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Miasto dla ludzi  
Lubelskie standardy infrastruktury pieszej           

 
 

 
SPRAWOZDANIE ZE SPACERU BADAWCZEGO 
"Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej" 
25.11.2015, środa, godz. 11.00, dzielnica Tatary (Pracownie Kultury Tatary, ul. Hutnicza 28A) 
 
Trasa spaceru:  
Amfiteatr - basen - dawny Lotos - park przy ul. Gospodarczej 5 
 
Wnioski ze spaceru: 
 
I. Amfiteatr 

1. Co sprawia, że ta przestrzeń jest atrakcyjna i gościnna? 
Kiedyś ta przestrzeń była zadbana, bezpieczna, ciągle się coś działo, ludzie się tu spotykali. 
Mieściło się tu sporo ludzi, można było dodatkowo siadać na murku lub stać na trawie. Miejsce 
było widoczne z okien - widać było, jak coś się działo. Wielkość amfiteatru jest na ludzką skalę. 
Odpowiednia odległość z widowni do sceny. Jest tu mnóstwo miejsca do patrzenia w niebo.  

2. W jaki sposób przestrzeń nas zaprasza? 
Kiedyś było to miejsce wykorzystywane na przeróżne imprezy i koncerty. Centralne położenie 
obiektu w osiedlu. Dobre, bardzo wygodne dojście z każdej strony.  

3. Czy czujemy się tutaj bezpiecznie i dlaczego? 
Kiedy obiekt funkcjonował, było tu bezpiecznie. Było dobre oświetlenie, dużo ludzi. Poczuciu 
bezpieczeństwa sprzyja rozległy teren, który jednak nie jest zbyt wielki. 

4. Czy ta przestrzeń budzi jakieś emocje? Jakie? 
Kiedy obiekt funkcjonował, budził bardzo pozytywne emocje: jedność między ludźmi, więzi 
międzypokoleniowe, miłość, braterstwo. Obecnie budzi sentymentalne uczucia. 

5. Czego brakuje w przestrzeni? O czym marzymy? 
Miejsce ma ogromny potencjał. Istnieje gotowy projekt rewitalizacji, zakładający m. in. ruchome 
zadaszenie, by ochronić przed upałem lub deszczem. W zimie można by zrobić lodowisko w 
miejscu sceny. Brakuje koszów na śmieci i koszów na psie odchody. 

6. Czy to miejsce jest zaplanowane z myślą o ludziach? Po czym można to poznać? 
Tak. Projekt był bardzo przemyślany. Daje wrażenie przytulności, jest jakby pokojem w osiedlu.  
Obiekt zbudowany tak, by słońce padało w odpowiedni sposób na scenę. 

7. Czy miasto i jego władze interesują się przestrzenią osiedli? Kto o nią najbardziej dba? 
W tym miejscu jest problem z własnością i funduszami. Obecnie teren należy do prywatnego 
właściciela. Prezydent i władze miasta interesują się tym terenem. Jest sprzątane i zadbane. 

 
 
II. Dawny Lotos 

1. Co sprawia, że ta przestrzeń jest atrakcyjna i gościnna? 
Duża ilość usług i sklepów w jednym miejscu. Można było tu załatwić niema wszystkie sprawy 
dnia codziennego. Kiedyś była tu poczta, pralnia, sklepy, fryzjer, kawiarnia, bar, piwiarnia, 
restauracja, dansingi, sklepy. Na atrakcyjność i gościnność tej przestrzeni wpływają również 
deski na murku do siedzenia, zieleń w donicach, drzewa, pergole, kwietniki, graffiti, a także 
ograniczony dostęp samochodów oraz położenie w centrum osiedla. 

2. W jaki sposób przestrzeń nas zaprasza? 
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Jest tu łatwy dostęp, są podjazdy dla wózków, murek do siadania. Przestrzeń jest duża. 
3. Czy czujemy się tutaj bezpiecznie i dlaczego? 

Tak, ponieważ miejsce znajduje się w centrum osiedla, a nie na uboczu, jest otoczone blokami. 
Jest tu dobra widoczność. 

4. Czy ta przestrzeń budzi jakieś emocje? Jakie? 
Większość usług, które tu kiedyś były, została zlikwidowana. Były stoliczki i ławki. Tęsknota za 
dawną świetnością tego miejsca, sentymentalne wspomnienia. 

5. Czego brakuje w przestrzeni? O czym marzymy? 
Brakuje ławek i stolików, lepszego oświetlenia, śmietników na psie odchody, równej nawierzchni, 
bardziej zróźnicowanych usług i sklepów. Kiedyś był tu dworzec PKS, przewijało się tędy mnóstwo 
ludzi. Był targ, a wewnątrz dworca, były kawiarnie i inne usługi. 

6. Czy to miejsce jest zaplanowane z myślą o ludziach? Po czym można to poznać? 
Miejsce było zaplanowane z myślą o ludziach, ale teraz straciło ducha i swój urok. 

7. Czy miasto i jego władze interesują się przestrzenią osiedli? Kto o nią najbardziej dba?  
Tak. Są spotkania z Prezydentem i projekty z budżetu obywatelskiego. 

 
 
III. Park przy ul. Gospodarczej 5 

1. Co sprawia, że ta przestrzeń jest atrakcyjna i gościnna? 
Teren jest rozległy, ale nieprzytłaczający, zadbany, dobrze zagospodarowany. Jest tu dużo 
zieleni. Dobra infrastruktura: ławki, plac zabaw. Ławki są w na tyle dużej odległości, że siedzący 
na nich nie przeszkadzają sobie nawzajem.Jest tu jasno. Blisko do dworca PKP i przystanków. 
Hałas z ulicy będzie mniejszy - klasa tej drogi została zredukowana. 

2. W jaki sposób przestrzeń nas zaprasza? 
Wyglądem, dostępnością, funkcjonalnością. Równe alejki do jazdy na rowerkach. 

3. Czy czujemy się tutaj bezpiecznie i dlaczego? 
Tak. Niedaleko jest komisariat. Dużo ludzi tędy przechodzi. Brak krzaków, w których może się 
ktoś czaić. Nie ma tu pijaków, bo są zbyt widoczni. Ruchliwa ulica jest odgrodzona. 

4. Czy ta przestrzeń budzi jakieś emocje? Jakie? 
Przestrzeń wzbudza pragnienie odpoczynku. Wewnętrzny spokój. Poczucie porządku i ładu.  

5. Czego brakuje w przestrzeni? O czym marzymy? 
Brakuje propozycji dla osób w wieku 9-30 lat,  

6. Czy to miejsce jest zaplanowane z myślą o ludziach? Po czym można to poznać? 
Tak. Jest tu miło. Bardzo dużo osób tu przychodzi. Miejsce przyjazne dla dzieci. Jest dużo ławek. 

7. Czy miasto i jego władze interesują się przestrzenią osiedli? Kto o nią najbardziej dba?  
Tak. Przestrzeń jest zadbana, jednak brakuje funduszy na rozwój. 
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Sporządziła: 
Anna Korycińska 
26.11.2015 


