
Zielone „Miejsca Dla Ciebie”

„Miejsce dla Ciebie” to pomysł Miejskiego Architekta Zieleni na program stopniowego odradzania 

mikroprzestrzeni „zagubionych” w centrum miasta przez nadawanie im nowych funkcji,  przy jak 

najwyższej jakości projektu, materiałów i wykonania. Koncepcje zostały przygotowane przez biuro 

Miejskiego Architekta Zieleni oraz Radę Kultury Przestrzeni. 

Jakość i pomysłowość
Celem projektu jest podniesienie standardów aranżacji otoczenia mieszkańców Lublina tak co do 

jakości jak i pomysłowości. Dzięki tym działaniom Lublin będzie miastem, gdzie przyjemnie czeka 

się na autobus, czyta książkę czy spotyka ze znajomymi. Skwery zaproszą zarówno studentów, jak 

i rodziców z dziećmi i seniorów. 

- Chcemy stworzyć jak najwięcej miejsc zielonych, w których mieszkańcy będą mogli na chwilę się  

zatrzymać,  przysiąść  i  miło  spędzić  czas  w  przyjemnym  otoczeniu.  W  tym  roku  chcemy  

zrealizować kilka takich miejsc, ale to na pewno nie koniec, będziemy szukać kolejnych lokalizacji,  

które mogą zamienić się w przyjazne zieleńce – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W pierwszej kolejności przekształcone zostaną trzy miejsca:

• mini skwer przy stacji rowerowej na rogu ul Hempla i Peowiaków

• zaułek przy ul. Chmielarczyka (przy przystanku)

• mini plac u zbiegu ul. Krótkiej i Krakowskiego Przedmieścia

Na kolejnym etapie planowane jest jeszcze  zagospodarowanie dwóch kolejnych miejsc przy ul. 

Lipowej (na skwerkach przy bloku nr 12 i przy przystanku po stronie cmentarza). 

Doświadczenie użytkowników

Projekty „Miejsc dla Ciebie” powstawały zgodnie z duchem design thinking, czyli rozważania wielu 

rozwiązań  w  zespole  roboczym  z  udziałem  ekspertów  z  Rady  Kultury  Przestrzeni.  Dzięki  tej 

współpracy projekty zyskały lepszy układ przestrzenny ułatwiający poruszanie się i korzystanie z 

nich,  większą  liczbę  siedzisk  i  ich  lepszą  orientację  względem  siebie  i  otoczenia,  czy  detale 

dekoracyjne nawiązujące do tożsamości miasta. 

- Jako Forum i Rada Kultury Przestrzeni bardzo cieszymy się z tej inicjatywy Miejskiego Architekta  

Zieleni, ponieważ kultura przestrzeni ujawnia się właśnie w detalu, na poziomie styku przestrzeni,  

miejskich mebli z użytkownikami. Odnosi się to także do małych zakątków, o których zapomina się  

w dużych planach,  a często są to jedyne miejsca w okolicy,  gdzie można usiąść,  odpocząć i  

porozmawiać  we  względnej  ciszy.  Jeśli  ten  program  będzie  dalej  prowadzony,  a  projekty  



doskonalone, nie mamy wątpliwości, że Lublin będzie miał powody do dumy, jako miasto bardziej  

„dla  ludzi”  na  europejskim  poziomie  a  także  konsekwentnie  realizujące  cele  założone  w  

powstających  „Standardach  infrastruktury  pieszej -  mówi  Marcin  Skrzypek,  członek  Rady 
Kultury Przestrzeni

Czego możemy się spodziewać? 

• Dodatkowych miejsc do wypoczynku wśród drzew i krzewów w centrum miasta tam, gdzie 

wcześniej były tylko bezimienne skrawki trawników

• Zdrojów wody pitnej do gaszenia pragnienia

• Iluminacji siedzisk, która nie będzie raziła w oczy

• Dbałości o detale – podkreślanie charakteru miejsca

• Dbałości  o istniejące drzewa – zastosowanie wodoprzepuszczalnej nawierzchni

• Poprawienia walorów estetycznych zaniedbanych i zapomnianych dotąd przestrzeni

Elementy wspólne
Ławki z betonu architektonicznego pokryte zostaną  drewnem i podświetlone listwami ledowymi, 

które  zlokalizowane  będą  pod  siedziskami  –  nie  będą  oślepiać  tylko  delikatnym  światłem 

podkreślać odciśnięty w betonie wzór przestrzenny. Znaki tworzące wzór, zaczerpnięte zostały z 

fasady  jednej z kamienic znajdujących się przy ul. Rynek. Tworzą one tzw. pattern powtarzający 

się na wszystkich betonowych elementach. 

Nawierzchnia  wodoprzepuszczalna  żwirowo-żywiczna –  zastosowana  w  celu  jak  najmniejszej 

straty wody - w trosce o drzewostan i retencję deszczową (woda nie będzie od razu spływać do 

kanału).  Nawierzchnia ta jest  przepuszczalna dla wody i  powietrza,  a przy tym nietoksyczna i 

trwała.  Produkuje  się  ją  z  materiału  mineralnego  (może  to  być  na  przykład  żwir  lub  grys) 

związanego niewielką ilością żywicy epoksydowej. Skleja ona na styku cząstki wypełniacza, dając 

w efekcie strukturę porowatą, przez którą swobodnie przepływa woda nie pozostawiając kałuż. 

Woda może również gromadzić się w porach powstałych pomiędzy drobinami kruszywa, stanowiąc 

swoisty rezerwuar dla rosnących w pobliżu roślin. Istotny jest przy tym fakt, że nawierzchnia ta nie 

przerasta chwastami ani nie osiedlają się w niej owady (np. mrówki). Jest mrozoodporna i odporna 

na letnie wysokie temperatury.

Zdrój wody pitnej - zapewnia dostęp do świeżej wody prosto z wodociągu. Wystarczy nacisnąć 

odpowiedni przycisk a chłodna woda ugasi pragnienie. Skorzystanie z ich działania pozwala na 

ograniczenie ilości odpadów plastikowych generowanych przez mieszkańców. 



Krótkie charakterystyki „Miejsc Dla Ciebie”

ul. Chmielarczyka

To niewielkie wnętrze urbanistyczne będące fragmentem pasa drogowego położonego w ścisłym 

centrum  Lublina  na  skrzyżowaniu  ciągów  pieszych  w  pobliżu  przystanka.  Obecnie  teren 

zaniedbany.  Jest  tam kilka  krzewów ligustru i  dzikiej  róży oraz dwa kasztanowce wciśnięte  w 

ciasną  zabudowę.  Na  terenie  objętym  projektem  planowane  jest  utworzenie  zakątka 

wypoczynkowego z miejscami do siedzenia.  Autorzy projektów skupiali  się na wygodzie ludzi i 

dostosowaniu terenu do codziennego użytkownika, tak by każdy  mógł usiąść, odpocząć w cieniu 

drzew i napić się wody ze zlokalizowanego w pobliżu ławek zdroju. Ławki ustawione są w kształt 

prostokąta w taki sposób, aby ułatwiały swobodną komunikację. Miejsce to zdobić będą wieloletnie 

rośliny cieniolubne i zadarniające m.in.:  runianka i funkia a także posadzony od strony parkingu 

jaśminowiec wonny, który będzie miał zadanie przesłonić mniej atrakcyjny widok.

ul. Hempla/ul. Peowiaków

Niewielki fragment zielonego terenu w rozwidleniu ulic Hempla, Peowiaków i Kołłątaja. Sąsiaduje z 

Centrum  Kultury,  a  także  z  nowo  powstałą  stacją  rowerową.  Nie  więc  charakteru  wnętrza 

krajobrazowego  otoczonego  ścianami  lecz  raczej  podcieni  pod  koronami  drzew  i  azylu  do 

zatrzymywania  się  i  umawiania  na  spotkania.  Dodatkowym  elementem  uatrakcyjniającym  tą 

przestrzeń  jest instalacja ze stali nierdzewnej – monocykl, która dodatkowo za pomocą napędu 

rowerowego będzie uruchamiała wodę lecąca ze zdroju wodnego. Planowane jest wprowadzenie 

elementów małej  architektury w formie  betonowych  ławek wygiętych  w łuk.  Nowe nasadzenia 

krzewów  uzupełnią  istniejąca  już  roślinność  -  klon  jawor  i  lipę  drobnolistną  –  pod  którymi 

użytkownicy będą mogli skryć się przed gorącym słońcem w ich cieniu.

ul. Krótka

Cześć ulicy od strony ul.  Krakowskie Przedmieście zmieni się nie do poznania.  Nawierzchnia 

zostanie wymieniona na płyty betonowe 50x50, w centralnym punkcie staną elementy do siedzenia 

a także betonowe donice z roślinnością. Jednym z elementów do siedzenia będzie pomarańczowa 

kostka z tworzywa sztucznego o wymiarach 1,3 na 1,3 z naniesionym wzorem takim samym jak na 

pozostałych Miejscach dla Ciebie. W donicach przewidziano nasadzenia z krzewuszki i laurowiśni.

Agnieszka Jarocka – Biuro Miejskiego Architekta Zieleni

Marcin Skrzypek – Forum Kultury Przestrzeni


