PARK RUSAŁKA
Iluminacja panoramy miasta,
którą można obserwować
z Rusałki

Oświetlenie punktu
widokowego
przy Baszcie Wodnej
i schodów

Oświetlenie mostka
i placu z rzeźbą Rusałki

Oświetlenie obwodnicy
otaczającej wielką łąkę

Oświetlenie mostka
na alejce
i ścieżce rowerowej

Wielka łąka pozostaje
nieoświetlona
w celu dobrej obserwacji
oświetlonej
panoramy miasta

Oświetlenie
zielonego dachu
na pawilonie parkowym

Oświetlenie placu parkowego
z rzeźbą Żaby

Oświetlenie alejki piesze
biegnącej wzdłuż rowu
meljoracyjnego
Oświetlenie
wejścia do Parku
oraz iluminacja
fontanny w nawierzchni

Oświetlone zadaszenia
- altany parkowe

Punkt widokowy
oświetlony jedynie
lampami w nawierzchni
w celu dobrej obserwacji
oświetlonej
panoramy miasta

Oświetlenie wschodniej
części parku:
- plac zabaw
- skate park
- boisko do koszykówki
- boisko do siatkówki
- parking

Oświetlenie pawilonu
obsługującego boiska
i jego otoczenia

Oświetlenie przejścia
przez ulicę Rusałka

Oświetlenie kładki
przez Bystrzycę

Projekt wykonany na podstawie konsultacji społecznych
przeprowadzonych w okresie od kwietnia do lipca 2011 r.
- spotkania otwartego (6.04.2011),
- trzech spotkań warsztatowych (1,8 i 15.06.2011),
- rozmów przy makiecie (28.05.2011),
- konsultacji internetowych,
- wystawy i dyskusji publicznej (7.07.2011).
opracowanie:
Jan Kamiński, Przemysław Sarnecki / Lublin, wrzesień 2011
Organizator:

Społeczny projekt koncepcyjny
zagospodarowania PARKU RUSAŁKA
w Lublinie

Partnerzy:

w Lublinie

przy Prezydencie Miasta Lublin

Wsparcie finansowe:
Rada Dzielnicy
Śródmieście
Wydział Gospodarki
Komunalnej
UM Lublin
Wydział Planowania
UM Lublin
/plansza zaktualizowana dn.13 czercwa 2013/

Instytut
Architektury Krajobrazu

Projekt niniejszy powstał na podstawie dwóch poprzedzających go opracowań wykonanych
przez studentów studiów magisterskich architektury krajobrazu KUL, zaprezentowanych
w dniu 7 lipca 2011 r., których autorami są:
Jagoda Bochniarz, Paulina Borówka, Michalina Brzuszkiewicz, Katarzyna Burzec,
Lucyna Cichoń, Patrycja Czekajska, Katarzyna Godzwa, Aleksandra Michalska,
Sylwia Nowosz, Ewa Pawelec-Sołowow, Agata Stolarska, Magdalena Świątek,
Magdalena Zalewska, Jan Burtan, Kamil Zwolski, Karolina Pindor, Przemysław Sarnecki,
Aleksandra Śliwińska, Martyna Kuzimińska, Małgorzata Wójciga, Paulina Sowa, Dorota Słomka,
Łukasz Woźniak, Katarzyna Sidorowska,Tomasz Smutek, Anna Wasil.

Projekt koncepcyjny - rzut
- aspekt nocny
Skala 1:850
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