
PUNKT OBSERWACJI PRZYRODY

KONCEPCJA SZCZEGÓŁOWA
ZAGOSPODAROWANIA PARKU NADRZECZNEGO 
W LUBLINIE WRAZ Z PLAŻAMI I RUINAMI MŁYNA 
WODNEGO W REJONIE UL. MEDALIONÓW
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Punkt gastronomiczny PG1
z WC ogólnodostępnym  – przy parkingu P2.

Pawilon na rzucie sześciokąta o zróżnicowanych elewacjach                                   
i dostępnym dachu. Kształtowany na wzór ociosanego lub obgryzio-
nego przez bobra pnia drzewa. Elewacje stanowią pionowo cięte deski 
z suchych pni drzew z terenu doliny Bystrzycy. Obiekt zaprojektowany 
jako naturalnie nagrzewający się i akumulujący ciepło przez drewniane 
wykończenie, na wystawie południowo-zachodniej. Główna akumulacja 

ciepła przez drewniany dach.

Kładka K1
Układ przestrzenny kładki kształtowany jako dynamiczna forma wstęgi 
korespondującej z ulicą Żeglarską, która w przyszłości stanie się 
trasą szybkiego ruchu. Przekrój kładki przeprowadza dwa pasy ruchu                    
rowerowego oraz jeden - pieszego, co podyktowało dynamiczną formę 
mającą na celu wysmuklić i odciążyć wizualnie całą strukturę. Powstają 
dwie platformy, jedna wyniesiona nad rzekę i druga zaniżona ku lustru 
wody, z możliwością postoju dla kajaków. Powstaje miejsce o wymiarze 

bramy rozpoczynającej trakt wzdłuż koryta Bystrzycy.
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P l a ż e  –  t r a w i a s t e  t e r e n y  r e k r e a c y j n e
N a  t e r e n i e  P a r k u  N a d r z e c z n e g o  u k s z t a ł t o w a n o  d w i e  p l a ż e  t r a w i a s t e  p r z e z n a c z o n e  d o  l e ż a k o w a n i a  i  k ą p i e l i  s ł o n e c z n y c h .

Kładka K2
Nowa konstrukcja ma wydzielone powierzchnie dla ruchu pieszego

i rowerowego, i jest rozbudowana o pomosty widokowe oraz 
zejście nad lustro wody. Układ przestrzenny kładki jest inspirowany 

geometrią gałęzi. “Połamany” trakt czyni z przeprawy nad rzeką 
niepowtarzalny spacer  z platformami wychodzącymi 

ku koronom drzew oraz otwiera widok na nurt rzeki. Detal 
wykończenia inspirowany fakturą kory drzewa czy też korodujących 

pni drewnianych, organicznie wkomponowuje się w przyrodnicze 
otoczenie.

Kładka K3
W sąsiedztwie tej kładki będzie punkt należący do szlaku młynów wod-
nych. Kładka zapewni połączenie piesze i rowerowe osiedla Nałkowskich 
z ul. Janowską poprzez ul. Rąblowską. Ponadto spełni rolę indywidual-
nego punktu obserwacji przyrody, miejsca wypoczynku czy też placyku 
spotkań pomiędzy parkiem, a osiedlem mieszkaniowym. Nowa kładka             
z wydzielonymi powierzchniami ruchu dla pieszych i rowerzystów, rozbu-
dowana o poziomy widokowe   w formie stopni do siedzenia i obserwacji 

oraz pomosty zbliżające do poziomu płynącej wody.
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Projektowany punkt widokowy PW3 
określa główną zasadę spaceru w krajobrazie, wchodzenie do jego 
wnętrza i odbieranie z różnych poziomów. W Parku Nadrzecznym 
aranżacja istniejących wnętrz krajobrazowych, uroczysk, łozowisk               
i zbiorowisk roślinnych zostaje podkreślona przez podesty. Prezentowa-

ny punkt widokowy PW3 to jedno z rozwiązań danego wnętrza. 

Podesty parkowe - Wnętrza krajobrazowe
Głównym czynnikiem kształtującym przebieg projektowanych podestów 
jest dialog z istniejącymi zbiorowiskami roślinnymi i tworzonymi przez nie 
wnętrzami krajobrazowymi, uroczyskami. Polega na udostępnianiu tych 
miejsc w sposób obwodowy, z miejscowymi wejściami w ich przestrzeń, 
wtedy gdy prezentują szczególne walory krajobrazowe, wrażeniowe, 

widokowe lub zmysłowe

Punkt gastronomiczny PG2
z WC ogólnodostępnym – przy ścieżkach SPP3  (otulina parku na skar-
pie zachodniej). Wydzielone dwie kubatury, połączone podestem drew-
nianym pozwalającym na komunikację wokół budynków oraz po ich 
dachach. Jedna kubatura z możliwością lokalizacji kawiarni lub drobnej 
gastronomii, druga jako obudowa dla mobilnych kontenerów sanitar-
nych wraz z zadaszonym miejscem do odpoczynku i postojów w trak-
cie przebywania w parku. Architektura kształtowana w typologii gniazda                              
z poziomych listew drewnianych, ma odzwierciedlenie w mikrourba-         
nistyce założenia. Wydzielone centralne miejsce do spotkań, skupienia, 

kadrujące również malownicze widoki na park.
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PODESTY NA
WILGOTNYCH ŁAKACH

PG2

PW3

Podesty parkowe
- Zbiorowiska przyrodnicze
Koncepcja zakłada wytrasowanie 
ścieżek podestowych o geome-    
trii meandrującego wieloboku, 
przebiegającego “przez łąkę             
i nad łąką”, w celu ochrony zbioro 
-wisk przyrodniczych wrażliwych 
na deptanie poprzez wyniesienia 
ponad obszary bagienne.

PODESTY W KORONACH DRZEW

Punkty obserwacji przyrody
Punkty obserwacji przyrody. 

Miejsca zapewniające różnorodne relacje 
widokowe i zmysłowe z naturą. Kształtowane platformy pozwalają 

obserwować zbiorowiska przyrodnicze z innej perspektywy,
 bądź przysiąść w niecce czy na schodkach w intymnej bliskości 

z dźwiękami, zapachami, w różnych temperaturach otoczenia.
Tak kształtowane podesty parkowe czynią z krajoznawczej ścieżki, 

wielowymiarową przygodę podkreśloną przestrzennymi punktami 
zatrzymania w dialogu z przyrodą.

Kładka K5
Nowa kładka z wydzielonymi pasami ruchu dla pieszych i rowerzystów, 
rozbudowana o pomost widokowy z odrębnym wejściem dla pieszych. 
Kładka jest zlokalizowana w pobliżu terenów  rekreacyjnych z plażami 
trawiastymi na obu brzegach rzeki i ruinami dawnego młyna. Kładka 
K5 zapewnia połączenie piesze i rowerowe osiedla Nałkowskich                              
z najszerszą częścią  Parku Nadrzecznego. Forma kładki wynika z jej 
bliskości z infrastrukturą pozyskiwania i gospodarowania wodą pitną            
w Lublinie. Nawiązanie do geometrii historycznego, drewnianego 
rurociągu ze stalowymi obręczami, tworzy ażurową przeprawę kryjącą 
trakt pieszo rowerowy. Dochodzi do relacji przepływu ruchu ludzi nad 

przepływem wody rzecznej.
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Aranżacja ruin młyna
Ruiny dawnego młyna wykorzystano do zlokalizowania sceny z zaple- 
czem i amfiteatrem wkomponowanym w zbocze skarpy. Zabiegi adapta-
cyjne wykorzystują usytuowanie pozostałości obiektu w naturalnej niec-
ce terenowej, stwarzającej możliwości scenicznego wydobycia obiektu            
i terenu wokół niego. Dwie odrębne ściany zostały zespolone zewnętrzną, 
niezależną funkcjonalnie ramą. Jest ona podkonstrukcją dla zadaszeń 
membranowych, z linią obwodowego oświetlenia wnętrza przestrzeni 
ruin. Także spójna materiałowo podłoga sceny i wnętrza krajobrazowo-
edukacyjnego w formie podestów drewnianych, spaja oddalone od siebie 
ściany dawnej budowli. Scena jak i amfiteatr nawiązują relację z terenem, 
tworząc osiedlową przestrzeń publiczną dla wydarzeń o różnorodnym 
charakterze. Przy niższej ścianie usytuowano pawilon zaplecza sceny. 
Otwory po dawnych oknach i drzwiach są wypełnione podświetlanymi 

panelami opowiadającymi o historii młynarstwa na Lubelszczyźnie. 

Kładka piesza KP
Zaprojektowana kładka KP zbliża do siebie tereny przeznaczone na 
leżakowanie i korzystanie z kąpieli słonecznych na plażach trawiastych 
- osiedlowej na prawym brzegu Bystrzycy i ogólnomiejskiej na lewym 
brzegu. Kładka przeznaczona jest dla ruchu pieszego i ma stanowić ele-
ment przestrzenny o funkcji rekreacyjnej i widokowej. Jest bezpośrednim 
wejściem na teren Parku Nadrzecznego z os. Łąkowa i zaprojektowana 
jako wznosząca się ku wyższemu, zachodniemu brzegowi. Wyposażona 
w miejsca zatrzymania w formie siedzisk, skierowanych naprzemiennie 

ku północy i południu.

Podesty parkowe - Krajobraz równoległy
Podesty udostępniają również północną część terenu z oczkami wod-
nymi, włączając je w sieć ścieżek całego układu parkowego. Projektowa-
na geometria, nawiązując do unerwienia liścia, pozwala na uzyskanie 
kompozycji swobodnego błądzenia, z jednoczesnym kompleksowym 
skomunikowaniem z resztą terenu oraz głównymi wejściami i wyjściami 
Parku Nadrzecznego, w tym także z projektowanymi kładkami i punktami 

gastronomicznymi.

Podesty parkowe - Na różnych poziomach
Podesty pełnią rolę delikatnego unerwienia komunikacyjnego, które ulega ro-
zwidleniom, zakończonym “samotniami”, bądź punktami obserwacji z bliska 
lub dystansu, zdefiniowanymi w postaci wyniesień. Powstaje ukształtowanie 
przyrodniczych ścieżek edukacyjnych z miejscami do odpoczynku, 
obserwacji, naturalistycznymi placami w formie 
trawiastych polan, z naturalnymi 
wnętrzami wśród łozowisk
i uroczysk.

Kładka K4
                Kładka z wydzielonymi pasami ruchu dla pieszych                                    

i rowerzystów, rozbudowana o pomosty widokowe oraz 
pomosty zbliżające do poziomu płynącej wody. Zapewni ona 

połączenie piesze i rowerowe osiedla Nałkowskich z centralną 
częścią Parku Nadrzecznego. Układ przestrzenny kładki 

inspirowany geometrią koła młyńskiego oraz centrycznych form 
wyjętych z natury i wykorzystanych przez człowieka np. przecięty 

pień drzewa. W takiej formie aranżowana jest sceniczna podróż 
nad rzeką, a nie tylko zwykłe jej przebycie.
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PODESTY WŚRÓD OCZEK WODNYCH

RUINY MŁYNA - ZADASZONA SCENA I AMFITEATR
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