




Przedmiot zamówienia i zakres opracowania

“(...) przygotowanie projektu koncepcyjnego z elementami projektu budowlanego dla zieleni, 
nawierzchni, placu zabaw oraz małej architektury dla terenu przedstawionego w załącznikach do 

ogłoszenia, zwanego "Słomianym Rynkiem". 

“ Plac zabaw na Słomianym Rynku powinien być zaprojektowany indywidualnie dla tego miejsca 
bez zastosowania urządzeń katalogowych lub z wyjątkowym dopuszczeniem urządzeń 

katalogowych na drodze bieżących konsultacji ze zleceniodawcą.”



Przedmiot zamówienia i zakres opracowania



JAK PRACOWALIŚMY ?



BADANIE W DZIAŁANIU



BYLIŚMY Z WAMI NA WWW:



SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
1 lipca 

Spotkanie informacyjne, określamy potrzeby i sposoby korzystania 
ze Słomianego Rynku różnych grup interesu

20 lipca 
Wspólnie z Pracownią K, dziećmi i mieszkańcami DPSu

 będziemy szukać wielofunkcyjnych rozwiązań

27 lipca 
2. spotkanie warsztatowe z mieszkańcami. 

Szukanie rozwiązań zorientowanych problemowo: np. 

- Ciągi komunikacyjne i przedepty

- Wielofunkcyjne miejsca spotkań

- Dostęp do wody historycznie i współcześnie

- Miejsca zabaw i wypoczynku

- Miejsca parkingowe



SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI c.d.

23 września 
3. spotkanie warsztatowe z mieszkańcami, wyłożenie wstępnej koncepcji i dyskusja nad 

szczegółowymi rozwiązaniami, konsultacja koncepcji w ujęciu problemowym, 
przyporządkowanie rozwiązań do konkretnych powierzchni Słomianego Rynku

20 grudnia 
Prezentacja finalnej koncepcji wraz z wizualizacją

PONADTO: 
Mapy sentymentalne

Spacery tematyczne

Pikniki Badawcze

Lotne Punkty Konsultacyjne





PODCZAS OSTATNICH SPOTKAŃ DOWIEDZIELIŚMY SIĘ ŻE:



Miejscem zabaw dla dzieci

Miejscem dla wydarzeń społecznych

Miejscem spotkań zimowych i letnich

Posiadać miejsca do siedzenia i wypoczynku

Posiadać elementy sportowe do wielofunkcyjnego wykorzystania

Posiadać dostęp do wody 

A także miejscem, które zna swoją tożsamość historyczną i współczesną

SŁOMIANY RYNEK MA BYĆ:



NAJWAŻNIESZE FUNKCJE:









Słomiany Rynek jako część krajobrazu Bystrzycy, która miała bezpośredni wpływ na towarzyszącą mu zabudowę, 
budynki produkcyjne, garbarnie, a tym samym wymogła miejsce wymiany handlowej.

GENEZA SŁOMIANEGO RYNKU



Słomiany Rynek jako połączenie przestrzeni i zabudowy wiejskiej, zagrodowej
 z zabudową nadrzeczną, miejską w charakterze.

GENEZA SŁOMIANEGO RYNKU

POLA

ŁĄKI

RZEKA



Rok 1954 to zmiana charakteru rynku, z przestrzeni handlu na przestrzeń zieloną, parkową.
Słomiany Rynek staje się częścią kompleksowego systemu terenów zielonych Lublina.

GENEZA SŁOMIANEGO RYNKU



ODWOŁANIE DO STREFOWANIA WYPRACOWANEGO W 1954 R.
Wypracowane wnętrza krajobrazowe czytelne także dziś poprzez ściany zieleni oraz ukształtowanie terenu. 

Szczególnie zaniżenie niecki z częścią parkową.

ZASADA KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI



SPAJAJĄCA PĘTLA KOMUNIKACYJNA I WEJŚCIA NA TEREN
Koniecznie skomunikowanie wyżej położonych części terenu z niecką, oraz przywrócenie komunikacji 

obwodowej placu zabaw i niecki. Utworzenie wyraźnych wejść na teren SR.
WYtworzenie traktu głównego pomiędzy ul. Kalinowszczyzna a Towarową.

ZASADA KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI



Powstaje 5 stref funkcjonalnych, współpracujących ze sobą i powiązanych widokowo
 oraz komunikacyjnie, jednak. 

Wszystkie podkreślają niepowtarzalny charakter zielni na SR oraz reagują na bliskie 
sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej.

PROJEKTOWANE STREFY FUNKCJONALNE



Nowe elementy krajobrazowe opierają się na uwydatnianiu potencjału przestrzennego niecki jako nawiązującego 
do doliny rzecznej oraz wody i placu zabaw powiązanych z historią zdroju i obecności słomy na dawnym rynku.

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA



PROJEKTOWANE ELEMENTY - SCHEMAT IDEOWY 



1 , 3, 4, 5  KRAJOBRAZY  ZABAW
Plac zabaw zostaje zaprojektowany indywidualnie dla 

tego miejsca bez zastosowania urządzeń 
katalogowych z wyjątkowym dopuszczeniem części 

istniejących i sprawnych urządzeń katalogowych, z ich 
zmianą lokalizacji i romieszczeniem pomiędzy nowo-

projektowanymi elementami.
1. Supersnopek, 3. Wydma Piaskowa, 4. Wyspa Kamienna 

   i 5. Trawnik do leżakowania , zaplanowane jako 
integralne krajobrazy o cechach sensorycznych z 

naciskiem na użyte naturalne materiały oraz odniesienia 
do typologii krajobrazu.

2     DAWNY ZDRÓJ
Funkcja kulturowa, edukacyjna z 
rekreacją. Miejsce wiedzy o 
gospodarce wodnej Lublina oraz 
przekształceniach koryta rzeki 
Czechówki przy Słomianym Rynku. 
Kontakt z wodą: uruchomiony zdrój 
jako poidełko w zewnętrznej ścianie. 
Projektowana niecka wodna z 
mozaiką, na którą zaleca się rozpisać 
oddzielny konkurs. W zewnętrznym 
betonowym kręgu, opcjonalnie, 
projektowane dysze generujące 
bryzę wodną. Latem z obiektu 
powinna obsługiwać kawiarnio-
cukiernia.

6,7     ŁĄKI KWIETNE
Wokół istniejącej infrastruktury 
technicznej. Otoczenie pompy 
wodnej i stacji trafo otoczone 
łąkami kwietnymi. i.

8     SŁOMIANY TRAKT PIESZY
Nawierzchnia z płyt betonowych na 
miejscu istniejącego chodnika, 
którego trakt zostaje poszerzony. 
Mała architektura w postaci 
podłużnych siedzisk z 
przesuwanymi oparciami i blatami 
stwarzającymi możliwość   
wspólnego spędzania czasu. Trakt 
jako społeczny łącznik między 
ulicami Towarową i 
Kalinowszczyzna. Także jako 
pokazane wątki estetyczne ukazane 
jako prefabrykowane płyty o 
teksturach słomy w różnych stanach 
obróbki (od słomek pościernisko).

9       PLENEROWA SCENA
W postaci drewnianego podestu, który na co dzień będzie służył 
jako miejsce wypoczynku (siedzenie, leżenie, zabawy, gry 
planszowe, konsumpcja). Wokół sceny zamontowane siedziska. Na 
skarpie zintegrowane z widokiem na scenę siedziska widowni. 
Kultura, rozrywka, festyny, eventy. Doprowadzenie prądu. Miejsce 
do obsługi licznie odbywających  się na SR wydarzeń kulturalnych. 
Scena kadrująca isteniejącą przyrodę jakoprzedstawienie samo w 
sobie.

12     ZIELONY TRAKT
Bazujący na istniejącej alei lipowej uzupełniony o nowe nasadzenia 
drzew. Strefa obsługująca kamienice przy ul. Towarowej. Miejsce o 
charakterze półprywatnym. Ważne aby zachować tą cechę 
przestrzeni, której której nieformalnymi gospodarzami i głównymi 
użytkownikami są mieszkańcy kamienic Towarowa 27 i 29. 

10 WIDOWISKOWA 
DOLINA
Siedziska na  skarpie.  
Niedostępny teren 
udostępniony poprzez 
małą architekturę tworzy 
nowe relacje widokowe i 
funkcjonalności. Niecka 
staje się swoistym 
krajobrazowym 
amfiteatrem, wglądem w 
miejsko-wiejski klimat 
Słomianego Rynku. 
Razem z rampami 
komunikacyjnymi, 
siedziska tworzą nowe 
oblicze skarpy dostępnej 
i atrakcyjnej.

13    SPORT W ZIELENI
Projektowane 
umieszczenie składanych 
słupków do rozwieszania 
siatki do gry w siatkówkę 
oraz konstrukcji bramek 
do gry w piłkę nożną. 
Słupki do siatkówki 
składane do korytek 
umieszczonych w 
murawie. Bramki jako 
proste ramy na stałe. 

14 TRAKT ANDERSA
Projektowany nowy trakt  
 z nawierzchnią mineralną 
oraz nasypy  ziemne wraz 
z drewnianymi dekami/ 
siedziskami pomiędzy, 
pełniące funkcję izolującą 
Słomiany Rynek od ruchu 
samochodowego na ul. 
Andersa. Odizolowana 
nasypami , zostaje 
utworzona przestrzeń do 
ćwiczeń fizycznych 
(kalisteniki).

11 POLANA 
WYPOCZYNKOWA
Polana wypoczynkowa
 - strefa ciszy i relaksu z 
miejscami do siedzenia, 
leżenia, zanurzona
w zieleni o charakterze 
naturalnym (lilaki, 
jaśminowce, bodziszki)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - AKSONOMETRIA



PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE



PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE



























Projektowana zieleń swoim układem kompozycyjnym  wraz z zastosowanym doborem 
gatunkowym wprowadzą efekt lekkości, falowania i lśnienia jako nawiązanie do bliskości doliny 

rzeki Bystrzycy, jej dzikości, naturalności. Dodatkowo roślinność obok pobudzenia zmysłu wzroku i 
słuchu, będzie działać na węch użytkowników, ponieważ wprowadzono gatunki pachnące.

ZIELEŃ





Dobór roślin opracowano wg następujących założeń:

• podkreślenie walorów przyrodniczych miejsca i zwiększenie jego atrakcyjności;

• dobór gatunków roślin zgodny z wymaganiami siedliskowymi, dostosowany do miejsca 
bytowania, o wysokiej mrozoodporności;

• zastosowanie roślin o dobrym wzroście oraz małych wymaganiach pielęgnacyjnych;

• wprowadzenie drzew, krzewów i bylin zróżnicowanych pokrojem, fakturą, porą kwitnienia w 
celu wzmocnienia efektu estetycznego, oraz pobudzenia zmysłów;

• wykorzystanie walorów istniejącego terenu w tworzeniu uzupełniającego, roślinnego układu 
przestrzennego;

ZIELEŃ



łąka kwietna

perovskia

trzcinnik

jeżówka

głóg

KALINA

śnieguliczka

tawuła

jaśminowiec

śmiałek

jaśminowiec
krwawnik



SCHEMAT PROJEKTOWANEJ ZIELENI



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Autorzy koncepcji:
mgr. Inż. arch. Michał Fronk

mgr. Inż. arch. krajobrazu Magda Zaworska
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