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Pani

Monika Orzechowska

Radna Rady Miasta Lublin

za pośrednictwem

Pana

Piotra Kowalczyka

Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Dotyczy sprawy: BRM-II.0003.1.170.2017

Odpowiadając na interpelację Pani Radnej Moniki Orzechowskiej z dnia  z dnia  
3 sierpnia 2017 r.  informuję.

Podczas  spotkania  terenowego  przedstawiciele  Rady  Dzielnicy  Szerokie
przedstawili problem udostępnienia dla mieszkańców ścieżki biegnącej wzdłuż rzeki
Czechówki na wysokości ul. Wądolnej. Jest to bardzo atrakcyjna, naturalna przestrzeń
o ogromnym potencjale,  wykorzystywana obecnie przez mieszkańców dzielnicy do
spacerów.   Wśród  propozycji  zgłoszonych  przez  radnych  znalazło  się  m.in.
poszerzenie istniejącej ścieżki i dostosowanie jej do jazdy rowerem, ustawienie ławek,
wyznaczenie miejsc do odpoczynku oraz nasadzenia roślinne. 

Wszelkie  działania  zmierzające  do  udostępnienia  istniejących,  półnaturalnych
terenów,  dobrego ich  zagospodarowania   i  poszerzenia możliwości  spędzania tam
wolnego  czasu  są  dobrym  rozwiązaniem,  wzbogacającym  ofertę  wypoczynkową
miasta.  Jednocześnie pamiętać należy, że dolina rzeczna to specyficzny ekosystem,
w  którym  zieleń  urządzona  musi  umożliwiać  swobodne  przemieszczanie  mas
powietrza  (przewietrzanie  miasta).  Renaturalizacja  i  kształtowanie  ładu
przestrzennego  w  obrębie  rzeki  Czechówki  muszą  być  poprzedzone  wnikliwymi
analizami krajobrazowymi i konsultacjami z wieloma specjalistami. Istnieję obawa, iż
pochopne, nieprzemyślane i  fragmentaryczne nasadzenia uniemożliwią zachowanie
standardów jakości środowiska w tym rejonie. 

Wśród projektów zgłoszonych do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego znalazł
się projekt  pn. „Północna – Dolina Czechówki”,  mający na celu zagospodarowanie
terenów zieleni wzdłuż ścieżki rowerowej. Autor projektu pierwotnie wskazał  odcinek
od  ul.  Północnej  do  okolic  Muzeum  Wsi  Lubelskiej.  Podczas  konsultacji
zaproponowaliśmy rozbudowanie projektu o kolejny obszar tj. dolinę Czechówki aż do
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ul. Głównej.  W przypadku zwycięstwa projektu w głosowaniu mieszkańców powstanie
dokumentacja projektowa, dzięki której będzie można poprawnie zagospodarować ten
fragment  miasta  i  udostępnić  go  mieszkańcom.  Natomiast  w  przypadku
niepowodzenia w głosowaniu Biuro Miejskiego Architekta Zieleni rozpocznie starania
zmierzające do powstania koncepcji i realizacji projektu. 
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/-/ Artur Szymczyk
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