
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

 +48 (81) 466 20 00
Lublin, 31 października 2012 r.

Szanowny Pan
Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

Dotyczy:
Wycinki i zniszczenia drzew w ramach inwestycji: Teatr w Budowie – Centrum Spotkania Kultur.

 
W związku z  informacjami,  zawartymi  w artykule  Gazety  Wyborczej  z  dn.  30 listopada  2012, 
dotyczącym Placu przed Teatrem w Budowie – Centrum Spotkania Kultur, uprzejmie prosimy o 
interwencję w celu zachowania wartościowych drzew, które obecnie rosną przed budynkiem Teatru 
w Budowie. Jest to szpaler zabytkowych dębów kolumnowych, rosnących wzdłuż Al. Racławickich. 
Lokalizacja  parkingu  podziemnego  w bezpośrednim sąsiedztwie  tych  drzew stwarza  ogromne 
ryzyko ich zniszczenia. Także okazałe lipy rosnące w tym rejonie, przy ul. Grottgera będą musiały 
być wycięte, aby można było zrealizować opisany w artykule parking.

Kategorycznie  protestujemy  przeciwko  wycince  tych  drzew,  które  stanowią  nie  tylko  wartość 
przyrodniczą i krajobrazową. Są one niezbędne także dla podkreślenia ciągłości tej przestrzeni z 
Ogrodem Saskim, położonym po przeciwnej stronie Alei Racławickich. Tak więc wycięcie chociażby 
jednego drzewa w tym miejscu, będzie niepowetowaną stratą dla krajobrazu i ekosystemu Lublina. 
Każda ingerencja w ten kruchy system musi być poprzedzona debatą z mieszkańcami Lublina, co 
do celowości takich działań.

Jednocześnie postulujemy takie zaprojektowanie placu przed Teatrem w Budowie, które pozwoli 
na zachowanie maksymalnej ilości drzew oraz powstanie wysokiej jakości przestrzeni publicznej. 
Liczymy na zrozumienie problemu i pomoc w jego rozwiązaniu. Prosimy o pomoc w kształtowaniu 
humanistycznej i proekologicznej przestrzeni naszego miasta.
 
 
Opracował:
Bolesław Stelmach

Jan Kamiński
Przewodniczący RKP



Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

 +48 (81) 466 20 00
Lublin, 31 października 2012 r.

Szanowny Pan
Zdzisław Strycharz
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Lublin

Dotyczy:
Wycinki i zniszczenia drzew w ramach inwestycji: Teatr w Budowie – Centrum Spotkania Kultur.

 
W związku z  informacjami,  zawartymi  w artykule  Gazety  Wyborczej  z  dn.  30 listopada  2012, 
dotyczącym Placu przed Teatrem w Budowie – Centrum Spotkania Kultur, uprzejmie prosimy o 
interwencję w celu zachowania wartościowych drzew, które obecnie rosną przed budynkiem Teatru 
w Budowie. Jest to szpaler zabytkowych dębów kolumnowych, rosnących wzdłuż Al. Racławickich. 
Lokalizacja  parkingu  podziemnego  w bezpośrednim sąsiedztwie  tych  drzew stwarza  ogromne 
ryzyko ich zniszczenia. Także okazałe lipy rosnące w tym rejonie, przy ul. Grottgera będą musiały 
być wycięte, aby można było zrealizować opisany w artykule parking.

Kategorycznie  protestujemy  przeciwko  wycince  tych  drzew,  które  stanowią  nie  tylko  wartość 
przyrodniczą i krajobrazową. Są one niezbędne także dla podkreślenia ciągłości tej przestrzeni z 
Ogrodem Saskim, położonym po przeciwnej stronie Alei Racławickich. Tak więc wycięcie chociażby 
jednego drzewa w tym miejscu, będzie niepowetowaną stratą dla krajobrazu i ekosystemu Lublina. 
Każda ingerencja w ten kruchy system musi być poprzedzona debatą z mieszkańcami Lublina, co 
do celowości takich działań.

Jednocześnie postulujemy takie zaprojektowanie placu przed Teatrem w Budowie, które pozwoli 
na zachowanie maksymalnej ilości drzew oraz powstanie wysokiej jakości przestrzeni publicznej. 
Liczymy na zrozumienie problemu i pomoc w jego rozwiązaniu. Prosimy o pomoc w kształtowaniu 
humanistycznej i proekologicznej przestrzeni naszego miasta.
 
 
Opracował:
Bolesław Stelmach

Jan Kamiński
Przewodniczący RKP



Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

 +48 (81) 466 20 00
Lublin, 31 października 2012 r.

Szanowny Pan
Hubert Mącik
Miejski Konserwator Zabytków
w Lublinie

Dotyczy:
Wycinki i zniszczenia drzew w ramach inwestycji: Teatr w Budowie – Centrum Spotkania Kultur.

 
W związku z  informacjami,  zawartymi  w artykule  Gazety  Wyborczej  z  dn.  30 listopada  2012, 
dotyczącym Placu przed Teatrem w Budowie – Centrum Spotkania Kultur, uprzejmie prosimy o 
interwencję w celu zachowania wartościowych drzew, które obecnie rosną przed budynkiem Teatru 
w Budowie. Jest to szpaler zabytkowych dębów kolumnowych, rosnących wzdłuż Al. Racławickich. 
Lokalizacja  parkingu  podziemnego  w bezpośrednim sąsiedztwie  tych  drzew stwarza  ogromne 
ryzyko ich zniszczenia. Także okazałe lipy rosnące w tym rejonie, przy ul. Grottgera będą musiały 
być wycięte, aby można było zrealizować opisany w artykule parking.

Kategorycznie  protestujemy  przeciwko  wycince  tych  drzew,  które  stanowią  nie  tylko  wartość 
przyrodniczą i krajobrazową. Są one niezbędne także dla podkreślenia ciągłości tej przestrzeni z 
Ogrodem Saskim, położonym po przeciwnej stronie Alei Racławickich. Tak więc wycięcie chociażby 
jednego drzewa w tym miejscu, będzie niepowetowaną stratą dla krajobrazu i ekosystemu Lublina. 
Każda ingerencja w ten kruchy system musi być poprzedzona debatą z mieszkańcami Lublina, co 
do celowości takich działań.

Jednocześnie postulujemy takie zaprojektowanie placu przed Teatrem w Budowie, które pozwoli 
na zachowanie maksymalnej ilości drzew oraz powstanie wysokiej jakości przestrzeni publicznej. 
Liczymy na zrozumienie problemu i pomoc w jego rozwiązaniu. Prosimy o pomoc w kształtowaniu 
humanistycznej i proekologicznej przestrzeni naszego miasta.
 
 
Opracował:
Bolesław Stelmach

Jan Kamiński
Przewodniczący RKP


