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Lublin, 15 czerwca 2011

ZAPROJEKTUJMY RAZEM PARK RUSAŁKA – WARSZTATY PRZY MAKIECIE
SPOTKANIE 3 – WSPÓLNY PROJEKT (PODSUMOWANIE TRZECH SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH)

15 czerwca 2011 (środa), godz: 17:30 – 19:30
Za nami juŜ trzecie spotkanie warsztatowe poświęcone
poświęcone odnowie parku Rusałka. Tym
samym zakończyliśmy warsztaty przy makiecie. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób w
tym

licznie

przybyli

przedsiębiorcy,
Dziękujemy

mieszkańcy

członkowie

wszystkim

za

dzielnicy

organizacji

Śródmieście

pozarządowych,

zaangaŜowanie,

poświęcenie

i

innych

dzielnic

Lublina,

urzędnicy
urzę
dnicy

oraz

studenci.

swojego

czasu,

aktywne

uczestnictwo w warsztatach, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami. MoŜemy śmiało
powiedzieć, Ŝe jest w Lublinie grupa osób, dla której los Parku Rusałka nie
nie jest obojętny.
Kolejnym etapem konsultacji będzie wystawa i publiczna dyskusja.
Przez ostatnie trzy tygodnie udało nam się wspólnie wypracować ogromną ilość pomysłów i
propozycji dotyczących odnowy Parku. Ostatnie spotkanie poświęcone było zebraniu
wszystkich

pomysłów

i

określeniu

wspólnej

wizji.

Podczas

intensywnej

dyskusji

wypracowaliśmy ogólną wizję parku Rusałka oraz szereg pomysłów. Na tej podstawie
wyłaniają się dwie propozycje szczegółowych rozwiązań zagospodarowania tego terenu,
pozostające jednak w zasadniczych sprawach jednomyślne.
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Szczegółowe wytyczne dotyczące ogólnej wizji oraz dwóch sformułowanych na warsztatach koncepcji:
WIZJA OGÓLNA
- poprawa Ŝycia mieszkańców okolicy, kanalizacja, poprawa stanu infrastruktury, rewitalizacja;
- teren otwarty, dostępny dla wszystkich mieszkańców,
- łąka miejska, wielki „trawnik” do róŜnorodnych aktywności:
(sport, gry, zabawy na świeŜym powietrzu, opalanie się, wylegiwanie się, spotkania, latawce, organizacja imprez,
siedziska do swobodnego przetaczania – aranŜowania, zajęcia dla szkół, lekcje w plenerze, ćwiczenia fizyczne,
zorbing, nauka, moŜliwość organizacji imprez masowych i kameralnych, cyrk, wesołe miasteczko, agility –
ćwiczenia z psami, pikniki, grill etc.)
- niska roślinność nieprzesłaniająca panoramy (w skupiskach dających cień),
- rozległa ekspozycja panoramy Starego Miasta,
- poprawa dostępności, budowa chodników na dojściach do Parku,
- poprawa stanu wejść na teren, atrakcyjne wejścia, nowe wejścia na teren,
- Rusałka łącznik pomiędzy centrum Lublina (deptakiem) a bulwarem nad Bystrzycą – w postaci alei spacerowej i
drogi rowerowej - „zielony deptak”,
- budowa przejścia dla pieszych i rowerów przez ul. Rusałka,
- alejki spacerowe i ścieŜki rowerowe,
- teren dostępny dla niepełnosprawnych,
- likwidacja ogrodzeń i nieuŜywanych wieŜ oświetleniowych,
- boiska ogólnodostępne – uniwersalne, (otwarte płaszczyzny trawiaste lub zasygnalizowane zielenią,
- obiekty kubaturowe niewielkie, obsługujące teren – kawiarnie, wypoŜyczalnie rowerów, sprzętu sportowego,
piłek, nart biegowych (zimą), leŜaków, siedzisk dla kilku osób (do przetaczania), toalety, prysznice,
wypoŜyczalnia grilli, pojemniki do sortowania odpadów
- przyłącza podziemne do organizacji imprez, hot-spot,
- parking obsługujący park (parking skumulowany, wzdłuŜ ulicy lub rozproszony), parking ten byłby w dni
robocze wsparciem dla handlowej dzielnicy Rusałka,
- woda (wykorzystanie naturalnego cieku wodnego i wód gruntowych) – stworzenie naturalnego zbiornika lub
zbiornika zasilanego wodami Bystrzycy,
- rów jako element dekoracyjny,
- powiązanie terenu Rusałki z terenem kościelnym i terenem browaru, otwarcie tych terenów za zgodą właścicieli,
- uczytelnienie powiązań widokowych poprzez korektę roślinności (wycięcie niektórych drzew, ale z zachowaniem
większości), zachowanie i poprawa widoczności z punktów widokowych: z łąki, z górki saneczkowej, spod
wieŜy wodnej,
- akcenty („drogowskazy”) informacje o Parku Rusałka na deptaku i na bulwarze nad Bystrzycą,
- przejście przez ogródki działkowe nad Bystrzycę, po istniejącym nasypie (w dalszej perspektywie moŜliwe),
- wydzielony obszar do wyprowadzania psów,
- pozostawienie topól od strony ul. Wesołej,
- upamiętnienie obozu Junaków, nawiązanie do bulwaru Stanisława Zalewskiego,
- przystanek autobusowy i linia autobusowa przez ul. Rusałka,
- nasadzenia barwne kwitnące raz do roku – np: cebulowe,
- funkcje oŜywiające teren zlokalizowane wokół, w ramach istniejącej zabudowy lub jako uzupełnienia pierzei ulic,
- odtworzenie ulicy biegnącej przez browar, za zgodą właścicieli,
- wyposaŜenie terenu, atrakcyjne i trwałe: alejki, ławki, oświetlenie, stojaki dla rowerów, stoliki, kosze na śmieci,
kosze na psie odchody (na terenie dla psów), urządzenia sportowe – bramki, stoły do ping-ponga.
PoniŜej dwie wizje szczegółowe:
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wizja ekstensywna

wizja intensywna

„WIELKI TRAWNIK”

„WIELKI TRAWNIK Z ATRAKCJAMI”

- otwarte trawniki, łąka,

- boiska jako wyraźnie wyznaczone obszary,

- grupy niskich drzew dające cień,

- większy parking,

- minimalny obszar parkingów w części

- więcej alejek spacerowych,

wschodniej,

- zbiornik wodny większy, zasilany wodą z Bystrzycy,

- kilka głównych alejek spacerowych,

wymagający stałego utrzymania,

- niewielki plac zabaw w części wschodniej,

- ścieŜka edukacyjna,

- boiska jako otwarte trawniki, bez wyraźnych

- stałe i wyraźnie oznaczone punkty widokowe, tablice

granic, ale z bramkami,

informacyjne, trasa widokowa po punktach,

- zbiornik wodny oparty na naturalnych

- scena i łąka jako miejsce organizacji imprez masowych,

źródłach, okresowo zanikający, w postaci

- lokalizacja dodatkowego pawilonu obsługującego boiska, w

niecki retencyjnej, napełniającej się tylko w

okolicy dzisiejszych baraków przy boiskach,

wypadku wyŜszego poziomu wód

- skate park,

gruntowych,

- odbudowa kładki nad Bystrzycą na istniejących podporach i

- niewielki pawilon w postaci oranŜerii

powiązanie terenu z Parkiem Ludowym,

(szklarni), przeszklonej, dostępnej cały rok,

- utwardzone place, do spotkań, na wystawy, jarmarki, róŜne

eksponującej panoramę na Rusałkę,

wydarzenia kulturalne, etc.

- naturalne miejsca do zabaw, rozwijające

- fontanna,

kreatywność, niekoniecznie jako typowe

- rzeźby plenerowe,

urządzenia.

- miejsce do nauki na wolnym powietrzu – zielona klasa,
- niewielkie obszary rabat ozdobnych (ze względu na koszty
utrzymania),
- wysokiej klasy plac zabaw, atrakcyjny w skali całego miasta,
- plac zabaw dla dorosłych, siłownia na świeŜym powietrzu,
- nasadzenia roślin cebulowych – kwitnących wczesną wiosną,
- zadaszenia i pergole chroniące od deszczu i słońca.

Kolejnym etapem konsultacji będzie wystawa połączona z dyskusją publiczną na temat
zaprezentowanych
opracowane

w

rozwiązań.

formie

Wypracowane

graficznej

przez

na

warsztatach

studentów

dwa

architektury

projekty
krajobrazu

zostaną
KUL

i

zaprezentowane jako
jako społeczny projekt na wystawie w dn. 7 lipca 2011, o godz. 17:00
w Wojewódzkim

Ośrodku

www.parki.lublin.pl..

Po

Kultury.
dyskusji

Wystawa

dostępna
dostępna

opracowany

będzie

zostanie,

w

takŜe
wersji
wersji

społeczny Projekt Odnowy Parku Rusałka.
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W spotkaniu uczestniczyli:
Arkadiusz Bieniek

Hubert Mącik

Jan Burtan

Barbara Niezgoda

Paulina Borówka

Piotr Osiak

Michalina Brzuszkiewicz

Ewa Pawelec-Sołowow

Renata ChyŜewska

Karolina Pindor

Wojciech Czerwiński

Tomasz Radzikowski

Piotr Choma

Przemysław Sarnecki

Patrycja Czekajska

Katarzyna Sidorowska

Michał Fronk

Piotr Skrzypczak

Katarzyna Godzwa

Dorota Słomka

Oksana Gural

Tomasz Smutek

Bogusław Hajda

Bogdan Sola

Andrzej Jabłoński

Paulina Sowa

Antoni Jakóbczak

Agata Stolarska

Krzysztof Janus

Aleksandra Śliwińska

Krzysztof Jaraszkiewicz

Magdalena Świątek

Jan Kamiński

Jacek Warda

Kinga Kulik

Anna Wasil

Ewa Kus

Michał Więckowski

Jarosław Kus

Piotr Więckowski

Martyna Kuzimińska

Karol Wilczyński

Yaryna Kuzytska

Jadwiga Wojciechowska-Bartnik

Dorota Letachowicz

Łukasz Woźniak

Małgorzata Majewska

Magdalena Zalewska

Czesław Mazurkiewicz

Kamil Zwolski
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