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DotYczY: ll etap konsultacji społecznych koncepcji układu drogowego przebudowy Alei Racławickich
wraz z ulicami sąsied nimi

%,cunuua ?-rłŁ ?*"rłdĄnń,
w oczekiwaniu nd prezentację nowei,wersli koncepcji układu drogowego przebudowy ulic: Alei
Racławickich, Sowińskiego, Poniatowskiego, Lipowej i Głębokiej, pragnę Pana zapewnic, że sprawa ta
jest Przedmiotem najwyzszejtroskiwielu mieszkańców i Rady Dzielnicy Wieniawa.
Po ostatnich spotkaniach w Radzie Dzielnicy, ktore odbyły sie 5 i 10 lutego tego roku, puekazuję
prośby uczestnikow:

ProsimY o udostępnienie nowych planów przebudowy odpowiednio wcześnie, żebyśmy
moglizapoznać się z nimi przed planowanym spotkaniem w urzędzie Miasta.
ProsimY o informację, które uwagizgłoszone na wcześniejszym etapie konsultacji zostały
uwzględnione a które nie zostaĘ uwzględnione ijaki był powód lch odrzucenia,
ProsimY o zaPlanowanie w procesie konsultacji 14 dni na zapoznanie się z projektem i 21
dni na zgłaszanie uwag iwniosków.

Panie PrezYdencie, rozmawiamy na ten temat w Radzie Dzielnicy Wieniawa i w innych gremiach juz
od wielu miesięcY, Świadomi tego jak daleko idące zmiany są proponowane. Jak fatalnie moze zmienić
się miasto Przecięte wieloPasmową drogą, co na dodatek wcale nie spełni oczekiwań kierowców,
ktorzY chcą szYbko PrzejechaĆ z Czubów na Czechów i odwrotnie. Podczas naszych spotkań pojawia
się wiele PomYsłÓw, które wańo równiez rozważyc obok propozycji "dwupasmowki,, północ-południe.
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RÓwnie wie|e PomYsłow i pytań, na które dobre odpowiedzi usprawnią transpoń mieszkańców
w Lublinie, Pojawia się w debacie prasowej przy innych okazjach. Moze wańo popatrzec na układ
komunikacYjnY Lublina kompleksowo na tle całego M|ASTA i uwzględnic rózne warianty transportu,
w tYm rozwUający się znakomicie transpoń zbiorowy. Pojawiające się pytanie o pomysł szybkiego
busa Czechów - Czuby jest jednym z tych pytań, na które trzeba znależc odpowiedz. Czy integralnośc
kamPusu uniwersYteckiego jest dla Lublina unikalną wartością, czy opłaca się zniszczyć miasteczko
akademickie, Przecinając je dwupasmowką rozdzieloną płotkiem, jak na niezamieszkałej Głębokiej,

Poszelzoną o azYl szerokoŚci piątego pasa na przejściu? A moze darmowa komunikacja dla
studentów jest lePszym rozwiązaniem? Wspólne bus pasy i drogi rowerowe sprawdzają się w innych
miastach. Moze wańo pozwolic rowniez fowerzystom i taksowkom korzystać z bus pasów w Lublinie?
Porozmawiajmy.

l stwÓrzmY odPowiedzialną koalicję na rzecz zmian. Zmian, na które zgodzi się większośc
mieszkańców.

Poszerzanie jezdni jest jednym z mozliwych rozwiązań, ale w tym przypadku mało efektywnym
komunikacYjnie i obarczonym największymi kosztami społecznymi. Doświadczenia innych miast
Pouczają, ze najefektYwniejszy jest płynny (bez zatrzymania) przejazd zwężĄącą się drogą. Moze
warto nad tYm PoPracowac koncepcyjnie. Czy lewoskręt w Weteranów, z ktorego będzie korzystać
skończona iloŚc samochodow od czasu do czasu wań jest tego, zeby przez całą dobę wszystkie
samochodY jechałY Pod oknami mieszkańców parzystej strony Sowińskiego? Dlaczego dajemy
większe Prawa i Przywileje tym, którzy jadą z północy na południe, od tych, ktorzy tam mieszkają?
Moze wYstarczY zadbac o edukację kierowców, żeby Jeżdzli uwazniej i mniej egoistycznie? Moze
warto zapytać pieszych, co jest dla nich ważne?

Jestem Przekonana, że pzylładowe pytania, które tu przytoczyłam, są zadawane również w pana
otoczeniu w Urzędzie Miasta, ze zastanawiają się nad nimi pracownicy Zarządu Dróg i Mostów w
Lublinie, ŻelicząkosztY róznYch rozwiązań, Ale moze dobrym rozwiązaniem będzie publiczna debata
z udziałem mieszkańcow nad rozwiązaniem problemu dobrej komunikacji a nie nad jednym z jej
fragmentÓw: Przebudową Alei Racławickich wraz z ulicami sąsiednimi. Mieszkańcow, wśrod ktorych
są tez Piesi i osobY o sPecjalnych potrzebach, kobiety, młodziez, starsi, a nie tylko kierowcy
samochodów osobowych,

Ulice, o ktÓrYch Piszę, są pięknymi uticami pięknego fragmentu Lublina, z tradycją, historią,
z klimatem, którYch nie da się zachować na proponowanych w planach przebudowy jezdniach.
Panie PrezYdencie, niech Pan zaprosi do tworzenia koncepcji przebudowy najpiękniejszych lubelskich
ulic rÓwniez urbanistów a nie tylko projektantów dróg. Zadbajmy o wspolny interes wszystkich
mieszkańców Lublina.

PŁewod n icz ąca Zarządu
Dzielnicy Wieniawa

X WaJil- %nwllkw,

2l2


