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Lublin, 8 czerwca 2011

Sprawozdanie z WARSZTATÓW PRZY MAKIECIE
SPOTKANIE 1 – UPORZĄDKOWANIE
(PRACA W ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH)
8 czerwca 2011 (środa),
(środa), godz: 17:30 – 19:30
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom drugiego spotkania warsztatowego
poświęconego Rusałce! Dziękujemy za wspólne projektowanie przyszłej wizji parku.
parku. Mamy
nadzieję, Ŝe z wielu naszych pomysłów i propozycji,
propozycji, które zrodziły się i jeszcze zrodzą się
na warsztatach uda nam się na przyszłym spotkaniu wypracować wspólny,
wspólny, społeczny
społeczny projekt
odnowy Parku.
W środę, 8 czerwca 2011 r. odbyło się drugie spotkanie warsztatowe przy makiecie
dotyczące zagospodarowania Parku Rusałka w Lublinie – pod hasłem „Uporządkowanie”. W
spotkaniu uczestniczyło 30 osób. Udział wzięli mieszkańcy dzielnicy Śródmieście i innych
dzielnic Lublina - ok. 10 osób, urzędnicy Urzędu Miasta Lublin oraz studenci w tym studenci
architektury krajobrazu KUL, którzy przygotowywali materiały i zapewniali obsługę
spotkania.
Było to drugie spotkanie warsztatowe poświęcone odnowie Parku Rusałka. Uczestnicy
spotkania zawiązali kilkuosobowe zespoły projektowe, w których pracowali nad wizją
przyszłości parku. Na zakończenie wspólnej pracy kaŜdy z zespołów zaprezentował na
forum swoje pomysły. W ten sposób powstało pięć roboczych koncepcji zagospodarowania
Parku Rusałka oraz szereg pomysłów dotyczących sposobów jego oŜywienia. Spotkanie
prowadził Pan Bogusław Hajda – ekspert konsultacji społecznych. W spotkaniu brała takŜe
udział Pani Ewa Stokłuska, przedstawicielka wspierającej nasze działanie Fundacji Stocznia,
która prowadzi m.in. portal partycypacjaobywatelska.pl.
Kolejne spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniu 15 czerwca 2011 (środa
(środa),
środa), będziemy
podczas niego zajmować
zajmować się próbą wypracowania, na podstawie przygotowanych koncepcji,
koncepcji,
wspólnej wizji Parku Rusałka.
Rusałka.
Lista pomysłów – według zespołów (str:2(str:2-7)

ul. Szlak 65/103, 31-153 Kraków
tel./fax 12 661 82 10 | gsm: 696 157 000
biuro@sak.org.pl | www.sak.org.pl
Stowarzyszenie naleŜy do europejskich organizacji EFLA oraz ELCA

2

Zespół 1:
Bogdan Sola, Tomasz Smutek, Patrycja Czekajska, Dorota Letachowicz

Ustalić naleŜy:
Program
Terytorium opracowania
(granice)
Powierzchnia opracowania
Uwzględnić:
Wytyczne urbanistyczne
Warunki fizjograficzne
- gleba
- woda gruntowa
- stan istniejącej zieleń
- stan uzbrojenia terenu
- istniejące elementy
zagospodarowania terenu
(górka saneczkowa, boiska
sportowe)
- ukształtowanie terenu
- wystawa (nasłonecznienie)
- strony świata
Elementy:
- Boiska sportowe
- Plac wolny – na imprezy
masowe, cyrk, powierzchnia
trawiasta
- Scena
- Plac zabaw (ogród
jordanowski)
- Uprawa chmielu w okolicach
browaru
- ŚcieŜka rowerowa
- Rosarium
- Parking
- Zbiornik wodny
- Usługi – budynki usługowe

Druga wersja projektu przygotowana przez Tomasza Smutka
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Zespół 2:
Krzysztof St. Werner, Aleksandra Michalska, Martyna Kuzimińska, Przemysław Sarnecki
Elementy projektowane:
- Green park
- pijalnia wód
- połączenie terenu z
browarem
- punkty widokowe i górka
saneczkowa
- „Plac Kaczyńskiego”
- typowe przedłuŜenie „Parku
Ludowego”
- likwidacja ogródków i
włączenie do parku
- boiska są bezuŜyteczne
- architektura nawiązująca do
Nałęczowa
- obiekty rekreacyjne i
uzdrowiskowe
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Zespół 3:
Piotr Choroś, Łukasz Buczek, Małgorzata Wójciga, Magdalena Zalewska, Katarzyna Godzwa, Jagoda Bochniarz
Elementy projektowane:
- ścieŜka rowerowa
połączona ze ścieŜką nad
Bystrzycą
- otwarta przestrzeń
- strefa edukacyjna
- likwidacja boisk w takiej
formie jak obecnie
- swobodny charakter terenu
- zachowanie górki
saneczkowej (punkt
widokowy)
- skate park
- kawiarnia
- scena – strefa otwarta do
imprez masowych
- plac zabaw
- wysoka roślinność w formie
szpaleru
- zachowanie punktów
widokowych
- wpisać teren do tworzonej
Strategii Rozwoju Sportu
- parking
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Zespół 4:
Piotr Choma, Paulina Borówka, Katarzyna Burzec, Paulina Sowa
Wartości terenu:
– zieleń i panorama – naleŜy
wykorzystać te wartości,
- Dyskusyjna nazwa.
Elementy projektowane:
- Utworzyć ZIELONY OGRÓD
na Rusałce, publiczny,
dostępny i przyciągający
cały rok,
- Ogródki przy knajpach,
takŜe w formie oranŜerii
(szklarnie) – uŜywane cały
rok, umoŜliwiają
obserwację panoramy.
- Firma jako gospodarz
terenu
- Funkcja dydaktyczna
- ŚcieŜka rowerowa
połączona z Bystrzycą
- Rusałka jako połączenie i
punkt przyciągający
- Rekreacja i wypoczynek
- Estetyka
- Browar i pałac Sobieskich –
połączenie z Rusałką
- Pozostawienie duŜego
terenu biologicznie
czynnego (boiska)
- Parking przy ulicy,
przedzielony co pewien
czas zielenią,
- Dwa place – jeden przy
Rusałce z widokiem na
Stare Miasto
- Plac zabaw
- Kawiarnie, sport, piłka
noŜna
- Gastronomia
- Drugi deptak, restauracje
- Woda – panorama odbija
się w zbiorniku wodnym,
woda połączona z rowem
melioracyjnym
- Coś czego nie ma nigdzie
indziej, unikat na skalę
Lublina lub Polski
- „drugi” Nałęczów
- Niska zieleń
Koncepcja parkingu przy ulicy
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Zespół 5:
Ewa Kus, Jarosław Kus, Barbara Niezgoda, Michał Fronk
Problemy:
- zaniedbane dojścia na
teren
- brak kanalizacji, ścieki
trafiają do kanalizacji
- parking do handlu
budowlanego planowany
jest na terenie obozu
Junaków
Pilna potrzeba:
- budowa kanalizacji na ul.
Wesołej
Elementy istniejące
- ŚcieŜki uŜywane przez
mieszkańców: wzdłuŜ
ogrodzenia, komunikacja
przez teren, rekreacja.
- Gdy nie było boisk ścieŜka
wiodła przez środek
- Zachować punkty widokowe
na panoramę i na Rusałkę
Elementy projektowane:
- Nowe nawierzchnie i
oświetlenie
- Lodziarnie, pijalnie
- Gastronomia z rekreacją (w
części zachodniej)
- Plac zabaw dla miejscowych
dzieci i dla całego miasta
- WypoŜyczalnia rowerów,
(maluchy na rowerze)
- Parkingi (gdzie?)
- Miejsce na „spacer z psem”
- zachowanie struktury
biologicznej (zachowanie
topoli, uzupełnienie alei)
- restauracja istniejących
ciągów pieszych
- łąka miejska
- ogrodzenie ograniczające
widoczność na Rusałkę
- miejsce dla dzieci, domy
kultury
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Zespół 6:
ElŜbieta Kołodziej – Wnuk, Tomasz Radzikowski, Jan Kamiński
(bez mapy)

- odtworzenie dawnej ulicy przechodzącej przez browar – jako ciągu pieszo – rowerowego,
- uczytelnienie ambony myśliwskiej i dawnych stajni carskich na ul. Wesołej,
- teren otwarty, trawiasty, likwidacja barier, by było bezpieczniej,
- pozostawienie nazwy Park Rusałka, mimo Ŝe jest kontrowersyjna. „Błonia” juŜ są – pod zamkiem, a
tu moŜna pokazać, ze park moŜe teŜ wyglądać inaczej – jak wielkie trawniki i grupy drzew,
- konieczne zachowanie otwartego widoku,
- odtworzyć poldery zalewowe dla Bystrzycy (w okolicach Rusałki),
- rów jako element dekoracyjny,
- ręczne pompy jako element dekoracyjny,
- powiązanie terenu parku z terenem kościelnym (pobernardyńskim),
- parking do obsługi parku.

W spotkaniu uczestniczyli:
Jagoda Bochniarz

Dorota Letachowicz

Paulina Borówka

Małgorzata Majewska

Łukasz Buczek

Aleksandra Michalska

Katarzyna Burzec

Barbara Niezgoda

Piotr Choma

Anna Polska

Piotr Choroś

Tomasz Radzikowski

Patrycja Czekajska

Przemysław Sarnecki

Michał Fronk

Tomasz Smutek

Katarzyna Godzwa

Bogdan Sola

Bogusław Hajda

Paulina Sowa

Jan Kamiński

Ewa Stokłuska

ElŜbieta Kołodziej – Wnuk

Krzysztof St. Werner

Ewa Kus

Jadwiga Wojciechowska-Bartnik

Jarosław Kus

Małgorzata Wójciga

Martyna Kuzimińska

Magdalena Zalewska
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