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ds. Inwestycji i Rozwojuds. Inwestycji i Rozwojuds. Inwestycji i Rozwojuds. Inwestycji i Rozwoju

Cel: uporządkowanie przestrzeni wokół Zamku na 700-lecie Miasta

Szanowny Panie Prezydencie,

Doceniając  zmiany  przestrzenne  planowane  i  realizowane  przez  Urząd  Miasta 

na Podzamczu,  proponujemy  przeprowadzenie  innych  zmian  po  drugiej  stronie 

al. Tysiąclecia i wokół Zamku. Teren ten przez dekady leżał na uboczu, przez co wiele miejsc 

uległo stopniowej degradacji i zużyciu. Jednak dzięki otwarciu Tarasów Zamkowych i wielu 

masowym imprezom, które się tam dzieją, otoczenie Zamku stało się jedną z ludniejszych 

okolic Lublina, co z kolei wymaga dostosowania terenu do nowych funkcji. Obecnie suma 

tych drobnych niedogodności czy niedociągnięć – przy tej liczbie użytkowników z Lublina, 

Polski  i  zagranicy  -  składa  się  na ogólny  obraz negatywnie  odbijający  się  na wizerunku 

miasta,  co nie powinno mieć  miejsca  szczególnie  w roku jubileuszowym 700-lecia  praw 

miejskich.

Wiemy, że Błonia będą wkrótce odnowione, ale zapewne nie wcześniej niż za rok. 

Przez ten czas poniższe usterki będą sprawiać kłopot i rzucać się w oczy. Proponujemy więc 

potraktować poniższe zmiany jako tymczasowe ale ważne ze względu na codzienne tłumne 

użytkowanie tego terenu i przygotować program ich pilnej realizacji.

1. Ciągi komunikacyjne przez Błonia do Tarasów.1. Ciągi komunikacyjne przez Błonia do Tarasów.1. Ciągi komunikacyjne przez Błonia do Tarasów.1. Ciągi komunikacyjne przez Błonia do Tarasów.

Kiedyś chodziło tędy niewiele osób, teraz – tłumy. Pojawiły się nowe ścieżki, szczególnie 

wzdłuż  dawnej  ul.  Krawieckiej  i  przy  Domu Rekolekcyjnym.  Kiedy  jest  sucho pokryte  są 

pyłem, a kiedy mokro, błotem. Dobrze byłoby je utwardzić, kładąc płyty lub przynajmniej 

odpowiednie kruszywo (takie, które zapewnia stabilne oparcie i nie zamienia się w błoto).



2. Alejki w kierunku parkingu i „Targu pod Zamkiem”2. Alejki w kierunku parkingu i „Targu pod Zamkiem”2. Alejki w kierunku parkingu i „Targu pod Zamkiem”2. Alejki w kierunku parkingu i „Targu pod Zamkiem”

W tym miejscu proponujemy:

•••• utwardzenie od dawna istniejącej ścieżki w kierunku parkingu wraz z przejściem nad 

rowem melioracyjnym (np. betonowym elementem prefabrykowanym)

•••• zlikwidowanie  bezodpływowej  niecki  na wybrukowanej  alejce,  gdzie po deszczach 

pojawia się wielka kałuża.

3. Urządzenia rekreacyjne3. Urządzenia rekreacyjne3. Urządzenia rekreacyjne3. Urządzenia rekreacyjne

W tym miejscu proponujemy:

•••• Utwardzenie ścieżki do placu zabaw – ta ścieżka nie pyli, ale jest nierówna i robi się 

błotnista,  co  warto  skorygować  choćby  w  zgodności  z  zainstalowaną  na  placu 

huśtawką dla osób na wózkach.

•••• Ustawienie wszystkich ławek poza alejką z miejscem na nogi (jak na zdjęciu).

•••• Utwardzenie miejsc pod ławkami. Są one na tyle intensywnie używane, że po deszczu 

robią się kałuże.

4. Likwidacja zbędnych barierek.4. Likwidacja zbędnych barierek.4. Likwidacja zbędnych barierek.4. Likwidacja zbędnych barierek.



Proponujemy  likwidację  zbędnych  i  niebezpiecznych  barierek  wzdłuż  al.  Unii  Lubelskiej. 

Barierki te nie tylko niczemu nie służą (nie ma za nimi skarpy), ale także szpecą krajobraz 

i stanowią przeszkodę w skrajni ruchu rowerów. W przypadku kolizji, lepiej jeśli rowerzysta 

będzie  miał  drogę  ucieczki  na  pobocze,  nawet  jeśli  wjedzie  do  rowu,  niż  gdyby  miał 

zawadzić  o barierkę.  Barierki  te  pojawiły  się  na skutek błędu projektowego i dlatego ich 

montaż  został  wstrzymany.  Obecnie  są  zamontowane  w  niektórych  miejscach,  co  robi 

wrażenie przypadkowości i nieporządku.

5. Poprawienie chodników i zjazdów wokół Zamku.5. Poprawienie chodników i zjazdów wokół Zamku.5. Poprawienie chodników i zjazdów wokół Zamku.5. Poprawienie chodników i zjazdów wokół Zamku.

W tych miejscach proponujemy:

•••• Poprawienie chodnika szczególnie przy stacji gazowej, gdzie od dawna nie nadaje się 

do użytku ze względów bezpieczeństwa.

•••• Wyrównanie  nawierzchni  na  zjeździe  z  Zamku  do  al.  Tysiąclecia  i  estetyczne 

połączenie jej ze zjazdem.

•••• Wymiana chodnika na nowe płyty na al. Tysiąclecia. Jest on w w stosunkowo dobrym 

stanie, ale płyty powykrzywiały się przez dziesięciolecia.

6666. . . . Oddalenie Oddalenie Oddalenie Oddalenie koszta koszta koszta koszta od od od od zdroju.zdroju.zdroju.zdroju.

Ustawiony  przy  stacji  rowerowej  zdrój  wody  pitnej  sąsiaduje  z  koszem  na  śmieci,

co  powoduje  niepotrzebny  dysonans.  Zdrój  nie  może  stać  gdzie  indziej  ze  względu  na 

instalacje, więc proponujemy przesunąć kosz albo w sąsiedztwo stacji albo kilka metrów w 

kierunku wjazdu na pl. Zamkowy.



7. Poprawa schodów przy toalecie7. Poprawa schodów przy toalecie7. Poprawa schodów przy toalecie7. Poprawa schodów przy toalecie

•••• Schody  prowadzące  do  toalety  publicznej  od  Podwala  proponujemy  wyposażyć

w pochylnię nie tylko dla niepełnosprawnych, ale także dla wózków dziecięcych czy 

hulajnóg. Brak tej pochylni jest przeoczeniem projektowym. Zrobiono taki podjazd – 

dość ciasny – z drugiej strony, a nie zrobiono w tak oczywistym miejscu.

•••• Zaraz przy toalecie istnieją wzdłuż płotu zapomniane, pokrzywione schody, które są 

najprostszym miejscem dojścia  do Zamku z Błoni.  Proponujemy wyremontować je

(i  doprowadzić  chodnik do placu przez Zamkiem),  a w przyszłości  zmniejszyć  ich 

nachylenie i skrócić wejście na plac (obecnie jest tam murek, który trzeba okrążyć).

8. Ustawienie ławek wokół Zamku.8. Ustawienie ławek wokół Zamku.8. Ustawienie ławek wokół Zamku.8. Ustawienie ławek wokół Zamku.

Obserwując styk chodników okalających podnóże Wzgórza Zamkowego ze zboczem wzgórza 

można  łatwo  zauważyć,  że  jest  to  pas  bardzo  chętnie  używany  przez  mieszkańców, 

młodzież,  osoby spacerujące  z dziećmi w wózkach czy z psami.  Obecnie siadają  oni  na 

murku z ogrodzeniem od strony Błoni i al. Unii Lubelskiej lub na murku podwyższonego 

pasażu wzdłuż al. Tysiąclecia. Proponujemy by zainstalować tam nieco siedzisk lub ławek w 

taki sposób, aby nie zawężać światła chodników.

        Z poważaniem

Red. Marcin Skrzypek

Red. techniczna Katarzyna Kuzia

Jan Kamiński

Przewodniczący RKP
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Pan Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin

Pani Joanna Żytkowska – Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin

Pan Aleksander Wiącek – Asystent Prezydenta Lublina ds. polityki rowerowej

Pan Hubert Mącik – Miejski Konserwator Zabytków

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

Pana Piotra Kowalczyka

Rada Dzielnicy Stare Miasto


