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Lublin jest jednym z miast, które nie posiada skumulowanego w jednym miejscu terenu zieleni 

przeznaczonego od czynnej rekreacji. Jednocześnie w mieście rozwija się szereg oddolnych 

inicjatyw, będących poza nurtem sportu „instytucjonajnego”. Pojawiła się moda na aktywność 

fizyczną, bieganie, gry w plenerze, etc. Powstają: duży stadion, basen, niewiele jest natomiast 

miejsc dla indywidualnej, rodzinnej lub grupowej rekreacji - uprawiania sportu na poziomie 

amatorskim. 

Proponujemy by miejscem dla tych aktywności był Park Ludowy. 

Właściwą procedurą wydaje się być opracowanie wysokiej jakościwysokiej jakościwysokiej jakościwysokiej jakości projektu koncepcyjnegoprojektu koncepcyjnegoprojektu koncepcyjnegoprojektu koncepcyjnego, który z 

poszanowaniem istniejących wartości wprowadzi do niego nowe elementy wyposażenia. Procedura 

uzyskania projektu koncepcyjnego powinna zapewniać jego wysoką jakość, nie opierając się 

jedynie na kryterium ceny. W tym celu proponujemy by zawierała ona klauzule zapewniające 

obowiązkowe konsultacje ze społecznością lokalną, stowarzyszeniami, organizacjami 

społecznymi, grupami sportów alternatywnych, non-profit i środowiskiem branżowym zajmującym 

się przestrzenią, na etapach zapewniających możliwość głębokich zmian. Z opracowaniem 

wyjściowym, będącym efektem procesu konsultacji społecznych, można zapoznać się na stronie: 

http://www.parki.lublin.pl/park-ludowy/opracowanie-koncowe 

 

    

Jako najkonieczniejsze działania wskazujemy:Jako najkonieczniejsze działania wskazujemy:Jako najkonieczniejsze działania wskazujemy:Jako najkonieczniejsze działania wskazujemy:    

- Otwarcie głównej osi parkowej dla ruchu pieszego i rowerowego, przynajmniej w ciągu dnia; 

może to się odbyć poprzez odgrodzenie jedynie części zapleczowej Targów. 

- Wyciszenie krajobrazowe hali Targów za pomocą zieleni, lub także przebudowa hali od strony 

Parku, w celu lokalizacji funkcji obsługujących: siłownia, restauracja, klub i stworzenia 

reprezentacyjnego wejścia od Parku do hali. 

- Wygodne wejścia, zjazdy do parku, likwidacja barier architektonicznych. 

- Rezygnacja z planowanej uliczki dzielącej park (ze względu na jej przebieg w najbardziej 

malowniczym fragmencie parku). 

 

PropPropPropProponujemy następujące elementy programowe „Parku Aktywnej Rekreacji”onujemy następujące elementy programowe „Parku Aktywnej Rekreacji”onujemy następujące elementy programowe „Parku Aktywnej Rekreacji”onujemy następujące elementy programowe „Parku Aktywnej Rekreacji”::::    

1. Duża otwarta przestrzeń trawiasta w centralnej części; wielofunkcyjna, umożliwiającą 

wypoczynek, ćwiczenia, gry i zabawy, okresowe imprezy plenerowe, etc. 

2. Plac centralny spinający kompozycję parku, wielofunkcyjny; na placu mogą zostać 

umieszczone gry wodne, rzeźba będąca elementem charakterystycznym. 

3. Ścieżki biegowe, opisy, kilometraż, informacje dodatkowe, miejsca zatrzymań. 

4. Siłownie na świeżym powietrzu w miejscach zatrzymań. 

5. Trasa do „Nordic walking”, biegnąca także dalej wzdłuż Bystrzycy. 



6. Wydzielone, lekko wyniesione nawierzchnie, bardzo gładkie, do jazdy na rolkach, 

skomunikowane z parkingiem. 

7. Ścieżki rowerowe – tranzytowe przez park, miejsca zatrzymań, stojaki. 

8. Wybieg dla psów, wraz z urządzeniami do ćwiczeń, psią toaletą i pojemnikami na odchody. 

9. Boisko do gry boule. 

10. Boisko wielofunkcyjne utwardzone: koszykówka, bike-polo. 

11. Otwarte boiska wielofunkcyjne, trawiaste,  przy boiskach wiaty do obserwacji. 

12. Ścianka wspinaczkowa. 

13. Boisko do squasha. 

14. Stoliki szachowe. 

15. Duże szachy plenerowe. 

16. Edukacyjny (naturalistyczny, przygodowy) plac zabaw, głazowisko, pnie drzew, liny, mostki, 

pajęczyny. 

17. Korty tenisowe. 

18. Przestrzeń do sztuk walki. 

19. Przestrzeń do ćwiczeń gimnastycznych, fitness. 

20. Ścieżka zdrowia. 

21. Labirynt roślinny. 

22. Strzelnica do strzelania z łuku (konieczna skarpa osłaniająca). 

23. Skate-park. 

24. Stoły do ping-ponga. 

25. Przystań kajakowa. 

26. Ścieżki ziemne i drewniane tarasy dochodzące do samej rzeki. 

27. Kręgle. 

28. Minigolf. 

29. Wieża widokowa [jako akcent i element rozpoznawczy] do obserwacji pięter roślinności 

oraz obserwacji miasta ponad koronami drzew. 

30. Miejsca dla palaczy – tylko tam można będzie palić. 

31. Proponujemy także rozważenie możliwości częściowej likwidacji wałów, otwarcia parku na 

rzekę a rzeki na park oraz wprowadzenia wody z rzeki do Parku w postaci przepływowego 

stawu. 

 

Proponujemy, by realizacja „Parku Aktywnej Rekreacji” była wydarzeniem medialnym, połączonym 

z promocją rekreacji w Lublinie, wydaniem broszury informującej o atrakcjach parku, 

wyposażeniu, kilometrażu ścieżek, odległości do parku, ilości spalanych kalorii, etc. Całość parku 

można także wyposażyć w kody QR lub inne elementy, odsyłające do stosownych aplikacji. 

 

Opracował: 

Jan Kamiński 

koordynator konsultacji Parku Ludowego 

Lublin, grudzień 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wybrane inspiracje:Wybrane inspiracje:Wybrane inspiracje:Wybrane inspiracje:    

 
ścieżka biegowa ścieżka dla rolek ścieżka rowerowa 

  

plac zabaw ścieżka zdrowia boisko do gry boule 

 
platformy w koronach drzew boisko wielofunkcyjne 

(koszykówka, bike-polo, etc.) 

labirynt 

 

ćwiczenia z psami stoliki szachowe urządzenia edulacyjne 

  
otwarte trawniki przestrzeń do ćwiczeń sztuki walki 

   

palarnia ścianka wspinaczkowa squash 
 


