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Jak powstawał Czechów

• Pierwsza wzmianka o Czechowie- 1326 r.

• Pierwsze wzmianki o „ufortyfikowanej 
kamienicy” na Czechowie- późniejszy 
zamek Tarłów – 1470 r.

• Od XV do XVIII w. Czechów przechodził 
w ręce rożnych rodzin. Następowały też 
podziały administracyjne i kształtowanie 
się na tym terenie wiosek. 



Jak powstawał Czechów
• Włączenie Wieniawy i części Czechowa w 

granice administracyjne Lublina- 1916 r. 

• Zatwierdzenie terenów pod zabudowę 
rodzinną na Czechowie Górnym- 1935 r. 

• Powstanie osiedla TOR i Spółdzielni 
Podoficerów, Legionistów i Pocztowców –
od 1935 r. 

• Wybuch II wojny światowej przekreśla 
długofalowe plany zabudowy Czechowa. 



Jak powstawał Czechów 
• Zebranie założycielskie SM „Czechów” –

12.11.1974

• Pierwszy przydział mieszkania – ul. 
Skołuby 5, os. Moniuszki, p. Aniela 
Maruszewska – 1976 r. 

• W latach 1974-1979 zniknęła istniejąca 
od połowy XIX w. ulica Drobna. Tereny 
zostały włączone do osiedla Lipińskiego. 

• Powstanie osiedli: Moniuszki, 
Wieniawskiego, Lipińskiego, Chopina, 
Paderewskiego, Szymanowskiego, 
Karłowicza (1983), Nowowiejskiego. 

• Od początku lat ‘80 XX w. powstawało 
osiedle Choiny (domki). 



Szkoły



Szkoły
• Do 1966 r. dzieci z Czechowa uczęszczały 

do Szkoły Podstawowej nr 18 na ul. 
Długosza. 

• W latach 1965-1966 wybudowano Szkołę 
Podstawową nr 34 na ul. Kosmowskiej. 

• Szkoła stosowała nowatorskie jak na 
tamte czasy metody nauczania: 
nauczanie ekspedycyjne, wyjścia na 
poligon, zajęcia w terenie. 

• W pamięci ówczesnych uczniów zapisało 
się tragiczne wydarzenie: zapalenie się 
robotnika pracującego przy smołowaniu 
dachu w drugiej połowie lat ‘80 XX w. 



Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 5

• Tradycje szkoły sięgają 1891 r. 

• Po II wojnie światowej szkoła miała 
siedziby w różnych miejscach, m.in. na 
Lubartowskiej i Narutowicza. 

• Budowa nowego gmachu szkoły nr 5 na 
ul. Smyczkowej – 1979-1982/3 
(poszczególne części oddawane były do 
początku lat ‘90)

Szkoła Podstawowa nr 16

• Tradycje szkoły sięgają 1910 r.

• Szkoła mieściła się na Bronowicach i 
było to Gimnazjum Męskie dla dzieci 
robotników. 

• Szkoła przeniosła się na Czechów (ul. 
Poturzyńska) w latach 
osiemdziesiątych XX w. Od 1999 r. 
funkcjonowała jako Gimnazjum nr 16. 



Szkoły
• Szkoła Podstawowa nr 43 została powołana w lipcu 1985 r. ze względu na rosnący 

problem z zaspokojeniem potrzeb edukacyjnych mieszkańców Czechowa.

• Roku szkolny 1985/1986 rozpoczął się na dziedzińcu SP 16, zaś uczniowie uczęszczali 
do zaadaptowanych pomieszczeń żłobka na ul. Poturzyńskiej 1. 

• Nową szkołę na ul. Śliwińskiego 5 oddano 3 listopada 1986 r. Ostatni etap prac 
prowadzony był w „czynie społecznym” przez wojsko, nauczycieli, rodziców oraz 
samych uczniów. 

• Szkoła nie miała terenów sportowych. Te zostały wybudowane dopiero w latach 
1990/1991. 



Szkoły



Szkoły

• Szkoła Podstawowa nr 45 powstawała w latach 
1984-1987.

• Budowa szkoły odciążyła przeludnione szkoły nr 
34, 18 i 5. 

• Podczas budowy dochodziło do kilkukrotnych 
zmian planów. Problemem stało się dotrzymanie 
terminu otwarcia szkoły. 

• Pod koniec sierpnia 1987 r. szkołę wykańczano „w 
czynie społecznym” mieszkańców osiedla. Prace 
trwały do 7.09.1987 r. kiedy ukończenie budowy 
zostało zatwierdzone przez wojewódzki inspektorat 
sanitarny. 



Punkty usługowe



Punkty usługowe • Pierwsze pawilony handlowo- usługowe na 
Czechowie powstały na ul. Braci 
Wieniawskich (obecny Aldik/Stokrotka) 
oraz na os. Lipińskiego (pawilon Hermes).

• Na przełomie lat 70 i 80 powstały 
kompleksy handlowo- usługowe oraz 
kulturalne na ul. Kiepury i na ul. Braci 
Wieniawskich. 

• W osiedlach działały także mniejsze sklepy, 
z których część była prywatna (np. 
Paganiniego 9). Część mieściła się na 
parterach, a nawet w mieszkaniach 
prywatnych. Powstawały też zieleniaki. 

• W latach ’80 na każdym osiedlu był 
przynajmniej 1 kiosk.   

• Jedyny sklep RTV AGD działał na os. 
Moniuszki. 
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Kościoły
• Pierwsza parafia na Czechowie została 

powołana w marcu 1980 r. - Parafia św. 
Jadwigi Królowej.

• Początkowo msze odprawiano w 
prowizorycznej kaplicy. Budowę kościoła 
rozpoczęto w 1982 r. 

• W 1981 r. wybudowano plebanię z salką 
katechetyczną.

• Pierwsza msza pasterka w 1984 r. Kościół 
nie był jeszcze wykończony. 

• Kościół był konsekrowany w 2001 r. przez 
biskupa Józefa Życińskiego. 



Kościoły
• Parafia pw. św. Andrzeja Boboli-

erygowana w 1985 r. 

• Budowa kościoła trwała od 1985 do 
początku XXI w. 

• Przy kościele wybudowano kompleks 
parafialny składający się z plebanii i 
salki katechetycznej.

• Salka katechetyczna była miejscem, 
gdzie na początku odbywały się msze 
św. 

Fot. J. Mirosław



Kościoły

• Kościół pw. Dobrego Pasterza- sercanie

• Parafia wydzielona w 1987 r. z parafii 
św. Jadwigi.

• Na ul. Leśmiana znajdowała się 
prowizoryczna kaplica.

• Na terenie parafii znajdował się krzyż 
na górce. 

• Budowa kościoła parafialnego 
zakończyła się w XXI w. 

• Kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy

• Wydzielenie parafii nastąpiło w 1995 r. 
Poświęcono kamień węgielny pod 
kościół.

• Msze odbywały się w prowizorycznej 
kaplicy.

• Kościół oddano do użytku w 1999 r. 
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Komunikacja

• Siatka ulic powstawała równolegle z 
osiedlami. 

• Jako pierwszą wytyczono główną arterię 
Al. Kompozytorów Polskich. Dołączyły do 
niej Al. Lenina (obecnie 
Smorawińskiego). 

• Na początku lat osiemdziesiątych XX w. 
wybudowano wiadukt na Al. Lenina

• Z dawnej siatki ulic pozostał fragment 
brukowanej ul. Drobnej. 

• Początkowo stan dróg w dzielnicy był 
bardzo zły. Zdarzały się wypadki, gdy 
taksówkarze nie chcieli realizować 
zamówień na niektóre adresy. 

Fot.  J. Mirosław



Komunikacja
• Początkowo nowe osiedla obsługiwały 

linia 13, 14 i 29, którym przedłużano 
trasy wraz z rozwojem osiedli. 

• W latach ‘80 XX w. doprowadzono linie 15 
i 44. W kolejnych latach pojawiały się 
nowe linie w związku z rozbudową 
dzielnicy. 

• Pętle autobusowe znajdowały się przy os. 
Szymanowskiego i os. Paderewskiego. 



Czas wolny



Czas wolny 

• Dzielnicowy Dom Kultury „Czechów” działał od 1987 r. Wcześniej działały kluby 
osiedlowe z największym z nich zwanych „Klub/Galeria ABC” oraz klub sportowy na 
osiedlu Chopina (TKKF Fryderyk). Działały też kluby sportowe na innych osiedlach. 

• W DDK odbywały się zajęcia plastyczne, muzyczne, szachowe, taneczne. Działał 
Dyskusyjny Klub Filmowy.  



Czas wolny
• Uzupełnieniem oficjalnych miejsc 

spotkań były boiska, place zabaw, górki 
saneczkowe, poligon (Górki 
Czechowskie), sady na miejscu 
dzisiejszego Orfeusza. 

• Między blokami młodzież i dzieci grały w 
piłkę. Na poligonie urządzano ogniska, 
chodziło się do „czołgu”, bawiono w gry i 
zabawy terenowe. 

• Poligon był użytkowany przez wojsko i 
znajdowała się tam strzelnica. 

• Podczas budowy poszczególnych osiedli 
„placami zabaw” dla dzieci stawały się 
wykopy budowlane i powstające 
instalacje. 



Wydarzenia



Wydarzenia

• Wyburzenie cegielni na ul. Drobnej

• Połowa lat siedemdziesiątych XX w. 

• Głównym wydarzeniem było 
wysadzenie komina. 

• Wyburzenie cegielni przy ul. 
Kosmowskiej

• Połowa lat osiemdziesiątych XX w.

• Wysadzenie komina cegielni jest 
wspominane przez wiele osób jako jedno z 
głównych wspomnień dzieciństwa –
zamknięcie dzieci w SP 34. 
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Wydarzenia

• Wypadki:

• Wypadek autobusu miejskiego na 
zakręcie na ul. Kosmowskiej – autobus 
wjechał w dom drewniany.

• Spalenie się robotnika w SP 34 podczas 
smołowania dachu.

• Śmiertelny wypadek na placu zabaw 
na osiedlu Lipińskiego

• Wypadek na os. Szymanowskiego-
upadek z daszku nad drzwiami 
wejściowymi do bloku. 



Wydarzenia

• Otwarcie Orfeusza

• 9.03.1988 r. (przesunięte z 27.02)

• Szturm na „Orfeusza”. Na otwarciu 
pojawiło się kilka tysięcy ludzi. 

• Świadkowie wspominają także 
otwarcie Super Samu na os. Chopina 
(początek lat ’80), kiedy kolejka 
ustawiła się już wieczorem 
poprzedniego dnia. 

• Ciekawostka: Barbórki na Czechowie
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