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Szanowny Pan
Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin
Problem: jakość przestrzeni wynikającej z remontu Al. Racławickich
Szanowny Panie Prezydencie,
Chcielibyśmy

zwrócić

uwagę

na

następujące

aspekty

szczegółowych

rozwiązań

projektowych i realizacyjnych remontu Al. Racławickich. Oprócz ogólnych założeń funkcjonalnych
determinowanych głównie priorytetem transportu samochodowego, istnieje jeszcze wiele innych
detali, które będą miały wpływ na finalny odbiór Alei po remoncie przez pieszych i rowerzystów,
czyli osoby odbierające przestrzeń ulicy z bliskiego, bezpośredniego dystansu.
Niestety, nie dostaliśmy do zaopiniowania żadnych projektów z tym związanych, ale mamy
nadzieję, że mimo to na tym etapie albo nawet w czasie realizacji można uwzględnić nasze
poniższe rekomendacje. Wynikają one z fundamentalnego założenia, że Aleje Racławickie są
kluczową przestrzenią publiczną Lublina decydująca o jego wizerunku tak samo jak Deptak, Plac
Litewski i czy Plac Teatralny i dlatego powinny być potraktowane z taką samą dbałością o
szczegóły jakości i komfortu.
Rekomendacje:
 Jakość i kolor chodników – kolor stonowany (nie żółty, jak ostatnio stosowane), duże płyty
najlepiej kamienne, bez fazowania.
 Unikanie instalacji typowych barierek z gęstymi szczebelkami, w szczególności tam, gdzie
nie są potrzebne (między chodnikiem a trawnikiem). Zastępowanie ich innymi
rozwiązaniami (np. sadzenie zieleni).
 Umiejscowienie koszy w sposób niekolidujący z ruchem pieszym (poza światłem chodnika
czy miejsc szybkiego przemieszczania się pieszych np. na przystankach)
 Zastosowanie stylowych stojaków rowerowych.
 Kompensacja likwidacji żywopłotów nowymi nasadzeniami o walorach krajobrazowych.
 Stosowanie stylowych słupków zamiast biało-czerwonych słupków „patriotek”.
 Dbałość o zachowanie stożków widoczności przed przejściami dla pieszych (unikanie
nagromadzenia pionowych elementów zasłaniających pieszego przy przejściu).
 Zakaz stosowania biało-czerwonych tablic na czołach wysepek.
 Maksymalnie ergonomiczne rozwiązania dla osób używających wózków (dla osób z
niepełnosprawnością, wózków dziecięcych).
 Zabezpieczenie miejsc do siedzenia, „azylów” dla pieszych ("miejsca dla ciebie"),
szczególnie w miejscach, gdzie Aleje się poszerzają.
 Zastosowanie „tykających” (przyjemniejszych dla ucha) zamiast piszczących sygnalizatorów
dla niewidomych.


Upiększenie Alei roślinami dekoracyjnymi, kwiatami itp.
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