotkaniach i warsztatach oraz opinii złożonych w innych formach przygotowano syntezę najważniejszych
wniosków społecznych. Można je opisać następującymi hasłami:
Jakość przestrzeni, Wielość funkcji,
Łagodzenie Al. Solidarności, Powiązania W-E, Powiązania N-S, Powiązania
z otoczeniem, Pomysł na „ślimaki”, Kirkut, Rynek Wieniawski, Renaturalizacja
rzeki, Punkty widokowe, Parkingi, Strefy dla psów, Coś ekstra w dolinie.
Hasła te, wraz ze szczegółowymi pomysłami odnoszącymi się do każdego
z nich, zostały opisane w rozdziale 4.
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2.3 Konkurs
na koncepcję odnowy
doliny Czechówki
Na podstawie przeprowadzonych
badań terenowych oraz konsultacji społecznych i uzyskanych w tych
procesach rekomendacji ogłoszono dwuetapowy, otwarty konkurs na
opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów doliny Czechówki
w dzielnicach Wieniawa i Czechów
Południowy w Lublinie. Efekty konkursu zostały szczegółowo przedstawione w opracowaniu: Cz. 3. Dokumentacja pokonkursowa.
Celem konkursu było wyłonienie
trzech wizji zagospodarowania fragmentu doliny Czechówki, które mają
się odnosić do efektów konsultacji
społecznych, a jednocześnie będą wizjonerskimi propozycjami zagospodarowania doliny wraz z jej najbliższym
otoczeniem.
Z uwagi na oczekiwania Rady Dzielnicy
Wieniawa oraz cele projektu, w konkursie miały zostać wyłonione rozwiązania, które:
––> pozwolą zredukować uciążliwość
drogi w dolinie Czechówki oraz przywrócą jej walory ekologiczne w stopniu umożliwiającym jej rekreacyjne
wykorzystanie;
––> stworzą możliwość atrakcyjnego
spędzania wolnego czasu i poprawę
warunków życia mieszkańcom okolicznych dzielnic (Wieniawy i Czecho32

wa Południowego) oraz osobom spoza
tych dzielnic (w tym możliwość korzystania z transportu pieszego i rowerowego, jako alternatywy wobec samochodu);
––> wzmocnią wizerunek Lublina jako
miasta zielonego i atrakcyjnego, z założeniem uatrakcyjnienia widocznych
elementów infrastruktury technicznej
(trasy, węzła drogowego) oraz stworzą
warunki uporządkowania i ekspozycji
krajobrazu miasta;
––> ograniczą presję inwestycyjną na
tereny zieleni;
––> uczytelnią i wzmocnią walory kulturowo-przestrzenne Wieniawy i doliny Czechówki;
––> spowodują osiągnięcie poprawy
jakości przestrzeni doliny przy racjonalnym poziomie kosztów i wyobrażalnej skali zmian.
Na 8 stycznia 2013 wyznaczono termin złożenia prac w pierwszym etapie
konkursu. Wpłynęło 14 prac konkursowych, z czego do drugiego etapu
zostało zakwalifikowanych siedem, co
ogłoszono 30 stycznia 2013.
5 marca 2013 minął termin składania
prac w drugim etapie konkursu, na
który wpłynęło jedynie pięć z zakwalifikowanych siedmiu. 20 marca 2013
były ogłoszone końcowe wyniki konkursu.

Zwycięzcami konkursu zostali:
––> Damian Serwata
(praca oznaczona kodem 00001919)
––> Zespół: Piotr Jabłoński,
Kamil Jaroszuk
(praca oznaczona kodem 10001013)
––> Zespół: Krzysztof Jaraszkiewicz,
Marcin Molik, Michał Fronk
(praca oznaczona kodem 20130112)
Wybór trzech nagrodzonych prac uzasadniają zawarte w nich propozycje
określające główne kierunki pożądanych zmian:
––> pomysł izolowania przestrzeni komunikacyjnej Al. Solidarności skarpami
ziemnymi pokrytymi zielenią – jako
skuteczny sposób na wytłumienie hałasu komunikacyjnego, wzbogacenie
krajobrazu doliny bez tworzenia barier
przestrzennych, umożliwienie korekty
kształtowania brzegów rzeki w sposób
sprzyjający rekreacji nadrzecznej;
––> dążenie do nadania Al. Solidarności charakteru faktycznej alei – drogi
obsadzonej drzewami i zielenią, z równoczesnym „oswajaniem” przestrzeni
węzła drogowego przez atrakcyjne
formy użytkowania;
––> wprowadzenie rozwiązań zachęcających do korzystania z ruchu w plenerze;
––> budowanie sekwencji nastrojów
i wrażeń wzmacniających tożsamość
miejsc w dolinie, dla uzyskania gęstości wrażeń i możliwości wyboru miejsc

stosownie do upodobań użytkowników;
––> (opcjonalna) możliwość wyznaczenia „gospodarza” – instytucjonalnego lub społecznego – przestrzeni
publicznych wymagających starannego utrzymania w sposób racjonalizujący koszty operacyjne;
––> zaproponowanie miejsc „wyjątkowych” przyciągających uwagę i użytkowników, ze stworzeniem punktów
orientacyjnych (land-mark) o pozytywnych skojarzeniach;
––> sposób powiązania funkcjonalnego i przestrzennego terenów zielonych doliny z sąsiadującą zabudową.
Prace te spełniają warunki konkursu
i proponują jakość rozwiązań, która pozwala na uzyskanie korzystnych
efektów nawet w przypadku realizacji
części koncepcji. W projektach wykorzystano potencjał terenu i wprowadzono rozwiązania nowatorskie,
zdecydowanie poprawiające jakość tej
przestrzeni. Zaproponowano rozwiązania mające na celu połączenie dzielnic Wieniawa i Czechów Południowy.
Sąd konkursowy docenił nawiązanie
do historii Wieniawy, a także uwzględnienie i podkreślenie przyrodniczych
wartości doliny. Warto jednak zauważyć, iż żadna z prac nie proponuje radykalnych ingerencji w dominujący na
tym terenie układ drogowy Al. Solidarności, traktując tę arterię jako „nietykalną”.
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pcja zagospodarowania Doliny Czechówki
przed uczestnikami konsultacji oraz
Radami Dzielnic Wieniawa i Czechów
Południowy, połączona z dyskusją publiczną, która odbyła się 17 kwietnia
2013 w Galerii Labirynt.
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Kolejnym etapem była prezentacja nagrodzonych prac przez ich autorów
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––> Zespół: Barbara Nawrocka,
Dominika Wilczyńska (praca oznaczona
kodem 00007890)
––> Zespół: Urszula Wójcik, Magda Wszystkie prace3 proponują narzucająTetrycz (praca oznaczona kodem cy się układem obecnego zagospoda04032304)
rowania ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż
––> Zespół: Agnieszka Spasiewicz,
doliny Czechówki – z modyfikacjami
Jarosław Stachyra (praca oznaczona wynikającymi z różnych założeń prokodem 48652041)
gramowych i formalnych. Wszystkie
- MOTYWACJA
DO też
AKTYWNEGO
––> Zespół:
Paweł Godzina, ODBIORCY
Sara prace zawierają
godne uwagi wiKorzec (praca
oznaczona
kodem
zje
kształtowania
zieleni
– z reguŻYCIA
69898769)
ły oparte na gatunkach rodzimych.
Większość prac sugeruje wykorzy- ODPOCZYNEK
NA stanie
ZIELONEJ
PLAŻY
przestrzeni
węzła drogowego
Autorzy pozostałych
prac nadesłanych
jako skate-parku, miejsca stosownego
na konkurs:
- KINO PLENEROWEdla ekspozycji graffiti, rzeźb plenero––> Zespół: Ewa Kowalczyk, Łukasz wych, czy land-artu. Okolice stadionu
Sowa, Karolina Strzałka, Patryk Czoch proponowano przeznaczyć na obszar
(praca oznaczona
kodem 06071317)
- ŚCIEŻKI
ZDROWIAuprawiania sportów, a część zachod––> Justyna Baran (praca oznaczona nią traktowano na ogół jako obszar
rekreacji rodzinnej. We wszystkich
kodem 08061992)
––> Tomasz Smutek (praca oznaczona pracach uwzględniono aktywność kulturalną. Godzenie funkcji rekreacyjnej
kodem 12418999)
––> Zespół: Paulina Furtak, Sylwia z bliskością trasy jest rozwiązywane
Gogłoza (praca oznaczona kodem poprzez nasadzenia zieleni lub ekrany. W poniższych opisach skupiono się
19040312)- STREET ART ZONE
––> Zespół: Emilia Chęć, Kinga na zawartych w poszczególnych praBogucka, Beata Pydo, Maja Puźniak cach inspiracjach i ideach wiodących.
WszystkieART
prace złożone na konkurs,
(praca oznaczona
kodem 30232240)
- PRZESTRZEŃ
NA LAND
––> Ewelina Habza (praca oznaczona zarówno te zwycięskie, jak i wszystkie
pozostałe, można obejrzeć na stronie
kodem 35814007)
––> Zespół: Monika Koncewicz, internetowej http://www.parki.lublin.
Agata Grzyb (praca oznaczona kodem pl/czechowka+wieniawa w zakładce
„konkurs”.
98912115)
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Autorzy pozostałych prac zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

zmieniające się obrazy
po drodze do centrum
- czechówka kusi
kierowców
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Wyspa - Czechówka - sztucznie utworzona wysepka przy zakolu rzeki
KONCEPCJA ODNOWY 8*%0,/"104;3;&/*&3;&,*$;&$)»8,*
DOLINY CZECHÓWKI W L
Czechówki z punktem widokowym i miejscem wypoczynkowym.

NA ODCINKU W DZIELNICACH WIENIAWA I CZECHÓW POŁU

UTWORZONY PRZEZ PROGRAM EDUKACYJNY FIRMY AUTODESK
3 Opis prac opracowany przez Ewę Kiptę, jest także
częścią rozdziału 3, raportu Cz.3 Dokumentacja pokonkursowa.

34

35

98912115

BULWAR

anej energii.

OŒÆ: Z obserwacji kilku ostatnich lat wynika, ¿e rzeka Czechówka zmieni³a swoj¹
æ w wodê a okresowo wzbogacana wodami podziemnymi - staje siê wartko p³yn¹cym
wodnym z wiêkszymi wezbraniami na niektórych odcinkach jej przep³ywu. Mocno
ne koryto rzeki nie stanowi jednak miejsc wyró¿niaj¹cych siê efektownymi walorami
owymi. W przedstawionym projekcie, w celu uatrakcyjnienia najbli¿szego otoczenia
u cieku wodnego , proponuje siê zastosowanie obsadzenia skarp ró¿norodn¹ roœlinnoœci¹
pasów (plam) ci¹gn¹cych siê wzd³u¿ ca³ego koryta rzeki. Proponowane s¹ gatunki flory
zró¿nicowane pod wzglêdem wysokoœci, charakterystyczne dla stanowisk o zwiêkszonej
ci zarówno pod³o¿a jak i powietrza; kwitn¹ce w ró¿nych okresach sezonu wegetacyjnego
stnia³a ci¹g³oœæ kwitnienia np: przywrotnik pasterski (Alchemilla monticola), kaczeniec ³¹kowy
PRZEZ
PROGRAM EDUKACYJNY FIRMY AUTODESK
alustris), rze¿ucha ³¹kowa (Cardamine pratensis), bodziszekUTWORZONY
b³otny (Geranium
palustre),
oszarpana (Lychnis flos – cuculi), krwawnica pospolita (Lythrum salicaria), niezapominajka
yosotis palustris), rdest wê¿ownik (Polygonum bistorta), krwiœci¹g lekarski (Sanguisorba
). Gatunki wprowadzone wspó³gra³yby z naturalnymi zbiorowiskami synantropijnymi
¹cymi na tym obszarze. Miejscami konieczne bêdzie wzmocnienie brzegów plecionk¹
¹ (faszyna), wykonanie k³adek i mostków nad wod¹ umo¿liwiaj¹cych przejœcia b¹dŸ przejazd
stronê rzeki; ukrycie wpustu wód opadowych z wbudowaniem biologicznej oczyszczalni co
wie przyczyni³oby siê do przywrócenia walorów przyrodniczych miejsca.

sa

Bs

czechówka + wieniawa

N EGRACJA
REKREACJA

kultura

PO£ECZNOŒCIOWY: Teren nale¿¹cy obecnie do ogródków dzia³kowych wraz z obszarami
mi zaprojektowano jako atrakcyjny teren zieleni miejskiej z miejscami do rekreacji i
nku (biwakowania i grillowania z mo¿liwoœci¹ organizowania s¹siedzkich imprez, spotkañ
kich) dla ludzi, których ³¹czy³aby wspólna praca, relaks; ogród spo³ecznoœciowy stworzy³by
æ pog³êbienia wiêzi spo³ecznych przez przebywanie razem i sprzyja³by eliminowaniu
spo³ecznych.

Wizualizacja bezpoœredniego otoczenia rzeki
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organizowanych wystawach fotografii.
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tereny zieleni izolacyjnej

trawnik do rekreacji

teren zabudowy

wiadukt pieszo-row

tereny zieleni okrywowej

zadrzewienia istniej¹ce

ulice

37
mosty piesze
i rowe

tereny zieleni

tereny zieleni w pobli¿u
terenu opracowania

istniej¹ce trasy piesze

tunele

renaturyzacyjnej
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projektowano jako kompleks rekreacyjno- wypoczynkowy zwrócony ku wodzie:
listyczny staw parkowy z ³agodn¹ lini¹ brzegow¹, roœlinnoœci¹ przybrze¿n¹ i pomostami
ny w oparciu o istniej¹cy ciek wodny (Czechówka)
uprawny ogólnodostêpny podzielony sieci¹ ¿wirowych alejek wyznaczaj¹cych fragmenty
¹dkowane czasowym u¿ytkownikom z czêœci¹ ozdobnych rabat okalaj¹cych trakt
o - rowerowy z ³aweczkami
z elementami rekreacyjno- wypoczynkowymi; miejsca do grillowania, stoliki , ³awki i fotele
nowe) wyposa¿onego w proste konstrukcje chroni¹ce przed s³oñcem b¹dŸ deszczem. Alejki
tak¿e do projektowanego naturalistycznego stawu i do placyku biernego wypoczynku
rowadzaj¹ u¿ytkowników w kierunku projektowanego wzd³u¿ rzeki Czechówki traktu
o- rowerowego oraz w kierunku s¹siaduj¹cych z miejscem ulic.

Prace zwycięskie

––> Praca zwycięska 00001919
Autor: Damian Serwata

Projekt uwzględnia większość z postulowanych we wnioskach mieszkańców
elementów zagospodarowania i łączy
je w logiczną całość, dobrze dostosowaną do aktualnego stanu przestrzeni,
w sposób nie wymagający rewolucyjnych zmian istniejącej infrastruktury
i możliwy do etapowania. Jest to istotny walor z punktu widzenia realizacji
zagospodarowania przy ograniczonych środkach. Projekt nie wydziela
szczególnych stref funkcjonalnych
doliny (jak w innych projektach), lecz
opiera się na obszarach „problemowych” zdefiniowanych stanem obecnym, dla których rozwiązania integruje z charakterem całej doliny. Dzięki
temu cały projekt łączy duże zróżnicowanie charakteru miejsc, z zachowaniem spójności.
Interesujące rozwiązania:
––> propozycje dla węzła komunikacyjnego i okolic – zarówno scena pod
mostem i galeria/warsztaty muralu
dla części południowej, jak plenerowa galeria rzeźb w części północnej
oraz sposób uatrakcyjnienia przejścia
pieszego wzdłuż wiaduktu barwnymi
38

panelami z informacją o widocznych
obiektach i miejscach wydają się pomysłem do wykorzystania dla Galerii
Labirynt mieszczącej się w dawnych
Warsztatach (Kultury) sąsiadujących
z wiaduktem. Oznaczałoby to nie tylko powiększenie oferty tej instytucji
kultury, ale także ustanowienie jej jako
„gospodarza terenu”, a więc i nadanie
bardzo widocznemu wiaduktowi funkcji ważnej dla kreowania kulturalnego
wizerunku miasta („bramy miasta” –
według określenia autorów).
––> propozycja „miejsca spotkań” dla
terenów pomiędzy kirkutem i stadionem a Aleją Solidarności rozwiązuje podstawową trudność polegającą
na „zaproszeniu” użytkowników w to
miejsce. Skarpa ziemna izolująca od
uciążliwości drogi, propozycje obiektów kubaturowych (pawilon gastronomiczny i wypożyczalnia rowerów)
otaczające plac z boiskiem, sposób
wykorzystania skarpy i kontaktu z rzeką – tworzą przestrzeń otwartą o wyraźnie wyznaczonych granicach, która
ma szanse przyciągać mieszkańców
Lublina, a przy okazji stworzyć formy
ciągłej aktywności wokół stadionu.
Propozycja ta doskonale wykorzystuje obecne ukształtowanie terenu.
Ogrodzenie kirkutu w zaproponowanej formie wydaje się zbyt „obcesowe”, jednak nie pozbawione zasadności: w takim sąsiedztwie odgrodzenie
przestrzeni o charakterze refleksyjnym
(miejsca pamięci) od przestrzeni zdominowanej przez rekreację może się
okazać nieuniknione.

––> teren dla spacerów z psem rozciągający się od na zachód od węzła
drogowego po północnej stronie Al.
Solidarności wydaje się dobrym sposobem wykorzystania tak wąskiego
pasa zieleni wzdłuż drogi. Projektanci
zaproponowali tu ogrodzenie z siatki, co przy tej funkcji i sąsiedztwie jest
uzasadnione.
––> układ terenu rekreacji spokojnej
można pogodzić z dotychczasowym
układem działek, co nie wyklucza
możliwości zachowania części z nich
(zależnie od sytuacji) i wykorzystuje nawyki mieszkańców związane
z wcześniejszym funkcjonowaniem
obszaru. Sąsiedztwo McDonald’s będzie w tym wypadku atrakcyjne dla
przyszłych użytkowników.

––> sposób zagospodarowania pasa
drogowego Al. Solidarności jest tu
szczególnie godny uwagi. Zastosowanie zielonych skarp ziemnych jako
sposobu na złagodzenie uciążliwości
sąsiedztwa oraz propozycja nasadzenia drzew tworzących aleję, z jednoczesnym zróżnicowaniem zieleni po
obu stronach drogi daje rozwiązanie
porządkujące przestrzeń drogi, ale
dalekie od schematyzmu, a przy tym
redukujące uciążliwość drogi wobec
przyległych do niej terenów rekreacji.
Skarpy ziemne sprzyjają stworzeniu
lepszego niż obecnie tła dla koryta
rzeki, a jednocześnie wzmacniają wrażenie zielonego miasta w odbiorze
osób przejeżdżających główną trasą.
Szkoda tylko, że nie wykorzystano ich
jako okazji do choćby odcinkowego
wprowadzania korekty biegu rzeki dla
urozmaicenia towarzyszących jej ciągów pieszego i rowerowego.
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––> Praca zwycięska 00001919
Autor: Damian Serwata
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––> Praca zwycięska 00001919
Autor: Damian Serwata
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––> Praca zwycięska nr 10001013
Autorzy: Piotr Jabłoński, Kamil Jaroszuk

Projekt definiuje trzy strefy o różnym
charakterze (adresowane do różnych
rodzajów użytkowania): eko-park,
park hałasu i sport-park. Odnosi się
także do sąsiedniego terenu Górek
Czechowskich i postuluje „oswojenie”
obecności trasy w dnie doliny – izolując ruch kołowy zielenią i wprowadzając ciągi piesze i rowerowe w tak
„wyciszonej” strefie. Zakłada też korekty koryta Czechówki, nadając im
mocne uzasadnienie funkcjonalno-krajobrazowe. Urządzenia eko-parku
i sport-parku są godnymi uwagi propozycjami ze względu na ich oryginalność, a aranżacja strefy hałasu zawiera
ważne w przestrzeni miejskiej przesłanie. Projekt jest zasadniczo zgodny
z wnioskami mieszkańców, nadając
im formy odbiegające od rutynowych,
a jednocześnie umożliwiające efekty
„promocyjne”.
Interesujące rozwiązania:
––> eko-park jako odgrodzona od
drogi gęstym szpalerem drzew podmokła łąka z zakolem rzeki o amfiteatralnym nabrzeżu, podkreślonym
samotną wierzbą tworzy połączenie
Natury z Kulturą – tworzy miejsce
sprzyjające relaksowi a jednocześnie
intrygujące odrębnością (sugerujące
nawiązanie do klimatów Polesia). Przy
okazji jest to dobry pomysł na retencję
wód opadowych i wzbogacanie bio44

różnorodności.
––> wieża widokowa na Górkach
Czechowskich ze ścieżką na ich zalesionym stoku i przejściem pieszym
przez Al. Solidarności wydaje się doskonałym urozmaiceniem spacerowego „programu” ciągu pieszego wzdłuż
Czechówki, łączącym obie strony doliny i przedzielone nią dzielnice. Pozwoli na stworzenie kolejnego punktu eksponowania panoramy miasta,
obok widoków z alpinarium Ogrodu
Botanicznego, wzgórza Czwartek czy
wierzchowiny wzgórz na Kalinowszczyźnie. Realizacja tego pomysłu
wymagałaby dość szczegółowego
wpisania go do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
Górek Czechowskich.
––> park hałasu – jako edukacyjna
ekspozycja dla przejeżdżających doliną – jest może niezbyt „praktycznym”
rozwiązaniem, ale na pewno zwracającym uwagę na istotny aspekt klimatu
miasta. Ta propozycja może być atrakcyjna dla przejeżdżających, ale nie zachęca innych użytkowników.
––> propozycja wyposażenia sport-parku urządzeniami inspirowanymi
rysunkami Leonarda da Vinci jest najbardziej innowacyjnym pomysłem tej
pracy. Z jednej strony nawiązuje do renesansu – jednej z osi marketingu Lublina, a z drugiej rzeczywiście zachęca
do ruchu z wykorzystaniem tej interaktywnej „maszynerii”. Przy odrobinie szczęścia (sponsoringu!) realizacja
taka mogłaby nie tylko stanowić atrakcję rekreacyjną, ale też zdobyć szeroki
rozgłos dla miasta. Jest to też temat na

patenty. Kontekst przestrzenny jest dla
nich dobrą oprawą.
––> łąka otoczona wysoką zielenią na
wzniesieniu kirkutu z tablicą pamięci
i ścieżką żwirową polega na bardzo
oszczędnym, ale dobrze uzasadnionym ingerowaniu w stan istniejący. Ze
wszystkich pomysłów konkursowych
na teren kirkutu, ten pomysł wydaje się
jednym z najbardziej „stosownych”.
Układ zieleni – tworzący gęste ekrany
wzdłuż głównej drogi oraz ulic wo-

kół terenów zabudowy służy nie tylko
izolacji terenów zieleni i zabudowy od
głównej drogi, ale także buduje wrażenie zielonej doliny i zielonego miasta,
zaznaczając granicę między terenami
zabudowy a doliną i budując wnętrza
terenów rekreacyjnych (z przerwą na
wiadukt). To powinno dać uzasadnienie terminu „aleja”, choć szkoda, że
zabrakło propozycji zadrzewienia pasa
środkowego.
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––> Praca zwycięska nr 10001013
Autorzy: Piotr Jabłoński, Kamil Jaroszuk
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––> Praca zwycięska nr 10001013
Autorzy: Piotr Jabłoński, Kamil Jaroszuk
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––> Praca zwycięska nr 20130112 /
Autorzy:
Krzysztof
Jaraszkiewicz,
Marcin Molik, Michał Fronk

Najbardziej „urbanistyczna” z prac konkursowych, ingeruje także w miejską
zabudowę graniczącą z terenami zielonymi oraz zakłada odtworzenie dawnego rynku Wieniawy i wprowadzenie
pierzei zabudowy wzdłuż północnej
strony ul. Leszczyńskiego. Miękko prowadzony ciąg zabudowy zwrócony ku
dolinie w części zachodniej zmniejsza
wprawdzie obszar zieleni, ale nadaje
jej bardziej „miejski” charakter, a promenada biegnąca wzdłuż nowego
frontu zabudowy łączy osiedle z terenami zielonymi. Projekt kształtuje także wejścia w zieleń doliny od terenów
zabudowanych. Tereny zielone mają
zmienny charakter, odpowiadający na
różne potrzeby użytkowników (od cichej po różne formy aktywnych form
rekreacji).
Interesujące rozwiązania:
––> dobre powiązanie układu dróg
rowerowych i ciągów pieszych z sąsiednimi terenami zabudowy oraz dążenie do odsunięcia ich z sąsiedztwa
głównej drogi ku zabudowie sprzyja wykorzystaniu tych ciągów przez
mieszkańców, a jednocześnie zmniejsza uciążliwość głównej drogi dla osób
z nich korzystających.
––> teren sportowo-rekreacyjny po
zachodniej stronie ul. Puławskiej,
w sąsiedztwie McDonalda jest do50

brym uzupełnieniem istniejącej oferty
i wykorzystaniem terenu „niczyjego”
o prowizorycznej funkcji parkingów.
Powiązanie funkcji ogrodów działkowych z publicznie dostępnym parkiem i dalsza sekwencja sąsiedniej łąki
i parku nad meandrująca rzeką daje
dużą różnorodność charakteru zieleni
i form rekreacji.
––> pieszo-rowerowa promenada staje się atrakcyjną alternatywą wobec ruchu samochodowego w Al. Solidarności i może sprzyjać pro-ekologicznym
decyzjom mieszkańców o wyborze
środka komunikacji z centrum miasta. „Gęstość” wrażeń sprzyja przy tym
zmniejszeniu poczucia tego dystansu.
Wykorzystanie terenu wewnątrz zjazdów węzła komunikacyjnego (land-art
+ skate-park z widownią + taras widokowy) w połączeniu z „ogrodem sztuki” przy Galerii Labirynt stwarza doskonałą okazję do poszerzenia oferty
tej instytucji kultury i pozwala dobrze
wykorzystać eksponowane tereny węzła komunikacyjnego.
––> Rynek Wieniawy oraz proponowane w jego sąsiedztwie ciągi zabudowy sprzyjają re-urbanizacji tej części
dzielnicy, a proponowana skala zabudowy jest trafnie zdefiniowana w relacji do skali projektowanych przestrzeni
publicznych oraz relacji widokowych.
Propozycja zagospodarowania kirkutu – otwarta na uzgodnienia z Gminą
Żydowską – definiuje prawidłowo warunki brzegowe.
––> ciąg drzew wzdłuż Al. Solidarności zmierza do nadania jej charakteru
„alei”.

––> ekonomiczno-funkcjonalno-krajobrazowe uzasadnienie dla nowej
zabudowy jako formy kompensującej
i uzasadniającej wydatki na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, budującej atrakcyjność dla użytkowników
nowej zabudowy, a jednocześnie poprawiającej widok z doliny w sposób

podkreślający rzeźbę terenu (budynki
nowe jako niższe od istniejącej zabudowy w głębi – najlepiej widoczne
w wizualizacjach projektu z pierwszego etapu konkursu) jest godnym podkreślenia przykładem integralnego podejścia do przestrzeni miasta.
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ALEJA SOLIDARNOŚCI I WIADUKT PONIATOWSKIEGO

––> Praca zwycięska nr 20130112 /
Autorzy: Krzysztof Jaraszkiewicz,
Marcin Molik, Michał Fronk

13. skatepark pod wiaduktem
Rewitalizacja i witalizacja miejsca odciętego od miasta przez ruch kołowy. Poprzez zestawienie go z ruchem i aktywnością ﬁzyczną miejsce wpisuje się w tkankę
miasta, staje się kolejnym węzłem przestrzeni publicznych i terenów rekreacji na mapie Lublina. W okolicy o miejskim charakterze - most - powstaje miejsce
dla sportów i twórczości miejskiej, nieuciążliwe dla terenów mieszkaniowych jednocześnie dobrze wyeksponowane zachęca do udziału lub podziwiania.

12. tarasy widokowe
taras przy wiadukcie z widokiem na landart, zachód słońca, potok samochodów i dolinę Czechówki
- wielowątkowy krajobraz miejski

12. tarasy widokowe - widok na panoramę Lublina
Miejsca o lokalizacji widokowej dotychczas jako przechodnie odcinki komunikacyjne, przystosowane do 'przyjrzenia się miastu',
zachwytu, zdzwienia. Uczłowieczenie komunikacji pieszej zdominowanej i zepchniętej do minimum przez ruch kołowy.

12. tarasy widokowe - platforma widokowa przy pochylni wiaduktu Poniatowskiego
Na rozwidleniu pochylni i schodów kładki po stronie północno zachodniej - najlepiej usytuowanym potencjalnym punkcie
widokowym w okolicy - zaproponowno utworzenie platformy widokowej, zachęcającej do zatrzymania się po drodze
do centrum i w nieskrępowanym ruchem rowerów i pieszych miejscu podziwiać panoramę miasta.
12. tarasy widokowe - platforma widkowa na przedłużeniu kładki pieszo rowerowej
pełne wykorzystanie potencjału widokowego najlepiej usytuowanego punktu poprzez utworzenie platformy nieskrępowanej ruchem pieszym i rowerami
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15. nowy rynek Wieniawy
Historyczny rynek dzielnicy powinien zostać odtworzony przy obecnym zbiegu ulic i otoczony nową zabudową przeznaczoną na funkcje publiczne (np. administracja dzielnicy)
i drobne usługi i handel, a sam plac mógłby stanowić czasowe targowisko dzienne. Budynki powinny mieć 2-3 kondygnacje (w drugiej linii zabudowy do 5) a kształt placu
i zabudowy i zagospodarowanie zapewniać swobodne przejście pieszych z każdego kierunku i zakaz parkowania. Pod płytą placu przewidziano parking podziemny dostępny od
północy z uwagi na znaczną różnicę terenu. Zabudowa rynku powinna być funkcjonalnie połączona z koroną stadionu, co umożliwiałoby swobodny przepływ ludzi pomiędzy
lokalami usługowymi a stadionem.

PARK CZECHÓWKI I STAWU

––> Praca zwycięska nr 20130112 /
Autorzy: Krzysztof Jaraszkiewicz,
Marcin Molik, Michał Fronk

18. zespół boisk - sport przy rzece
sport jako domena styku rzeki z trasą szybkiego ruchu. Rewitalizacja terenu poprzez aktywność użytkowników, ponadto odczarowanie nieprzyjaznego sąsiedztwa
ruchu samochodowego i zbliżenie do rzeki jako rytmu wyznaczonego przez kierunek ruchu. Przejażdżka rowerem lub spacer staje się pretekstem do ponownego
odkrycia doliny rzecznej i jej ekosystemu (bieżnia wzdłuż czechówki i trasy szybkiego ruchu + siłownia na powietrzu).

14. wybieg dla psów
Tereny zielone wzdłuż ul. Północnej przy zbiegu ul. Kosmowskiej przekształcić w park - tor zabaw dla psów,
wyposażony w kosze i urządzenia rekreacyjne dla zabawy i szkolenia. Teren ten powinien spełniać funkcję
miejskiego psiego parku a w miarę upływu czasu wzbudzić dyskusję na temat utworzenia ich w każdej dzielnicy.

4. park - ogród doświadczeń
Oprócz zieleni buforowej instalacje, rzeźby, elementy ukazujące trase w krzywym zwierciadle dosłownie i w przenośni np. powiększające lupy, lustra.

2. park - ogródki działkowe
Ogródki działkowe stanowią wartość w mieście i należy bronić ich przed traktowaniem jako bariery w ciągłości inwestycyjno - urbanistycznej.
Działki miejskie jako jedyne dla wielu mieszkańców miejsce dla relaksu poprzez pracę na świeżym powietrzu i aktywny kontakt z naturą,
namiastka 'własnego kawałka ziemi'. Projekt zakłada rozwinięcie ich niedoskonałej i introwertycznej funkcji o powiązanie urbanistyczne
z miastem i otwarcie na rzekę. Stworzenie 'warsztatów ogrodniczych', gdzie działkowicze uczyliby uprawy 'własnej grzędy' oraz sprzedawali produkty z własnej działki, dałoby przestrzeń do integracji z lokalną społecznością. Pozytywna komercjalizacja zaniedbanej tradycji miejskiej agrokultury stanowi rewlitalizację oraz udrożnienie miasta poprzez park edukacyjny, przestrzeń publiczną i półpubliczną z potencjałem rozwoju.

5. promenada południowa wzdłuż parku
Bezpośredni przepływ ruchu z istniejących i nowoprojektowanych zespołów mieszkaniowych, nowa zabudowa zastępująca garaże wolnostojące - mieszkania
z usługami w parterach i parkingami podziemnymi. Równolegle do siebie mają funkcjonować - rzeka Czechówka, 'strumień' rekreacji i zieleni oraz 'strumień'
usług i mieszkań - promenada okalająca park.

54

ruch nad wodą

zbliżenie do wody

naturalna oczyszczalnia ścieków

4. park - ogród doświadczeń
Wykorzystanie różnorodności sytuacji jakie stwarza Czechóka na całej swojej długości może zaowocować całym programem nowych aktywności edukacyjno - rekreacyjnych. Odrębne mikro - ekosystemy jakie wyodrębniają się w otoczeniu
rzeki stają się pretekstem do działań edukacji, zbliżenia naturze, ożywienia zapomnianej części miasta oraz podniesienia jakości życia jego użytkowników jak i standardu systemu terenów zielonych i przestrzeni publicznych całego Lublina.
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nauka - nasluchiwanie

relaks nad wodą

nauka - oglądanie

relaks wśrod traw
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Wszystkie prace konkursowe, opisane w niniejszym opracowaniu zostaną przekazane prezydentowi Lublina.
Zawarte w nich pomysły są opisane
w kolejnym rozdziale oraz oznaczone
na specjalnej mapie, wraz z podaniem
autorów pomysłów.
Prace konkursowe mogą być wykorzystane jako materiał wyjściowy przy
określeniu oczekiwań użytkowników
terenu i planowania działań w obszarze doliny Czechówki oraz jako podstawa do planowania i realizowania
punktowych przekształceń przestrzeni, w ramach kompetencji i środków
pozostających w dyspozycji rad dzielnic. W takich przypadkach fundacja tu
obok jako organizator konkursu wspólnie z Radą Dzielnicy Wieniawa zwróci
się do odpowiednich władz o zapewnienie udziału w pracach projektowych
tych spośród zwycięzców konkursu,
których propozycje zostaną wybrane
do realizacji w danym przypadku. Pra-

ce będą mogły zostać wykorzystane
także jako podstawa do wnioskowania
przez rady dzielnic lub innych partnerów do władz miasta o realizację inwestycji przekraczających ich możliwości; w takich przypadkach organizator
wspólnie z Radą Dzielnicy Wieniawa
w porozumieniu ze zwycięzcami konkursu będzie wnioskować do Władz
Miasta o włączenie zwycięzców konkursu do prac projektowych.
Prace konkursowe zostały zaprezentowane na wystawie w Galerii Labirynt
w dniach 10-17 kwietnia 2013 r. (również w plenerze) oraz poddane pod
debatę publiczną w dniu 17 kwietnia
2013 r. Wnioski z debaty oraz szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w opracowaniu Cz. 3. Dokumentacja pokonkursowa, która jest
umieszczona na s stronie internetowej
konsultacji
www.parki.lublin.pl/czechowka+wieniawa

3. Zmiany w dolinie Czechówki, które zaszły
podczas realizacji projektu
(od lipca 2012 do kwietnia 2013)
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Podczas trwania projektu od lipca 2012
do kwietnia 2013 r. zaszły następujące
zmiany w sytuacji formalnej oraz faktycznej doliny Czechówki:
1. Rozpoczął się proces przebudowy
stadionu KS „Lublinianka”.
––> Do Rady Dzielnicy Wieniawa wpłynęło Obwieszczenie z dnia 05.04.2013
r. informujące, że na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. zo.o. z siedzibą
przy ul. Filaretów 44 w Lublinie zostało wszczęte postępowanie w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie stadionu KS „Lublinianka”, budowie zespołu
boisk treningowych z trybuną na trzysta miejsc, budowie wielofunkcyjnego
obiektu biurowo-usługowo- handlowego z garażem podziemnym oraz
budowie zespołu obiektów z przeznaczeniem na stację paliw wraz z budynkiem hotelowo-usługowo-gastronomicznym.
––> 14.05.2013r. zostało wydane postanowienie Prezydenta Miasta Lublina
nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
stadionu KS „Lublinianka”, budowie
boisk treningowych z trybuną na trzysta miejsc, budowie wielofunkcyjnego
obiektu biurowo-usługowo-handlowego z garażem podziemnym oraz
budowie zespołu obiektów z przeznaczeniem na stację paliw wraz z budyn58

kiem hotelowo-usługowo-gastronomicznym w Lublinie.
2. Wystąpiono o ustalenie warunków
zabudowy dla działek o numerach
71/4, 71/6, 72/1, położonych w pobliżu
ul. Skautów w Lublinie.
––> Do mieszkańców sąsiednich domów wpłynęło pismo z dnia 17.04.2013
dotyczące uzgodnienia projektu decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla
inwestycji polegającej na zabudowie
usługowo-handlowej o powierzchni
sprzedaży do 2000 m 2, z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, placem
zabaw dla dzieci, parkingiem, drogami wewnętrznymi wraz ze zjazdem
al. Solidarności, mostem na rzece
Czechówce, pylonem reklamowym
oraz infrastrukturą techniczną w ramach „Osiedlowego Ośrodka Rekreacji
i Usług Łąki Czechowskie”, na działach
nr 71/4, 71/6, 72/1 (obręb 26 – Rury
Brygidkowskie, arkusz 1), położonych
w pobliżu ul. Skautów w Lublinie.

łożonych w rejonach dolin rzecznych.
fundacja tu obok, jako organizator
konsultacji, złożyła w styczniu 2013
r. wnioski do projektu MPZP dla rejonu Czechówka – CZĘŚĆ I i rejonu
Czechówka Śródmieście – CZĘŚĆ II.
Wnioski te sformułowane zostały w na
podstawie efektów procesu konsultacji społecznych, które odbyły się
w okresie od lipca do listopada 2012
roku podczas realizacji „Społecznego projektu zagospodarowania doliny Czechówki w lubelskiej dzielnicy
Wieniawa”. Wnioski są dołączone do
niniejszego opracowania w formie

elektronicznej. Można się z nimi także zapoznać na stronie internetowej
www.parki.lublin.pl/czechowka+wieniawa w zakładce „baza wiedzy”.
5. W dniu 23 maja 2013 r. Rada Miasta Lublin podjęła Uchwałę Nr 766/
XXXI/2013 w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie do realizacji projektu
,,Ochrona suchych dolin i wąwozów
Lublina” i złożenia wniosku o jego
dofinansowanie z funduszy unijnych.
Program ten, obecnie będący na etapie
analiz, będzie dotyczył także terenów
objętych konsultacjami społecznymi.

3. Rada Dzielnicy podjęła decyzję
o przeznaczeniu środków finansowych na realizacje elementów programu rekreacyjnego na terenie objętym
opracowaniem (Uchwała nr 35 z 16
marca 2013 r. Rady Dzielnicy Wieniawa
w sprawie wykorzystania rezerwy celowej w roku 2013).
4. Przystąpiono do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla Ekologicznego
Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów po59

4. Wnioski końcowe – tabela
pomysłów i mapa pomysłów

Załączniki graficzne do wniosków fundacji tu obok do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, złożone do Urzędu Miasta Lublin, na podstawie
wyników konsultacji w styczniu 2013 r.
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Poniżej przedstawiamy zestawienie
pomysłów dotyczących zagospodarowania doliny Czechówki w dzielnicach
Wieniawa i Czechów Południowy wraz
z najbliższym otoczeniem. Zestawienie to ma na celu zebranie w jednym
miejscu wszystkich pomysłów, które
pojawiły się podczas procesu konsultacji, co ma ułatwić ich odnalezienie.
Szczególnie zależało nam, by autorzy
konkretnych rozwiązań „nie zaginęli”,
ale zostali podkreśleni i zapamiętani,
by pomysły nie stały się anonimowe,
bezosobowe. Jeżeli w przyszłości będziemy wdrażać którykolwiek z elementów, to taki zbiór pomysłów ma
ułatwić kontakt i współpracę z autorami. Zespół konsultacyjny nie czuje się
kompetentny by tworzyć jedną koncepcję z zebranych rozwiązań uważamy, że byłoby to niewłaściwe, stąd też
taka forma opracowania.

W celu lepszej czytelności tabeli pomysły zostały podzielone na kategorie odpowiadające wspomnianym już
wnioskom z konsultacji a źródła pomysłów zostały oznaczone kodem kolorystycznym:
kolor szary – pomysły zbiorowe o charakterze ogólnym, bez możliwości
wskazania autorstwa,
kolor czerwony – wnioski do MPZP,
kolor brązowy – zwycięska praca
konkursowa, autorzy: Michał Fronk,
Krzysztof Jaraszkiewicz, Marcin Molik,
kolor jasnoniebieski – zwycięska praca
konkursowa, autorzy: Piotr Jabłoński,
Kamil Jaroszuk,
kolor zielony – zwycięska praca konkursowa, autor: Damian Serwata,
kolor ciemnoniebieski – praca zakwalifikowana do II etapu, autorzy: Agnieszka Spasiewicz, Jarosław Stachyra,
kolor fioletowy – praca zakwalifikowana do drugiego etapu, autorzy: Sara
Korzec, Paweł Godzina,
kolor pomarańczowy – inne prace
konkursowe ( w nawiasach podani autorzy)
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Jakość przestrzeni
Jakość terenów zieleni i przestrzeni publicznych w dolinie. Stworzenie przestrzeni o wysokiej jakości estetycznej
i wartościach przyrodniczych, poprawiającej zdecydowanie
standard życia w okolicznych mieszkańców.
–> wyciąć chwasty
–> poprawa jakości zieleni
–> ławki, miejsca do siedzenia
–> jakość wyposażenia
–> udogodnienie dla
niepełnosprawnych
–> wprowadzenie większej ilości koszy na śmieci

–> ZP (zieleń parkowa) – na terenie
objętym planem, na terenach otwartych (wnioski do MPZP)
–> park, łąka (M.Fronk, K. Jaraszkiewicz, M.Molik)
–> pawilony +wyposażenie terenowe
w barwach Lublina (S.Korzec, P.Godzina)

Wielość funkcji
Dolina jako miejsca atrakcyjne do przebywania, spędzania
czasu, spotkań, różnorodnego użytkowania (aktywnego i biernego). Stworzenie miejsca uwzględniającego potrzeby wypoczynkowe różnych grup wiekowych, w różnych porach dnia
i tygodnia, roku, o różnej sprawności fizycznej.
–> boiska / orliki
–> stadion do renowacji
–> program rekreacyjno-sportowy
–> siłownia plenerowa
–> lodowisko
–> górka saneczkowa
–> park linowy
–> park naukowy
–> skate park
–> skate spot
–> miejsca piknikowe
–> plac zabaw dla różnych grup (przy
os. Przy Stawie)

–> plac zabaw dla starszych
–> plac zabaw dla młodszych
–> miejsca odpoczynku
–> mini Aquapark w miejscu dawnego
Opla
–> rekreacja spokojna na północnej
stronie
–> ścieżki zdrowia
–> oddzielić funkcję: piesi, rowery rekreacyjnie, rowery komunikacyjnie
–> boisko wielofunkcyjne – utwardzone np. bikepolo
–> ścieżka biegowa nie brukowana
miejsca do zatrzymania
63

–> tenis, wrotki, rolki,
–> ogród doświadczeń (wrażeń) – sposoby kontaktu z przyrodą: tratwa, siedziska nad wodą, szkła powiększające/
zniekształcające, tuba do słuchania
wody, kładki ze szkłem.
–> ekran dźwiękochłonny ze szkła (np.
Paryż Quai Branly) (M.Fronk, K. Jaraszkiewicz, M.Molik)
–> mini-golf
–> sport park: park urządzeń typu Leonardo (skrzydła, śmigła, woda, wiatr
itp.)
–> boisko do gry w bule
–> przesuwane ściany (P. Jabłoński, K.
Jaroszuk)

Gry i zabawy terenowe:
–> mata taneczna
–> trampolina,
–> minigolf,
–> ścianka wspinaczkowa
–> klasy (E. Chęć, K.Bogucka, B.Pydo,
M.Puźniak)

Powiązania W-E

–> Labirynt + kubatury do zabawy
terenowy plac zabaw (naturalistyczny,
kurhany)
–> trybuny na skarpie
–> taras do grillowania
–> platformy widokowe - miejsca spotkań (A. Spasiewicz, J. Stachyra)

–> droga rowerowa
–> droga piesza
–> drogi oświetlone i kręte
–> droga rowerowa dla ruchu lokalnego ale też połączenie z miastem
–> szybki elektryczny tramwaj

Powiązania piesze i rowerowe wzdłuż doliny rzeki (W-E).
Nadanie dolinie funkcji interesującego ciągu pieszego i rowerowego, z umiejętnym pogodzeniem obydwu funkcji, bez tworzenia niepotrzebnych kolizji pomiędzy użytkownikami.

–> ścieżki rowerowe przepuszczone
przepustami (P. Furtak, S.Gogłoza)

Łagodzenie al. Solidarności
Zmniejszenie oddziaływania Al. Solidarności na otoczenie
i zwiększenie rangi rzeki Czechówki.

–> izolująca zieleń
–> aleja drzew
–> ekrany dźwiękochłonne (przy budynkach przy ul. Ćwiklińskiej)
–> zmniejszenie presji samochodów
–> wyciszenie zielenią!
–> wały ziemne + krzewy
–> żywopłoty (wnioski do MPZP)
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–> Wały ziemne (D. Serwata)

przejścia dla pieszych i rowerzystów:
–> Warszawska – Ogród Botaniczny;
–> ścieżka omijająca ślimaki
–> Sikorskiego: przy Czechówce
–> przez Puławską –przy Czechówce
–> przez Ślimaki
przejścia dla zwierząt:
–> przepusty
–> Sikorskiego
–> Lubomelska
–> Warszawska
–> 3 Maja
–> Puławska
–> Ślimaki (wnioski do MPZP)

Powiązania N-S
Powiązania piesze i rowerowe pomiędzy Wieniawą i Śródmieściem a Czechowem (N-S) – „pokonanie” wielkiej bariery jaką
jest dziś Al. Solidarności.

–> Al. Solidarności jako parkway (S.Korzec, P.Godzina)
–> Wielka zielona ściana z otworami –
izolacja, okna na ulice i dolinę (B.Nawrocka, D.Wilczyńska)

przejścia dla pieszych i rowerzystów:
–> Al. Warszawska-Ogród Botaniczny
Al. Solidarności:
–> ul. Jagiellońska
–> Gen. Ducha
–> Przy Stawie/Radzyńska
przejścia dla zwierząt:
–> Al. Solidarności

–> Kładka pieszo-rowerowa Czechów
– Wieniawa (Rogowskiego – Ćwiklińskiej) (wnioski do MPZP)
–> przejście przy Radzyńskiej (światła)
–> przesunięcie przejścia dla pieszych
(Puławska – Kosmowskiej) (P.Jabłoński, K. Jaroszuk)
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trzy dodatkowe kładki nad doliną:
–> Puławska – Górki Czechowskie,
–> Ćwiklińskiej – Rogowskiego
–> Lubomelska – Paganiniego (S.Korzec, P.Godzina)

–> kolejka linowa nad doliną (A.Grzyb,
M.Koncewicz)
–> kładki+ windy (P. Furtak, S.Gogłoza

Powiązania z otoczeniem

–> zamiast garaży oś na ogrody działkowe i zabudowa pierzejowa (M.Fronk,
K. Jaraszkiewicz, M.Molik)

Pomysł na „Ślimaki”

Kirkut - zachowanie i udostępnienie cmentarza.

–> ochrona
–> miejsce pamięci
–> punkt widokowy
–> pomnik
–> bez większych zmian
–> łąka kwietna (P. Furtak, S.Gogłoza)

Zagospodarowanie / zmniejszenie negatywnego wpływu węzła komunikacyjnego mostu Poniatowskiego ze szczególnym
uwzględnieniem zjazdów i wjazdów – tzw. ślimaków

–> miejsce spotkań
–> graffiti pod wiaduktem
–> dostępność ślimaków – kładki, pochylnie
–> romantyczne miejsce
–> skatepark
–> zieleń
–> cena pod mostem,
–> galeria rzeźby,
–> barwne ekrany na moście + informacja o widokach na miasto
–> Ikona miejsca (D. Serwata)
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–> napis Lublin (E.Habza)

Kirkut

Powiązanie doliny z terenami otaczającymi, stworzenie wygodnych układów komunikacji pieszej i rowerowej, a także połączeń przyrodniczych.

–> drogi piesze i rowerowe
–> likwidacja barier architektonicznych
–> powiązanie z Parkiem Saskim

–> park ze stacją rowerową (P. Furtak,
S.Gogłoza)
–> galeria podwieszana pod wiaduktem (E.Chęć, K.Bogucka, B.Pydo,
M.Puźniak)

–> land arty,
–> platformy widokowe na wiadukcie
i w otoczeniu
–> skate park
–> widownia (M.Fronk, K.Jaraszkiewicz, M.Molik)
–> skate park,
–> bike park (A. Spasiewicz, J. Stachyra)

–> wygrodzony kirkut + otwarty ciąg
spacerowy (M.Fronk, K. Jaraszkiewicz,
M.Molik)
–> park Pamięci +ogrodzenie
–> betonowe/kamienne ławki na zboczu Kirkutu – widownia (D. Serwata)

Rynek wieniawski
Przestrzeń publiczna w rejonie dawnego rynku miasteczka
Wieniawa, jako wyraz szacunku do historii tego miejsca.

–> rynek – przestrzeń publiczna
–> „upamiętnienie” kina Kosmos

–> odtworzenie Rynku Wieniawskiego
+ parking podziemny (M.Fronk, K. Jaraszkiewicz, M.Molik)

–> źródło na Rynku Wieniawskim i kanał do Czechówki (S.Korzec, P.Godzina)

–> pawilon pod wiaduktem
–> przejścia przez ślimaki U. Wójcik,
M.Tetrycz)
–> fontanny roślinno – wodne (J.Baran)
67

Ogródki działkowe

Punkty widokowe

Ogródki działkowe jako szansa i wyzwanie

–> zlikwidować i coś zrobić dla wszystkich,
–> teren publiczny
–> ogródki półotwarte

–> ogródki jako park żywności + miejsca sprzedaży
–> alejki (M.Fronk, K. Jaraszkiewicz,
M.Molik)

–> punkty widokowe na całym terenie

–> rekreacja spokojna (D. Serwata)

–> farma miejska, urban farming (do
wynajęcia) (B. Nawrocka, D. Wilczyńska)

Parkingi

–> tarasy widokowe w różnych miejscach na szczycie skarp
–> ramy widokowe (M.Fronk, K. Jaraszkiewicz, M.Molik)

W prowadzenie parkingów w miejscach gdzie jest to konieczne
i potrzebne. Nie należy w tym celu niszczyć istniejącej zieleni.

Renaturalizacja rzeki
Wprowadzenie roślinności charakterystycznej dla dolin rzecznych, wprowadzenie meandrów, tak by rzeka nie zagrażała
bezpieczeństwu ludzi i ich mienia.

–> meandry
–> staw, spiętrzenie koło Lubomelskiej
–> mostki
–> jezioro koło Mc Donalds
–> bulwar

–> meander+ „wyspa” z wierzbą (półwysep)
–> podmokła łąka przy Mc Donalds
zamiast ogrodów działkowych (P. Jabłoński, K. Jaroszuk)

–> renaturalizacja
–> meandry
–> zieleń (wnioski do MPZP)

–> poszerzenie rzeki – żołądek (A.
Spasiewicz, J. Stachyra)
–> staw,
–> lodowisko, słuchanie żab (B.Nawrocka, D.Wilczyńska)
–> plaża, piasek (U. Wójcik, M.Tetrycz)
–> wyspa Czechówka (E.Kowalczyk, Ł.
Sowa, K.Strzałka, P.Czoch)
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Zaproponowanie punktów widokowych i odpowiedniej dla
nich infrastruktury w miejscach, które posiadają walory widokowe.

–> okolice Lubomelskiej
–> okolice Mc Donalds
–> okolice salonu Opla (Kaufland) –
etażerka
–> w części północnej
–> wielopoziomowy parking przy Lubomelskiej

–> parkingi w podziemiach nowej zabudowy (M.Fronk, K. Jaraszkiewicz,
M.Molik)
–> parkingi między jezdniami (D. Serwata)

Strefa dla psów
Stworzenie miejsc do wyprowadzania psów, przestrzeni gdzie
właściciele mogli by spędzać czas ze swoimi pupilami, bez narażania na niebezpieczeństwo innych użytkowników całej doliny.
–> miejsca dla psów
–> po północnej stronie (D. Serwata)

tereny dla psów:
–> ogródki działkowe,
–> przy ul. Ćwiklińskiej,
–> boiska treningowe (wnioski do
MPZP)
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Mapy wniosków i pomysłów

Coś ekstra w dolinie
Zaproponowanie w dolinie elementów na tyle atrakcyjnych
i niecodziennych, by przyciągała ona nie tylko mieszkańców
pobliskich osiedli, ale stała się miejscem odwiedzanym przez
pozostałych lublinian.
–> Wieża widokowa na Górkach Czechowskich (P. Jabłoński, K. Jaroszuk)
–> punkty tożsamości – zabawa miejska (D. Serwata)
–> dwa domy kultury (A. Spasiewicz, J.
Stachyra)

Przedstawione poniżej mapy to:
mapa kluczowych wniosków z konsultacji (tych, które możliwe były do zapisania w formie graficznej) oraz mapa

pomysłów, która jest ilustracją informacji zawartych w powyższej tabeli.
Mapy dokładnie można obejrzeć także
na naszej stronie internetowej (www.
parki.lublin.pl/czechowka+wieniawa),
w opracowaniach znajdujących się
w dziale „baza wiedzy”.

–> plac sztuki przed Galerią Labirynt,
a za Ogród
–> uzupełnienie zabudowy – północna strona ul. Leszczyńskiego
–> stary bruk
–> nowa zabudowa pierzejowa frontem do rzeki (ul. Ćwiklińskiej)
–> promenada (M.Fronk, K.Jaraszkiewicz, M.Molik)

–> Parking – wymienialnia – samochód
– rower (B. Nawrocka, D. Wilczyńska)
–> Kino letnie (E.Kowalczyk, Ł. Sowa,
K.Strzałka, P. Czoch)

Inne
Inne pomysły powstałe podczas procesu konsultacji.

–> kanał burzowy – aranżacja zabezpieczeń
–> Warsztaty Kultury – ekspozycja
wejścia
–> plac publiczny na Lubliniance
–> budynki w wałach ziemnych
–> szachy plenerowe,
–> ping-pong,
–> Al. Solidarności – brama do miasta
(D.Serwata)
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–> elementy przeszłości jako obiekty
nowej identyfikacji przestrzeni (karuzela rowerowa, domek kata, krzesła
z kina) (E. Chęć, K. Bogucka, B.Pydo, M.
Puźniak)
–> technologia zrównoważonego rozwoju w dolinie, techniczne przykłady,
proekologiczne (T. Smutek)

Mapa wybranych wniosków z konsultacji (kluczowe zagadnienia przestrzenne)
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Mapa pomysłów
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5. Podsumowanie – przyszłość

74

75

Proces konsultacji i powstawania społecznego projektu zagospodarowania
doliny Czechówki w Lublinie trwał od
lipca 2012 do czerwca 2013 r. Objął
badania terenowe, konsultacje społeczne oraz dwuetapowy konkurs na
koncepcję odnowy doliny. Każdy z wymienionych etapów został opisany
w osobnym raporcie, a obecny raport
zawiera wszystkie pomysły, jakie pojawiły się podczas całego procesu.
Powstałe 4 raporty częściowe są podstawą dla „Opracowania końcowego”,
będącego streszczeniem najważniejszych etapów procesu. To opracowanie, wraz z dołączonymi w formie
elektronicznej raportami, dokumentami i planszami, będzie przekazane władzom miasta, prezydentowi, radnym,
urzędnikom miejskim, podmiotom
odpowiedzialnym za dolinę Czechówki oraz partnerom projektu. Kolejnym
krokiem będzie monitoring sytuacji
terenu, który prowadzić będzie organizator – fundacja tu obok we współpracy z partnerami.
Monitoring będzie obejmował śledzenie bieżących decyzji dotyczących
doliny, udział w formalnych etapach
procesów decyzyjnych, m.in. takich
jak wnioski i uwagi do planów miejscowych, udział w spotkaniach, komisjach i innych zebraniach dotyczących
zagospodarowania terenu. Zgodnie
z założeniami konkursu, organizator oraz partnerzy, przede wszystkim
Rada Dzielnicy Wieniawa, będą podejmować decyzje o realizacji części lub
całości elementów zaprojektowanych
w pracach konkursowych. Ponadto
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organizator oraz Rada Dzielnicy będą
wnioskować do władz miasta lub innych podmiotów w sprawach realizacji
przekraczających ich możliwości lub
kompetencje. W takich przypadkach,
zgodnie z regulaminem konkursu,
organizator zobowiązuje się zadbać
o udział autorów pomysłów z prac
konkursowych w procesie realizacji
pomysłów.
Mogą być podejmowane także inne
działania, bazujące na ustaleniach
konsultacji, takie jak współpraca
z partnerami: instytucjami, uczelniami, organizacjami, realizacja wspólnych przedsięwzięć oraz pozyskiwanie nowych partnerów. O wszystkich
działaniach podejmowanych na rzecz
doliny organizator będzie informował
uczestników procesu konsultacji drogą
elektroniczną oraz za pośrednictwem
partnerów, przede wszystkim poprzez
Radę Dzielnicy Wieniawa.

Organizator konsultacji fundacja tu
obok składa serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy uczestniczyli w procesie. Dziękujemy uczestnikom spotkań, osobom wypowiadającym się na
spotkaniach, zgłaszającym swoje uwagi na piśmie lub elektronicznie, uczestnikom warsztatów, uczestnikom konkursu, mieszkańcom, wolontariuszom,
przedstawicielom
zaangażowanych
partnerów oraz wszystkim osobom,

Organizator

które w jakikolwiek sposób wsparły
proces i przyczyniły się do jego przeprowadzenia. Obecność i zaangażowanie mieszkańców podczas całego
procesu konsultacji, zmierzających
do sformułowania społecznego planu
zagospodarowania doliny Czechówki
w Lubelskiej dzielnicy Wieniawa, potwierdzają, że sprawa doliny Czechówki jest ważna dla mieszkańców Lublina.

Partnerzy

Wsparcie finansowe
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