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Problem: Jak odzyskać Górki Czechowskie?Problem: Jak odzyskać Górki Czechowskie?Problem: Jak odzyskać Górki Czechowskie?Problem: Jak odzyskać Górki Czechowskie?

Szanowny Panie Prezydencie,

Gorąco  zachęcamy  Pana  Prezydenta  do  stanięcia  po  stronie  dobra  wspólnego 

społeczności Lublina i utrzymania w mocy obowiązującego planu zagospodarowania 

Górek  Czechowskich  oraz  jego  realizacji  w  formie  popisowo  zaprojektowanego 

centrum rekreacji na łonie przyrody dla całego miasta. Jest to wniosek, który wynika 

z  analizy  potrzeb  miasta  i  skutków  akceptacji  propozycji  spółki  TBV,  obecnego 

właściciela Górek. W skrócie, uważamy, że:

1. Górki  Czechowskie  są  w  obecnym  kształcie  niepowtarzalnym  dobremniepowtarzalnym  dobremniepowtarzalnym  dobremniepowtarzalnym  dobrem    

wszystkich  mieszkańcówwszystkich  mieszkańcówwszystkich  mieszkańcówwszystkich  mieszkańców,  co  zostało  zapisane  w  Studium  Uwarunkowań 

Zagospodarowania Przestrzennego i obowiązującym planie.

2. Urząd  Miasta  wbrew  własnym  planom  i  interesowi  obywateli  pozwolił  na 

przejęcie tego dobra przez prywatnego właściciela, którego zamierzenia są 

sprzeczne z powyższymi zapisami. W naszym interesie stoi więc naprawienienaprawienienaprawienienaprawienie    

tej sytuacji, aby tej sytuacji, aby tej sytuacji, aby tej sytuacji, aby można było można było można było można było realizować miejskie realizować miejskie realizować miejskie realizować miejskie plany plany plany plany wobec Górekwobec Górekwobec Górekwobec Górek.

3. Propozycja obecnego właściciela terenu doprowadzi do likwidacji wspólnegolikwidacji wspólnegolikwidacji wspólnegolikwidacji wspólnego    

dobra Górek Czechowskich bez koniecznej przyczyny.dobra Górek Czechowskich bez koniecznej przyczyny.dobra Górek Czechowskich bez koniecznej przyczyny.dobra Górek Czechowskich bez koniecznej przyczyny. Propozycja ta nie jest 

atrakcyjna  dla  miasta  i  jego  mieszkańców,  ponieważ  miasto  dysponuje 

nadmiarem  terenów  dla  rozwoju  budownictwa  mieszkaniowego  w  innych 

miejscach, a zabudowa Górek doprowadzi do nieodwracalnego zniszczenia 

tego terenu z korzyścią jedynie dla stosunkowo małej grupy beneficjentów.

4. Odrzucenie tej propozycji i zgoda jedynie na realizacje obowiązującego planuzgoda jedynie na realizacje obowiązującego planuzgoda jedynie na realizacje obowiązującego planuzgoda jedynie na realizacje obowiązującego planu    

jest jest jest jest fair fair fair fair wobec właścicielawobec właścicielawobec właścicielawobec właściciela, ponieważ, kupując ten teren znał plan miejscowy, 

a ma do wyboru wiele innych terenów, aby prowadzić swoja działalność.

Podsumowując,  zmiana  planu  dla  Górek  Czechowskich  to  dla  dewelopera  złoty 

interes.  Ale  brak  zgody  na  tę  zmianę,  to  taki  sam złoty  interes  dla  obecnego 

i przyszłych  pokoleń  wszystkich  mieszkańców  Lublina.  Dlatego  władze  miasta 

powinny  w  tej  sytuacji  stać  po  ich  stronie.  Poniżej  podajemy  szczegółowe 

argumenty.
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Jakie jest znaczenie Górek Czechowskich dla całego miasta?Jakie jest znaczenie Górek Czechowskich dla całego miasta?Jakie jest znaczenie Górek Czechowskich dla całego miasta?Jakie jest znaczenie Górek Czechowskich dla całego miasta?

Przede wszystkim, trzeba podkreślić, że Górki Czechowskie w obecnym kształcie 

rzeczywiście mają  strategiczne znaczenie dla całego miasta. Dlatego od lat 50-tych 

XX  wieku  Górki  Czechowskie  były  wskazywane  w  planach  miejskich  pod  wielki 

ogólnomiejski park krajobrazowy i rekreacyjny (113 ha), mimo, że wówczas jeszcze 

istniał tam poligon wojskowy, a więc właściciel był znacznie “silniejszy” niż obecny 

deweloper.

Górki Czechowskie w ekologicznym systemie Lublina. Źródło mapy: Szymon Chmielewski, Anna 

Łukasik, Paulina Owczarek, “Ekologiczny System Obszarów Chronionych Miasta Lublin a miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego”.

Dlaczego Górki są tak ważne i niepowtarzalne?

1. Górki  pełnią  rolę  napowietrzającego  “wentyla”  Górki  pełnią  rolę  napowietrzającego  “wentyla”  Górki  pełnią  rolę  napowietrzającego  “wentyla”  Górki  pełnią  rolę  napowietrzającego  “wentyla”  dla  całej  centralnej  części 

miasta, jak  widać na mapce Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych 

Miasta Lublin (ESOCh), którego są częścią.

2. Górki  są  jedynym  zielonym  zapleczem  Górki  są  jedynym  zielonym  zapleczem  Górki  są  jedynym  zielonym  zapleczem  Górki  są  jedynym  zielonym  zapleczem  dla  kilkudziesięciu  tysięcy 

mieszkańców gęsto zaludnionego Czechowa, Sławinka i nowych osiedli przy 

ul. Willowej. To też widać na mapie.
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3. Dlatego  też  Studium  Uwarunkowań  Zagospodarowania  Przestrzennego 

Lublina  zalicza  Górki  Czechowskie  do  programu  rozwoju  centrówprogramu  rozwoju  centrówprogramu  rozwoju  centrówprogramu  rozwoju  centrów    

rekreacyjnych miastarekreacyjnych miastarekreacyjnych miastarekreacyjnych miasta i  wymienia  tylko  dwa  inne  obszary  tej  samej  rangi: 

dolinę Bystrzycy i Stary Gaj - Zalew Zemborzycki. Ale one są po przeciwległej 

stronie miasta. 

4. Górki są unikalne w skali PolskiGórki są unikalne w skali PolskiGórki są unikalne w skali PolskiGórki są unikalne w skali Polski. Można je porównać do “rodowych sreber” 

przyrody Lublina, bo stanowią jeden z nielicznych doskonale zachowanych 

przyrodniczo  i  krajobrazowo  skrawków  Wyżyny  Lubelskiej  z  wąwozami 

i wierzchowinami. Pomijając trójmiejski Pomorski Park Krajobrazowy, chyba 

żadne  miasto  w  Polsce  nie  posiada  tak  naturalnego  i  rozległego  terenu 

zielonego blisko centrum.

5. Nie  da  się  Górek  zrekompensowaćNie  da  się  Górek  zrekompensowaćNie  da  się  Górek  zrekompensowaćNie  da  się  Górek  zrekompensować,  zastąpić  nasadzeniami  w  pasach 

drogowych  ani  odtworzyć  gdzieś  indziej,  bo  o  wartości  tego  obszaru 

decydują  jednocześnie:  rozległość,  ukształtowania  terenu,  roślinność, 

zwierzęta  i  lokalizacja.  Razem  tworzą  one  niepowtarzalne  połączenie 

przyrodniczo-krajobrazowe. 

6. W  Lublinie  w  ogóle  mamy niewiele  parkówW  Lublinie  w  ogóle  mamy niewiele  parkówW  Lublinie  w  ogóle  mamy niewiele  parkówW  Lublinie  w  ogóle  mamy niewiele  parków:  Park  Ludowy  zabudowywany 

przez Targi Lublin, Ogród Saski, z którego środka widać i słychać otaczające 

ulice i mały Park Bronowice.

7.7.7.7. Górki są siedliskiem:Górki są siedliskiem:Górki są siedliskiem:Górki są siedliskiem:

● 38  gatunków  motyli,  w  tym  kilku  rzadkich  i  chronionych 

jak czerwończyk nieparek i modraszek arion.

● Ponad 60 gatunków ptaków, wszystkie podlegają ochronie.

● Kilkudziesięciu  gatunków  roślin  leczniczych,  ziół  i  roślin 

miododajnych, które dotleniają i aromatyzują powietrze, dwanaście 

z nich podlega ochronie

● Owadów  zapylających,  np.  trzmieli.  Warto  w  tym  momencie 

przypomnieć,  że  owady  te  są  na  tyle  ważne  i  deficytowe 

w przyrodzie, że buduje się dla nich specjalne “hotele”, a pszczoły 

hoduje się na dachach budynków w centrum miasta (KUL, CSK).

● Chomika  europejskiego  objętego  ochroną  ścisłą  i  wymagającego 

ochrony czynnej.

Laikowi może być trudno rozpoznać wszystkie te gatunki, ale nawet dziecko może 

zobaczyć  na  Górkach  murawy  kserotermiczne.  Jest  to  rodzaj  stepowych  łąk 

z ziołami i  kwiatami  zamiast  traw.  One również są rzadkie i  podlegają  w Polsce 

ochronie.  W  przeciwieństwie  do  traw,  są  dobrze  przystosowane  do  ocieplania 

klimatu.  Poza  tym  są  piękne  i  pożyteczne.  Dużo  dałyby  inne  miasta,  by  móc 

udostępnić mieszkańcom i turystom taką przyrodę na swoim terenie.
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Murawy kserotermiczne na Górkach Czechowskich

ze ściśle chronionym dzwonkiem bolońskim. Fot. Marcin Skrzypek.

Bądźmy konsekwentni w planowaniu LublinaBądźmy konsekwentni w planowaniu LublinaBądźmy konsekwentni w planowaniu LublinaBądźmy konsekwentni w planowaniu Lublina

W  2000  roku  Urząd  Miasta  zrezygnował  z  kupna  Górek  od  Agencji  Mienia 

Wojskowego za niską cenę 12 mln. Nie była to błędna decyzja, bo o błędzie możemy 

mówić, kiedy ktoś “chciał dobrze”, ale się “pomylił”. W tym przypadku nie ma mowy 

o  pomyłce,  ponieważ  konsekwencje  zmiany  właściciela  gruntu  są  łatwe  do 

przewidzenia.  Dlatego  rezygnacja  Urzędu Miasta  z  Górek była  nie “błędem” lecz 

ewidentnym  działaniem  na  szkodę  miasta  i  jego  mieszkańców  wbrew  planom 

przestrzennego zagospodarowania Lublina.

Od tego czasu Górki  stały  się  przedmiotem spekulacji  gruntami  i  zwyczajowych 

zabiegów  właścicieli,  aby  te  plany  zmienić  na  swoją  korzyść.  Niestety,  w  tych 

spekulacjach  bierze  udział  także  samorząd,  który  próbuje  “sprzedać”  zgodę  na 

zmianę  planu  za  dofinansowanie  innych  inwestycji.  Można  to  zrozumieć  jako 

strategię  “minimalizacji  strat”  w  obliczu  przegranej.  My  jednak  prosimy,  aby 

Pan Prezydent nie przechodził do porządku dziennego nad “grzechami przeszłości”, 

lecz  interweniował  w  celu  przywrócenia  dobra  wspólnego  Górek  pod  zarząd 

publiczny.

Proponujemy podejście klarowne, proste i  uczciwe: skoro władze miasta stoją na 

straży wspólnego dobra wszystkich mieszkańców, a Górki  Czechowskie są takim 

dobrem,  to  działania  inwestora  powinny  być  dostosowane  do  rozwoju 

i udostępnienia  tego  dobra,  czego  wyrazem  jest  obowiązujący  plan 

zagospodarowania Górek. Jeśli  inwestor nie jest zainteresowany taką współpracą, 

powinien sprzedać teren. Oto nasza argumentacja:
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1. Górki to teren prywatny, ale plany ich wykorzystania nie są prywatne.Górki to teren prywatny, ale plany ich wykorzystania nie są prywatne.Górki to teren prywatny, ale plany ich wykorzystania nie są prywatne.Górki to teren prywatny, ale plany ich wykorzystania nie są prywatne. Jeśli 

ktoś wchodzi w posiadanie takiego terenu, musi brać pod uwagę konieczność 

jego  wykorzystania  zgodnie  z  tymi  planami.  Istnieje  wiele  nieruchomości 

prywatnych, co do których  prawa właściciela są ograniczone, bo mają oneprawa właściciela są ograniczone, bo mają oneprawa właściciela są ograniczone, bo mają oneprawa właściciela są ograniczone, bo mają one    

wartość  dla  społeczeństwawartość  dla  społeczeństwawartość  dla  społeczeństwawartość  dla  społeczeństwa.  Należą  do  nich  zabytki  i  tereny  cenne 

przyrodniczo.  Samorząd  powinien  reprezentować  te  wartości.  Nie  istnieje 

inny  podmiot,  który  mógłby  to  robić.  Kiedy  deweloper  kupował  Górki, 

wiedział o ograniczonych możliwościach jego komercyjnego wykorzystaniawiedział o ograniczonych możliwościach jego komercyjnego wykorzystaniawiedział o ograniczonych możliwościach jego komercyjnego wykorzystaniawiedział o ograniczonych możliwościach jego komercyjnego wykorzystania. 

Dlatego nie musimy mieć żadnych skrupułów ani wyrzutów sumienia, jeśli 

powiemy “nie” dla zmiany planu. Zasada “business is business” odnosi się do 

obu  stron,  również  do  interesów  społecznych  reprezentowanych  przez 

samorząd.

2. Tereny wyznaczone przez  miasto w planach pod zabudowę mieszkaniową 

znacznie  przekraczają  potrzeby  mieszkaniowe  Lublina  w  przewidywalnej 

przyszłości.  Wyznaczenie  kolejnych takich  terenów na  Górkach,  bo akurat 

Górki, a nie inny teren jest w posiadaniu inwestora, oznaczałoby zniszczeniezniszczeniezniszczeniezniszczenie    

ich bez koniecznej przyczynyich bez koniecznej przyczynyich bez koniecznej przyczynyich bez koniecznej przyczyny i w ogóle  stawia pod znakiem zapytania sensstawia pod znakiem zapytania sensstawia pod znakiem zapytania sensstawia pod znakiem zapytania sens    

planowaniaplanowaniaplanowaniaplanowania. Wiadomo, że ludzie potrzebują mieszkań, ale przede wszystkim 

tych tańszych, a eko-osiedle na Górkach na pewno nie będzie tanie, bo jest 

to jedna z najatrakcyjniejszych lokalizacji. Miasto musi oferować atrakcyjne 

lokalizacje  bogatszym  mieszkańcom,  aby  ich  zatrzymywać  w  granicach 

miasta.  Ale  są  one  już  wyznaczone  w  wystarczającej  ilości  wielu  innych 

miejscach. Nie ma potrzeby robić tego akurat na Górkach.

3. Jeśli  Górki  zostały  już  raz  zakwalifikowane  jako  centrum  rekreacji, 

powinniśmy się tego trzymaćpowinniśmy się tego trzymaćpowinniśmy się tego trzymaćpowinniśmy się tego trzymać, bo w międzyczasie powierzchnia naturalnych 

terenów zielonych zmalała, więc przyrodnicza wartość Górek dla nas jeszcze 

wzrosła. Dlaczego więc mielibyśmy się pozbywać tak wartościowego kapitału?

Wiemy,  że  “miasto  musi  się  rozwijać”  to  stwierdzenie  nie  może  deprecjonować 

elementów  miasta,  które  nie  mają  budowlanego  charakteru.  W  tym  momencie 

priorytet mają przede wszystkim inwestycje komercyjne i budowa dróg. Szanujemy 

strategię Pana Prezydenta, aby na tym etapie rozwoju Lublina stawiać na inwestycje, 

ale  są  granice  patrzenia  na  wszystko  w  kategoriach  szybkich  dotacji  i  dużych 

wydatków, bo przyroda nie mieści się w tej optyce. Miasto musi się rozwijać, muszą 

się rozwijać firmy budowlane i deweloperskie, ale wszystko to powinno odbywać się 

zgodnie z planami zapobiegającymi rabunkowej eksploatacji otoczenia.
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Oczywiście  inwestor  ma  prawo  przedstawić  alternatywny  pomysł  na  przyszłość 

Górek  Czechowskich,  który  może  być  lepszy  niż  miejski.  Jednak  warto  w  tym 

miejscu szczerze powiedzieć, że na ocenę tego pomysłu wpływają także niesłuszne 

i niezasłużone negatywne stereotypy, które przylgnęły do samych Górek i miejskich 

planów. 

Fałszywe poglądyFałszywe poglądyFałszywe poglądyFałszywe poglądy

Górki  Czechowskie  mają  czarny  PR.  Publicznie  umniejszanie  ich  znaczenia  dla 

Lublina jako obszaru przyrodniczego i traktowanie jako przyszłego placu budowy 

trwa  od  kiedy  Urząd  Miasta  zrezygnował  z  ich  kupna.  Motywy  tej  “szeptanej 

propagandy” są zrozumiałe: publiczna legitymizacja decyzji urzędowej, złagodzenie 

przyszłego  poczucia  straty  i  chęć  wykreowanie  wizerunku  inwestora  jako  “męża 

opatrznościowego”, który rozstrzygnie wreszcie patową sytuację. Można te motywy 

zrozumieć,  ale  trzeba  pamiętać,  że  opinie  i  wnioski,  które  z  nich  wynikają, 

są fałszywe i utrudniają ocenę propozycji dewelopera. Oto niektóre z nich:

Górki  są  zaniedbane.  Górki  są  zaniedbane.  Górki  są  zaniedbane.  Górki  są  zaniedbane.  Leżące  w  paru  punktach  śmieci  łatwo  sprzątnąć.  “Mogiła 

legionistów” w centrum Górek jest zadbana, można nawet znaleźć na niej palące się 

znicze. Reszta Górek to po prostu naturalna roślinność, jak w londyńskim parku 

Madchute  Park  w  biurowej  dzielnicy  Canary  Wharf  lub  Parku  Hampstead  Heath. 

Ciekawe, dlaczego londyńczycy nie mają na tym punkcie kompleksów?

Fot. Maciej Skrzypek.

Degradacji  terenu winne są głównie oficjalne działania budowlane coraz bardziej 

izolujące ten teren od miasta. Nawet słynny tor motocrossowy nie wyrządził  tyle 

szkód, co oficjalne wywożenie ziemi z budowy ul. Poligonowej do wąwozów.
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Ostatnio zaś firma Skanska zasypuje prawdziwą górą ziemi wąwóz przy ul. Ducha, 

niszcząc stanowiska motyla nieparka i przedwojenną strzelnicę. Zaniedbanie Górek 

jest więc wynikiem zaniedbań samego Urzędu Miasta, który jest odpowiedzialny za 

nadzór nad ochroną tego obszaru w ramach ESOCh. Mamy tu do czynienia z tzw. 

samospełniającym się proroctwem będącym efektem czarnego PR-u.

Zasypywanie stanowisk czerwończyka nieparka i przedwojennej strzelnicy

przez firmę Skanska. Fot. Marcin Skrzypek.
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“Grzech,  że  leżą  odłogiem”.  “Grzech,  że  leżą  odłogiem”.  “Grzech,  że  leżą  odłogiem”.  “Grzech,  że  leżą  odłogiem”.  Tak  powiedział  o  Górkach  prezes  TBV  w  jednym 

z wywiadów. Górki leżą “odłogiem” jak każdy naturalny teren, las czy łąka. Można 

zrozumieć, że deweloperowi każdy pusty plac kojarzy się z terenem pod zabudowę, 

ale nie dajmy się zwariować. Z okien samolotu lecącego nad Londynem widać jak 

wiele zielonych terenów się tam “marnuje” w samym centrum, mimo, że jest to może 

najdroższe miasto w Europie. Oznacza to, że mają dla londyńczyków wielką wartość 

właśnie jako tereny zieleni.

Zielone tereny w centrum Londynu. Fot. Marcin Skrzypek.

Zieleń to koszty.  Zieleń to koszty.  Zieleń to koszty.  Zieleń to koszty.  Wielu osobom tereny zieleni kojarzą się głównie z fakturami za 

koszenie trawy, więc boją się, że utrzymanie przyszłego parku na Górkach spadnie 

na miasto. Na koszeniu trawy można jednak zaoszczędzić, bo nie wszystkie trawniki 

trzeba kosić jak boiska. Można zostawiać fragmenty niekoszone, jak w parku króla 

Norwegii w Oslo. Część z nich można też zamienić na kwietne łąki, jakie już dziś 

proponuje  wprowadzać  Miejski  Architekt  Zieleni  i  które  można  obejrzeć  w 

nałęczowskim Parku Zdrojowym. W londyńskich parkach pasą się owce, jak kiedyś 

pasły  się  na  Górkach.  Wypas  umożliwia  również  zachowanie  zbiorowisk 

kserotermicznych. Pomysłów jest wiele, ale trzeba najpierw zrozumieć, że przyroda 

w mieście to też inwestycja w zdrowie i zadowolenie z życia mieszkańców .

Londyński Madchute Park w biurowej dzielnicy Canary Wharf. Fot. internet.
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Propozycja dewelopera w liczbachPropozycja dewelopera w liczbachPropozycja dewelopera w liczbachPropozycja dewelopera w liczbach

Porównanie obowiązującego planu i propozycji TBV.

Oprac. Jan Kamiński, RKP (po lewej) i materiały prasowe TBV (po prawej).

Legenda do obowiązującego planu:

1 - zieleń publiczna - 57 ha

1R - rezerwat - 20 ha

2 - sport, rekreacja (terenowe, bez kubatur) - w sumie 15,5 ha

3 - sport, rekreacja (kubatury) - 4,5 ha

4 - zieleń leśna - 6 ha

5 - uprawy polowe - 2 ha

6 - usługi komercyjne (30% mieszkaniówki w środkowej części) - w sumie 10 ha

Razem jest to 115 ha, w tym: tereny zieleni 83 ha, zabudowa 14,5 ha, inne 17,5 ha. 

Deweloper  chce zabudowy 41 ha  samą mieszkaniówką.  Nie jest  więc  prawdziwą 

obiegowa opinia,  że obecny plan pozwala na zabudowę 30% Górek, a deweloper 

chce 40%, więc tylko o 1/10 Górek więcej. Prawda jest inna.
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Deweloper chce:

● 3-krotnego  zwiększenia  powierzchni  zabudowy  z  14,5  ha  do  41  ha  

(z 12% do 36%)

● 20-krotnego zwiększania powierzchni zabudowy mieszkaniowej z ok. 2 ha 

(30%  środkowej  wierzchowiny  przy  ul.  Poligonowej)  do  41  ha  wraz  ze 

zwiększeniem intensywności zabudowy.

To  nie  jest  korekta  planu,  tylko  przekształcenie  terenu  przyrodniczego w nową 

dzielnicę rozmiarów Felina lub Sławina budowaną w innym miejscu, niż przewidują 

plany zagospodarowania przestrzennego.

Symulacja skutków realizacji planów TBVSymulacja skutków realizacji planów TBVSymulacja skutków realizacji planów TBVSymulacja skutków realizacji planów TBV

1. Jako  połączenie  rzeźby  terenu  i  przyrody  Górki  Czechowskie  przestanąGórki  Czechowskie  przestanąGórki  Czechowskie  przestanąGórki  Czechowskie  przestaną    

istniećistniećistniećistnieć. Naturalnego ekosystemu nie da się kroić jak sera. Jeśli  odejmiemy 

40% zostanie zero.

2. Wiele osób już teraz wylicza, ile TBV powinno zapłacić miastu za zgodę na 

zabudowę Górek, jak to było z Echem. Ale czy jest taka cena? O “gratyfikacji”O “gratyfikacji”O “gratyfikacji”O “gratyfikacji”    

za Górki za rok nikt już nie będzie o nich pamiętałza Górki za rok nikt już nie będzie o nich pamiętałza Górki za rok nikt już nie będzie o nich pamiętałza Górki za rok nikt już nie będzie o nich pamiętał, a Górek nie będzie. Co 

powiemy naszym dzieciom i wnukom, kiedy za 10-20 lat pójdziemy z nimi na 

spacer po Lublinie? Nie zrobi na nich wrażenia jedno z wielu osiedli lub jakieś 

skrzyżowanie za utargowane na Górkach pieniądze.

3. Póki  co,  droższych  mieszkań  nie  brakuje,  Deweloperzy  konkurują  między 

sobą o majętnych klientów. I tu dochodzimy do sedna:  zabudowa Górek dazabudowa Górek dazabudowa Górek dazabudowa Górek da    

TBV dominująca pozycję na rynkuTBV dominująca pozycję na rynkuTBV dominująca pozycję na rynkuTBV dominująca pozycję na rynku. Kilka tysięcy potencjalnych klientów kupi 

mieszkania  tam,  a  nie  u  innych firm.  TBV stanie  się  monopolistą  i  może 

wymieść  z  rynku  pozostałych  inwestorów,  chyba  że  podzieli  się  z  nimi 

terenem i wizja zabudowy Górek powróci jako pomysł zbiorowy.

4. Nie wiadomo dlaczego będzie to  eko-osiedleNie wiadomo dlaczego będzie to  eko-osiedleNie wiadomo dlaczego będzie to  eko-osiedleNie wiadomo dlaczego będzie to  eko-osiedle.  Wiadomo, że w zachodnich 

enklawach  mają  być  14-piętrowe  wieżowce,  a  w  części  północnej 

10 - piętrowe. Wiadomo, co TBV buduje już teraz. Ich wieżowiec przy ul. Zana 

nie budzi zachwytów. Przypomina raczej ciężką, przedwojenną architekturę 

Nowego  Jorku  niż  coś  “eko”.  Osiedle  TBV  “Prestige”  przy  ul.  Koncertowej 

to typowe grodzone “izolatki”, każda z osobnym placem zabaw, do których 
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wjeżdża  się  przez  szlaban  z  portierem.  Brak  tu  wspólnej  przestrzeni 

publicznej, placu, deptaka, sklepów (fot. Marcin Skrzypek).

5. Według upublicznionej wizji o ekologicznych walorach osiedla decyduje tylko 

park, który jednak nie wygląda ekologiczniepark, który jednak nie wygląda ekologiczniepark, który jednak nie wygląda ekologiczniepark, który jednak nie wygląda ekologicznie. Znaczna część roślinności jest 

zastąpiona  trawą.  Mało  “ekologiczne”  są  betonowe  sadzawki  i  ławy  na 

zboczach. Nie istnieją też w naturze drzewa, które na wizualizacjach służą do 

zasłaniania  bloków i  tworzą  parkowy  krajobraz.  Nie  wiadomo,  jak  będzie 

wyglądał styk parku z osiedlem, który zależy od tego, ile skarp deweloper 

chce nadsypać i jak blisko nich staną budynki.

6. Na  tej  podstawie  można  przypuszczać,  że  na  Górkach  powstanąpowstanąpowstanąpowstaną    

ekskluzywne, ogrodzone osiedla, ekskluzywne, ogrodzone osiedla, ekskluzywne, ogrodzone osiedla, ekskluzywne, ogrodzone osiedla, a ich eko-wnętrza będą udostępnione tylko 

posiadaczom pilota i klucza. Oczywiście, jeśli naturalnej zieleni nie zastąpią 

iglaki na ceracie i  trawa z rolki. Dużo bardziej ekologiczne wydają się już 

PRL-owskie osiedla na Czechowie, LSM-ie i Czubach. Tam przynajmniej da 

się spacerować między budynkami, a dzieci z różnych bloków mogą się bawić 

się w zacienionej i bezpiecznej, pieszej przestrzeni.

7. Obiecany  park będzie miał półprywatny charakterpark będzie miał półprywatny charakterpark będzie miał półprywatny charakterpark będzie miał półprywatny charakter. Dostęp do niego będzie 

utrudniony psychologicznie albo fizycznie prze ogrodzenia, bo mieszkańcy 

będą chcieli mieć na własność to, za co zapłacili.

8. Park może w ogóle nie powstaćPark może w ogóle nie powstaćPark może w ogóle nie powstaćPark może w ogóle nie powstać. Najpierw deweloper zbuduje mieszkania i 

będzie starał się je sprzedać. Co może potrwać dziesięciolecia. A kiedy już 

sprzeda,  czy  będzie  zainteresowany  budową  wież  widokowych,  boisk  i 

ścieżek?  Raczej  postara  się  jak  najwięcej  na  tym zaoszczędzić.  Być  może 

ostatecznie  zdewastowany  teren  wróci  do  miasta  lub  będzie  dalej 

zabudowywany.
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9. Górki były planowane dla wszystkich lublinian, a w koncepcji TBV na tym, co 

z  nich  zostanie,  skorzysta  garstka  wybrańcówskorzysta  garstka  wybrańcówskorzysta  garstka  wybrańcówskorzysta  garstka  wybrańców (ok.  3%  ludności)  kosztemkosztemkosztemkosztem    

okolicznych osiedliokolicznych osiedliokolicznych osiedliokolicznych osiedli.

10.Eko-osiedle  zabierze  to  “eko”  obecnym  mieszkańcom:  zabierze  światłozabierze  światłozabierze  światłozabierze  światło    

okolicznym blokom i  zatka korytarz powietrznyokolicznym blokom i  zatka korytarz powietrznyokolicznym blokom i  zatka korytarz powietrznyokolicznym blokom i  zatka korytarz powietrzny.  Istniejące  widoki  zostaną 

zasłonięte  przez  wieżowce,  a  dojścia  zablokowane  przez  ogrodzone 

kondominia.

11.Pojawi się problem drogowyPojawi się problem drogowyPojawi się problem drogowyPojawi się problem drogowy, o którym się nie mówi.    Ze wschodnich enklaw 

będzie daleko do autobusu, więc mieszkańcy wybiorą własne auta. Deweloper 

pisze o 3-4 tys mieszkań, co oznacza 4-5 tys. pojazdów (więcej niż jeden na 

rodzinę),  które  na  tym  terenie  będą  codziennie  jeździć.  Zatem  pomimo 

budowy ronda na al. Solidarności trzeba się liczyć z powrotem korków. Ulice 

Solarza  i  Arnsztajnowej  to  wąskie  aleje  zabytkowych  drzew,  które  nie 

pomieszczą tego ruchu. Pojawi się presja na ich wycięcie oraz na budowę 

nowych dróg, być może także na skróty, przez park.

12.Pojawi  się  problem  usług  publicznychPojawi  się  problem  usług  publicznychPojawi  się  problem  usług  publicznychPojawi  się  problem  usług  publicznych dla  8-11  tys.  osób,  które  tam 

zamieszkają.  Taką  ludność  mają  całe  dzielnice  Sławin  czy  Felin.  Jeśli  nie 

przewidzi się obecności tych usług teraz, to za parę lat miasto znowu będzie 

musiało oddać deweloperowi atrakcyjna działkę w centrum zamian za miejsce 

na szkołę, której ktoś w porę nie przewidział, jak to było ze skwerem na rogu 

Krańcowej i Drogi Męczenników Majdanka.

Bilans zysków i stratBilans zysków i stratBilans zysków i stratBilans zysków i strat

Jakie będą skutki realizacji zamierzeń inwestora:

1. 100% mieszkańców straci Górki Czechowskie.

2. 3% mieszkańców zyska atrakcyjną lokalizację mieszkalną w kolejnym osiedlu 

nad zielonym wąwozem, który jednak może być niedostępny lub 

zdegradowany.

3. Mniej więcej tyle samo osób straci równie atrakcyjną lokalizację, którą już 

mają i to nie przy wąwozie lecz przy całych Górkach.

4. Powstanie nowa dzielnica miasta w miejscu do tego nie przeznaczonym, a nie 

powstanie w miejscach, które są na to przewidziane. Tym samym planowa 

gospodarka przestrzenna Lublina zostanie zdeprecjonowana, co otworzy 

furtkę do dalszych tego typu działań, bo skoro pozwoli się na zanegowanie 

planu dla korzyści jednego inwestora, trzeba to będzie robić dla wszystkich.
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5. Spółka TBV zrobi na zmianie terenów interes życia. Ewentualna zmiana planu 

jest dla niej jak zamiana ziemi w złoto

Z tego wniosek, że zabudowy Górek potrzebuje nie miasto lecz deweloper. 

Mieszkańcy na tym stracą. Paradoksalnie, mieszkańcy eko-osiedla odniosą korzyść 

kosztem obecnych mieszkańców osiedli przy ul. Poligonowej i Koncertowej. Nie 

będzie to więc żadna “wartość dodana” wypracowana przez pomysłowość 

dewelopera, lecz “wartość zabrana” jej obecnym posiadaczom. Deweloper zarobi na 

tym, że zabierze atrakcyjne sąsiedztwo jednym i sprzeda je drugim.

Miasto nie powinno wyróżniać akurat tego dewelopera przekształcaniem dla niego 

unikalnego terenu zielonego w budowlany tylko dlatego, że go kupił i poniósł 

ryzyko, ponieważ rolą samorządu i jego jego kapitału gruntów nie jest 

ubezpieczanie ryzyka deweloperów. Miasto nie powinno również tolerować dalszej 

spekulacji tymi gruntami, która może doprowadzić do zawiązania konsorcjum 

wszystkich lokalnych deweloperów i problem powróci, tylko lobby zabudowy Górek 

stanie się liczniejsze.

Co dalej?Co dalej?Co dalej?Co dalej?

Central Park w Nowym Jorku (431 ha) jest 5 razy większy od terenu zieleni 

przewidzianego na Górkach Czechowskich w obecnym planie (83 ha). Nowy Jork jest 

droższy od Lublina co najmniej 10 razy. Zatem Central Park jest obszarem co 

najmniej 50 razy cenniejszym niż Górki. A mimo to przeznaczono go na park dla 

nowojorczyków, podczas gdy w Lublinie rozważa się odstąpienie od postąpienia tak 

samo z obszarem 50 razy tańszym. Czy to znaczy, że jesteśmy 50 razy mniej warci 

od mieszkańców Nowego Jorku? Nie, oczywiście jesteśmy warci tyle samo i 

zasługujemy na nasz “central park” na Górkach Czechowskich.

Kompromisem jest obowiązujący plan. Chęć ostatecznego rozwiązania sytuacji 

patowej, aby miasto stało się właścicielem terenu zielonego i przekształciło go w 

park w ramach obowiązującego planu otwiera pole negocjacji, jednak ustępstwa na 

rzecz dewelopera nie powinny prowadzić do akceptacji przeskalowanie żądań 

dewelopera mających skompensować jego zawiedzione nadzieje.

Przyszłe pokolenia będą dumne, jeśli powstanie w Lublinie prawdziwy “central park” 

jak w Nowym Jorku. To jest coś, co warto zostawić naszym dzieciom i wnukom, 

zamiast kolejnego osiedla czy estakady. Takie miejsce automatycznie stawia Lublin 

o klasę wyżej, bo lepsze lub gorsze osiedla, drogi i niekończące się problemy z 

samochodami mają wszystkie inne miasta, a teren zielony jest unikalny.
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Jednak aby dążyć do tego celu, potrzebna jest wizja Górek jako lubelskiego centrum 

rekreacji równie silna, co wizje i obietnice dewelopera. Może poniższe fotografie 

Central Parku w Nowym Jorku i parku  Primerose Hill w Londynie oraz Górek 

Czechowskich pomogą w jej stworzeniu.

Red. Marcin Skrzypek

Z poważaniem

Jan Kamiński

Przewodniczący RKP

Do wiadomości:

Pan Artur Szymczyk - Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji i Rozwoju, 

zastepcy.prezydenta@lublin.eu

Pani Joanna Żytkowska – Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, 

joanna.zytkowska@lublin.eu

Radni i Radne Rady Miasta Lublin – na ręde przewodniczącego Rady Miasta Lublin,

Pana Piotra Kowalczyka – kontakt@piotrkowalczyk.pl, piotr.kowalczyk@lublin.eu 
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Pan Jan Szyszko, Minister Środowiska - info@mos.gov.pl

Pani Elżbieta Matuszak – Dyrektor Wydziału Planowania UM Lublin, 

planowanie@lublin.eu 

Pani Marta Smal-Chudzik – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, 

srodowisko@lublin.eu

Pani Hanna Pawlikowska - Biuro Miejskiego Architekta Zieleni, maz@lublin.eu

Pani Ludwika Stefańczyk – Dyrektor Wydział Gospodarki Komunalnej UM Lublin, 

komunalna@lublin.eu

Pan Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, wojewoda@lublin.uw.gov.pl

Pan Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa lubelskiego, 

marszalek@lubelskie.pl

Media:

„Kurier Lubelski” - redakcja@kurierlubelski.pl

„Dziennik Wschodni” - redakcja@dziennikwschodni.pl

„Gazeta w Lublinie” - redakcja@lublin.agora.pl

“Nasze Miasto” - redakcja@nml.pl

“MM Lublin” - lublin@naszemiasto.pl

“Nowy Tydzień” - dorotarak@onet.pl

“Gość Niedzielny” - serwis@gosc.pl

Lajf - redakcja@lajf.info     

Telewizja Lublin - panoramalubelska@tvp.pl

Lubelska.tv - redakcja@lubelska.tv

Radio Lublin - informacje@radio-lublin.pl

Radio Centrum - info@centrum.fm
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