
W toku dyskusji o Górkach
Czechowskich padają różne
argumenty spróbujmy je przedstawić:

Najpoważniej należałoby traktować
te, które ogłosił właściciel terenu
w swym Bezpłatnym Magazynie
Informacyjnym TBV, kolportowanym
swego czasu na Czechowie:

1) Trzeba szybko działać, nie
spierać się bo Górki niszczeją
i wkrótce nic z nich nie zostanie, bo
zarosną nawłocią. Park towarzyszący
pobudowanym tam osiedlom (zrea
lizowany w ciągu ok. 10 lat) to
najlepszy na to sposób

Tak, należy jak najszybciej o Górki
zadbać eliminując z nich roślinność
inwazyjną, głównie nawłoć, Jednak
najlepszym sposobem na to jest
plewienie i podkaszanie, a nie budowa
bloków. Równie potrzebne jest
usunięcie pozostałości pobudowlanych
oraz zwyczajnych śmieci.

2) 70% ankietowanych na
Czechowie chciałaby nowoczesnego,
ogólnodostępnego, min. 60hektaro
wego parku w sąsiedztwie zabudowy
mieszkalnej, a podobna ich część

(73%) jest również za uporząd
kowaniem i zagospodarowaniem
Górek Czechowskich.

Niestety, o ile nam wiadomo,
respondentów nie pytano o to czy
wiedzą jaki obszar obejmują Górki
Czechowskie i czy chcieliby parku
w sąsiedztwie zupełnie nowych pobu
dowanych na Górkach osiedli. Górki
jako takie już znajdują się w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej, a uporządko
wania i zagospodarowania terenu ży
czyłby sobie chyba każdy.

Inne argumenty padały w mediach ze
strony władz miasta oraz w komen
tarzach internautów:

3) Kiedyś Górki zostały sprzedane
i teraz musimy podjąć negocjacje
i zawrzeć kompromis z właścicielem.

Nic nie musimy. Dlatego, zupełnie
zrozumiała jest wypowiedź prezesa
TBV, w wywiadzie dla prasy opubli
kowanym tuż po przejęciu Górek, że
jest świadom podejmowanego ryzyka.
Miasto bowiem może, ale nie musi
zmieniać planu.

4) Dawny poligon to jedno wielkie
śmietnisko. Nie zostało tam nic
wartego ochrony.

Owszem, są na Górkach miejsca
szczególnie zaniedbane, zwłaszcza na
obszarze nadbrzeżnych dolin od strony

dzisiejszego Lidla. Nie jest to jednak
argument za zabudową – śmieci trzeba
zwyczajnie uprzątnąć i to tak aby nie
zniszczyć okolicy.

Czy Ogród Saski należy zabudować,
bo po weekendzie można tam znaleźć
ślady plenerowych libacji??

5) To już prywatny teren i co nam
do tego?

Niestety, (a czasem „stety”) własność
prywatna, ma w naszym kraju, zgodnie
z prawem, pewne ograniczenia. Oto np.
nie można sobie kupić kawałka lasu
i wykarczować go, aby postawić dom,
dla siebie i swojej rodziny, nie można
tego uczynić zgodnie z prawem na
działce rolnej, mało tego: bez
zezwolenia nie można wykonać wielu
zmian w ramach remontu własnego
domu w którym się mieszka!

Nie wiedzieliście tego?
Przypomnijmy więc, co jest oczywiste:
nie można kupić terenu przeznaczonego
jak w tym przypadku pod rezerwat,
park, ogólnodostępną zieleń publiczną,
by zbudować na nim sklep, domy dla
właścicieli terenu, nie mówiąc o osiedlu
mieszkaniowym na sprzedaż lub
wynajem! Po latach urabiania
decydentów właścicielom częściowo
udało się pierwotny plan względem
Górek zniweczyć, ale jako społeczność
miasta, której teren ten miał służyć
według pierwotnych zamierzeń, mamy
prawo, a nawet obowiązek
przeciwstawić się dążeniom nowych
właścicieli Górek.

6) Ale przecież budownictwo
mieszkaniowe jest potrzebne, więc
inicjatywa dewelopera jest pożyte
czna.

Nie wszystko co samo w sobie jest
pożyteczne i zasadniczo potrzebne
spełnia swoje funkcje jeśli znajduje się
w nieodpowiednim miejscu. Czasem
mimo, że jedne funkcje spełnia, to pod
innym względem szkodzi. Wiele miast
przekonało się już, że budowa osiedli
mieszkaniowych w korytarzach napo
wietrzających to w ogólnym bilansie
strata, nie korzyść. Jest w Lublinie wiele
innych lokalizacji gdzie można wznosić
budynki mieszkalne, nie szkodząc
ładowi przestrzennemu miasta i nie
zaburzając jego zrównoważonego roz
woju. Dodatkowo wobec prognoz
o tym, że Lublina nadal będzie się
wyludniał (mieszkańców syste
matycznie ubuwa), potrzeba nowych
osiedli nie jest taka oczywista. Już dziś
wiele mieszkań w nowych budynkach
stoi pustych.

Ostatni argument rzadko pojawiał się
w komentarzach, za to wystąpił jako
element ankiety inwestora:

7) Na Górkach nie jest bezpiecznie,
nie ma tam oświetlenia, ławek, ani
wygodnych alejek.

W policyjnych statystykach o Gór
kach się nie wspomina. Latarni nie
stawia się na obszarach projektowanych
rezerwatów. W granicach wielu miast
znajdują się lasy, a nawet urwiska i nikt
nie wytycza tam oświetlonych alejek, bo
nie taka jest ich funkcja w mieście. Co
innego park i tereny rekreacyjne.
Owszem, na części terenu którą
zabudować trudno park zapowiedziano.
Poważnie? Wszak do tej pory nie
ustawiono nawet koszy na śmieci, nadal
 jak przez 17 lat  czekając na miejskie
„tak” dla zmiany w planie zagos
podarowania.

Górki Czechowskie w swoim
ukształtowaniu, położeniu i porastającej je
zieleni są dla Lublina tym, czym płuca dla
człowieka. W trakcie odbywającej się dwa
lata temu w naszym mieście debaty
„Pracownia Miast” prezydent Poznania
Jacek Jaśkowiak powiedział, że patrząc na
to, jak ważny jest to obszar dla przyszłości
miasta, dla wszelakich negocjacji
„alternatywą jest wykupienie tego terenu
od obecnego właściciela”.

Według wszelkich dostępnych
opracowań naukowych i branżowych
dotyczących flory, fauny, wartości
klimatycznych i architektonicznych —
Górki Czechowskie powinny być objęte
szczególną ochroną prawną w postaci
rezerwatu przyrody i okalającej go otuliny.
Właśnie takie zapisy znalazły
odzwierciedlenie w nadal obowiązującym
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Lublina
z 2000 roku.

Przygotowane i sfinansowane z pieniędzy
publicznych podstawowe dokumenty
środowiskowe, które dały podstawę do
opracowywania nowego projektu Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospo
darowania Przestrzennego takie jak:
inwentaryzacja przyrodnicza, ekofizjografia
podstawowa, ekofizjografia problemowa dla
Górek Czechowskich, aneksy aktualizujące
ww. dokumenty oraz koreferat dotyczący
projektu SUiKZP dla Lublina, podkreślając
niezwykłe walory przyrodnicze oraz rolę
Górek Czechowskich w przewietrzaniu
Lublina, wskazywały i wskazują jedno
znacznie na konieczność specjalnej ochrony
całego tego obszaru oraz zagospodarowanie
na tereny użytków ekologicznych i rekre
acji z ewentualną niewielką zabudową usłu
gową i budownictwem jednorodzinnym.
Żaden z wymienionych wyżej dokumentów
nie akceptuje zabudowy wielorodzinnej, a for
sowanej i planowanej przez obecnego jeszcze
prezydenta Lublina, dr Krzysztofa Żuka.

W sytuacji, w której jakość powierza,
kwalifikuje Lublin do najgorszej Klasy „C”
 należy uczynić wszystko, co zachowa
Górki Czechowskie w ich naturalnej
formie. W opinii dr inż. Arkadiusza Iwaniuka,
zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska w Lublinie, którą wygłosił
podczas posiedzenia lubelskiego oddziału
Polskiego Klubu Ekologicznego w 2016 roku
 „gdyby nie ten obszar miasta, przy którym
zlokalizowana jest manualna stacja
pomiarowa jakości powietrza, to byłoby
jeszcze gorzej”.

Specjalistyczne analizy przeprowadzone
na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego wskazują, że
koszty społecznoekonomiczne wynikające
z samej tylko ekspozycji mieszkańców
aglomeracji lubelskiej na pyły zawieszone
PM2,5 powodują rocznie około 300
przedwczesnych zgonów, 150 tysięcy
pracowniczych dni chorobowych i koszty
zewnętrzne na poziomie 2 miliardów
złotych (roczne dochody Lublina).

Według ubiegłorocznego raportu Green
peace i Fundacji #13 opublikowanego pod

znamiennym tytułem „Polskie przedszkola
w smogu” – otoczenie żadnego przedszkola
w Lublinie nie spełnia norm jakości
powietrza rekomendowanych i zalecanych
przez Światową Organizację Zdrowia
(WHO). Od siebie mogę dodać, że to samo
dotyczy wszystkich żłobków, szkół,
przychodni i szpitali w naszym mieście.

Nie wskutek dbałości właściciela o teren
i jego zabiegi inwestycyjne czy pielęgna
cyjne, ale wskutek decyzji o zmianach
w planie zagospodarowania podjętych przez
władze miasta oraz jego inwestycje drogowe
na obrzeżach wartość Górek wzrosła przez
ostatnie lata. Poza jakąkolwiek wyceną
finansową znajdują się kwestie historyczne
tych terenów, na których obszarze
dochodziło do egzekucji i grzebania ofiar
wojennego i powojennego terroru.

Opisane wyżej kwestie społeczne,
historyczne i ekonomiczne podnoszone były
na konferencjach, sesjach i debatach
organizowanych przez lub z udziałem
Stowarzyszenia Obrony Górek Czechow
skich, Polskiego Klubu Ekologicznego
Regionu ŚrodkowoWschodniego, Radę
Dialogu Społecznego Województwa
Lubelskiego, Młodzieżową Radę Miasta
Lublin, Urząd Miasta Lublin, Forum i Radę
Kultury Przestrzeni, Instytutu Pamięci
Narodowej i... właściciela gruntów.

Zdecydowana większość apeli, petycji
i wniosków formułowanych i składanych
w wymienionych. kwestiach przez nie
zrzeszonych mieszkańców Lublina, orga
nizacje pozarządowe, samorządowców
i parlamentarzystów, a adresowane do orga
nów administracji samorządowej, rządowej
oraz publicznej pozostaje bez odpowiedzi lub
jest ignorowana.

Od nas mieszkańców Lublina zależy, czy
Górki Czechowskie i ich rola staną się
tylko wspomnieniem z filmów, relacji
i opisów, które można znaleźć na stronach
czechow.poludniowy.pl; lublinianin.pl oraz
lubelskialarmsmogowy.pl

Andrzej Filipowicz
Lubelski Alarm Smogowy

Porozumienie Obrony Lublina
Członek Rady Dzielnicy

Czechów Południowy

Górki Czechowskie, co nam o was walczyć karze?

Górki Czechowskie Wietrznie Zielone

Przygotowano staraniem uczestników społecznej inicjatywy Górki Czechowskie Wietrznie Zielone: mieszkańców
osiedli TOR, Botanik, SM Czechów, Prestige, założycieli i członków Stowarzyszenia Obrony Górek Czechowskich,
Lubelskiego Alarmu Smogowego, Forum Kultury Przestrzeni, Porozumienia Obrony Lublina, Towarzystwa dla
Natury i Człowieka i innych współpracujących organizacji pozarządowych i grup obywatelskich przy wsparciu
darczyńców za pośrednictwem serwisu crowdfundingowego zrzutka.pl

ZA i PRZECIW
zabudowie

Już podczas pierwszej konferencji, zorganizowanej
przez Stowarzyszenie Obrony Górek Czechowskich
20. maja 2016r., lubelscy naukowcy potwierdzili
wnioski płynące ze wszystkich dotychczasowych
badań: Górkom Czechowskim należy się ochrona,
nie zabudowa. Fot.:NaCzechowie.info



Jak wyjść z impasu w sprawie Górek Czechowskich?
Obrońcy Górek chcą konstruktywnego wyjścia

z impasu Górek Czechowskich. Chcą, aby Górki lepiej
służyły wszystkim mieszkańcom Lublina. Aby były
lepiej dostępne i jeszcze piękniejsze, ale bez niszczenia
ich unikalnego charakteru. Aby zostały
zagospodarowane według od dawna wyznaczonych
kierunków rozwoju Lublina, zgodnie z przepisami
i uniwersalnymi zasadami ładu przestrzennego.

Istnieje wiele pomysłów na ich przyszłość. Ich
„kotwicą” jest trzymanie się obowiązującego planu
zagospodarowania, który właściciel zaakceptował,
kupując teren. Opcji jest jednak więcej. Elementem, który
się w nich powtarza, jest naturalistyczny park
krajobrazowy na wzór podobnych miejsc w miastach

Europy Zachodniej. Aby było to możliwe, ingerencja
zabudowy powinna być tak mała, jak to tylko jest możliwe
do osiągnięcia.

Wybór najlepszego z tych pomysłów zależy od
przeprowadzenia rzetelnej analizy faktów na temat Górek
i szczerej, solidnej rozmowy. Pierwszym jej celem
powinno być opisanie na podstawie oficjalnych
dokumentów, jaki mamy interes w Górkach jako
wspólnota mieszkańców Lublina dziś i w przyszłych
pokoleniach. Drugim celem powinno być wyjaśnienie
pozostałych wątpliwości dotyczących Górek i uzgodnienie
faktów, do których musimy się wspólnie odnosić, a także –
jeśli trzeba – uzgodnienie protokołu rozbieżności. Trzecim
celem powinien być plan edukacji mieszkańców na temat

tych wszystkich ustaleń jako warunek wynikający
bezpośrednio z zasad funkcjonowania społeczeństwa
obywatelskiego.

W tym momencie taki dialog nie istnieje. Główny głos
ma deweloper i jego sojusznicy. Czynniki oficjalne milczą
lub porozumiewają się z mieszkańcami przez media lub
incydentalne, często z trudem „wyproszone” rozmowy
kuluarowe, z których nie ma żadnej dokumentacji.
Obrońcy Górek próbują ten dialog prowadzić, skupiając
się na edukacji mieszkańców. Są to działania społeczne,
podejmowane w czasie wolnym, przy ograniczonych
możliwościach czasowych, technicznych i finansowych.
Dlatego proszą o życzliwość, kredyt zaufania,
zrozumienie, poparcie i wszelką pomoc.

Górki Czechowskie  „rodowe srebra” Lublina
Apel Rady Kultury Przestrzeni do Prezydenta

Poniższy tekst jest początkiem stanowiska RKP
z 27 lipca 2016 roku nt. Górek Czechowskich.
Pozostałe artykuły są uaktualnionymi opracowa
niami dalszych rozdziałów pisma. Redakcja za
RKP próbuje w nich rozstrzygnąć wszystkie
dylematy dotyczące Górek z punktu widzenia
interesu publicznego i kultury przestrzeni.

„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 dobrem wszystkich
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 naprawienie tej sytuacji, aby

można było realizować miejskie plany wobec
Górek.
3. Propozycja obecnego właściciela terenu
doprowadzi do likwidacji wspólnego 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 planu jest fair wobec
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.”

Pełny tekst wystąpienia RKP zainteresowani znajdą na
stronie ulublin.pl

Jakie jest znaczenie Górek Czechowskich dla całego miasta?
Dlaczego Górki są tak ważne i niepowtarzalne?
1. 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 dla
kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców gęsto zalud
nionego Czechowa, Sławinka i nowych osiedli przy
ul. Willowej. To też widać na mapce (obok).
3. Dlatego też Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Lublina zalicza
Górki Czechowskie do programu rozwoju centrów
rekreacyjnych 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 Polski. Można je
porównać do “rodowych sreber” przyrody Lublina,
bo stanowią jeden z nielicznych doskonale zacho
wanych 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 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 przyrodniczokrajobrazowe.
6. W 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. Górki Czechowskie 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, 12 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 objęty ochroną ścisłą
i wymagającego ochrony czynnej.
Laikowi może być trudno rozpoznać występujące na
Górkach gatunki, ale nawet dziecko może odróżnić
murawy kserotermiczne od zwykłego trawnika. 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.

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

Paulina Owczarek, “Ekologiczny System Obszarów
Chronionych Miasta Lublin a miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego”.

Przybliżona liczba
mieszkańców
w poszczególnych
częściach miasta.

s. 98101
Ochrona tożsamości przyrodniczej miasta
Niepowtarzalnym walorem Lublina jest jego położenie: wzgórza

lessowe, doliny rz. Czechówki i Bystrzycy głęboko wcięte w podłoże
lessowe oraz wąwozy i suche doliny. Ochrona tych terenów przed
zabudową jest podstawowym warunkiem ochrony dziedzictwa przyrody
nieożywionej jako waloru kształtującego oblicze przestrzenne miasta.
[...]

Rewaloryzacja i wzbogacanie zasobów środowiska przyrodniczego
Rozwój miasta powinien odbywać się na zasadzie rozsądnego

kompromisu pomiędzy presją urbanizacyjną a potrzebami ochrony
zasobów środowiska przyrodniczego. Zachwianie tego kompromisu
doprowadziło do degradacji i nadal ją podtrzymuje w najważniejszych
przyrodniczych fragmentach miasta. Niezbędne więc jest powstrzymanie
procesów urbanizacyjnych i negatywnych skutków rozwoju rekreacji
oraz wzbogacanie zasobów przyrody na obszarze miasta. [..]

Ochrona szaty roślinnej
Głównym zagrożeniem dla szaty roślinnej są wszelkiego rodzaju

procesy inwestycyjne. Tereny zieleni w mieście traktowane są przez
różne grupy inwestorów jako potencjalne miejsca realizacji zabudowy.
Ubytki powierzchni terenów zieleni wywołuje również silna presja
realizacji parkingów i rekreacyjna. Ochronę zieleni należy traktować
w sposób rygorystyczny... [...]

Kształtowanie modelowej przyrodniczej struktury miasta
Kształtowanie struktury przyrodniczej miasta wymaga dostosowania

form zagospodarowania terenów do wiodącej funkcji przyrodniczej
(dolin rzecznych, lasów, suchych dolin oraz różnych form zieleni).
Intensywność zagospodarowania nie może powodować degradacji
i przekształcania wiodącej funkcji jednostek przyrodniczych. [...]

Warunki rozpoczęcia i sposób realizacji programu
Do realizacji programu niezbędne jest opracowanie dokumentacji

przyrodniczej dla wytypowanych form ochrony prawnej, w której poza
oceną walorów przyrodniczych określony zostanie sposób działania.
Należy wyraźnie podkreślić, iż konsekwentny i ciągły proces ochrony
walorów środowiska przyrodniczego jest jedynym skutecznym sposobem
uzyskania zamierzonych efektów.

Warunki rozpoczęcia i okres realizacji programu
Program wskazany jest do realizacji w każdej fazie strategii.

Podkreślić należy, iż jest on częściowo realizowany poprzez
przygotowanie dokumentacji przyrodniczej dla objęcia ochroną
rezerwatową, np. rejonu Górek Czechowskich i innych cennych
przyrodniczo rejonów miasta.

s. 109110
Program 6.1 ROZWÓJ CENTRÓW REKREACYJNYCH
Funkcje i cele programu Celem programu jest urządzenie w obszarze

miasta atrakcyjnej, dobrze dostępnej bazy wypoczynkowej dla
mieszkańców i uczestników turystyki. Funkcją centrów jest promowanie
gminy i regionu. [...]

Propozycje lokalizacji centrów:
− Park Poligon − w powiązaniu z Ogrodem Botanicznym, Skansenem

i lasem Dębówka – doliną rz. Czechówki, z wyjściami w tereny otwarte
i bliską rekreacyjną strefą przymiejską poza granicami miasta,
− Dolina rzeki Bystrzycy [...]
− Stary Gaj – Zalew Zemborzycki [...]

Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania
Przestrzennego, to dla samorządu najważniejszy dokument
wyznaczający strategię rozwoju. Dopiero w oparciu o nie
opracowywane są plany zagospodarowania przestrzennego. Oto co
mówi o Górkach obowiązujący dokument:

Murawy kserotermiczne na Górkach
Czechowskich ze ściśle chronionym dzwonkiem
bolońskim. Fot. Marcin Skrzypek.



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 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 odczytać
jako strategię “minimalizacji strat” w obliczu
przegranej. Prosimy jednak, aby Pan Prezydent nie
przechodził do porządku dziennego nad “grzechami
przeszłości”, lecz interweniował w celu przywrócenia
dobra wspólnego Górek pod zarząd publiczny.

Za RKP 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 argumentacja Rady:

1. 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 one wartość 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 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 ten teren jest w posiadaniu
inwestora, oznaczałoby zniszczenie ich bez
koniecznej przyczyny i w ogóle stawia pod znakiem
zapytania sens planowania. Wiadomo, że ludzie
potrzebują mieszkań, ale przede wszystkim tych
tańszych, a „ekoosiedle” 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 w wielu innych
miejscach. Nie ma potrzeby robić tego akurat na
Górkach.

3. Jeśli Górki zostały już raz zakwalifikowane jako
centrum rekreacji, powinniśmy 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”, ale to
stwierdzenie nie może deprecjonować elementów
miasta, które nie mają budowlanego charakteru.
W działaniach władz miasta priorytet mają inwestycje
komercyjne i budowa dróg. Doceniamy to
i rozumiemy, 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. Warunki tego rozwoju i granice
dowolności jego przebiegu określają także założenia
prawne.

Ograniczenia własności prywatnej związanej
z planowaniem wspólnego środowiska życia

Zgodnie z Art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej ograniczenie prawa własności następuje
w drodze ustawy. Zgodnie z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Art, 1 ust.1)
w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz
ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy
podstawą działań jest ład przestrzenny i rozwój
zrównoważony. Uzupełniając to, Art. 1 ust. 2 tejże ustawy
mówi, iż w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza:

„1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki
i architektury;

2) walory architektoniczne i krajobrazowe;
3) wymagania ochrony środowiska;”
W związku z powyższym prawo własności jest jedynie

jednym z elementów, które podlegają uwzględnieniu
w planowaniu przestrzennym, nie jest jednak w żadnym
razie elementem nadrzędnym nad pozostałymi.

Natomiast art. 1 ust. 3 ustawy o planowaniu
zagospodarowaniu przestrzennym, który brzmi:
„Ustalając przeznaczenie terenu lub określając
potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania
z terenu, organ waży interes publiczny i interesy
prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag,
zmierzające do ochrony istniejącego stanu
zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego
zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne,
środowiskowe i społeczne.", wyraźnie podkreśla iż
interesy prywatne nie stoją ponad interesem publicznym,
a w planowaniu przestrzennym równie istotne co wnioski
i uwagi osób prywatnych są uwarunkowania
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

Cytaty z obowiązującego studium z 1999 roku
pokazują, że mieszkańcy broniący Górek nie są
żadnymi „oszołomami”. Wręcz przeciwnie –
trzymają się ustaleń, które wprowadził samorząd.
I pytają: co się zmieniło, że te ustalenia już nie są
uważane za słuszne? Czy mamy więcej terenów
zielonych? Czystsze powietrze? Mniej potrzebujemy
przestrzeni do odpoczynku i rekreacji?

Przedstawione obok cytaty pokazują, dlaczego na
władzach ciąży obowiązek rygorystycznej
i konsekwentnej ochrony tego terenu – bo jest on
jednym z tylko trzech strategicznych obszarów
zielonych dla mieszkańców miasta, porównywanym
do doliny Bystrzycy lub Starego Gaju z Zalewem.

Obecne studium podlega właśnie zmianom.

Powyżej mapka Górek z obowiązującego studium
i mapka z nowego projektu. Według legendy mapy
z obecnego studium Górki to „zieleń pomiędzy
terenami zurbanizowanymi”, część „terenów
niezurbanizowany, chronione przed urbanizacją” na
równi z „terenami wojskowymi” czy „strefą ochrony
konserwatorskiej”. Jeśli proponowane zmiany
studium wejdą w życie, wtedy to co jeszcze z Górek
zostało, będzie w 1/3 zabudowane blokami (skośne
paski na mapie).

Dodajmy, że żywy ekosystem to nie kawałek
żółtego sera lub betonu, który po odłupaniu 1/3
objetości nie traci właściwości. W tym przypadku
odjęcie nawet tylko 1/3 nie oznacza, że pozostanie
nam 2/3 tego samego... [red.]

A cóż takiego się zmieniło?

Bądźmy konsekwentni w planowaniu Lublina
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 jasne: 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 negatywnych uproszczeń:

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. Ciekawe, dlaczego londyńczycy
nie mają na tym punkcie kompleksów?

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.

Podczas gdy Rada pisała swe stanowisko, firma Skanska
zasypywała prawdziwą górą ziemi wąwóz przy ul. Ducha, niszcząc
stanowiska chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz
przedwojenną strzelnicę. Degradacja 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 PRu.

„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.

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. Jednak 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. Pomysłów jest wiele, ale trzeba najpierw
zrozumieć, że przyroda w mieście to też inwestycja w zdrowie
i zadowolenie z życia mieszkańców .

Fałszywe poglądy

Londyński Madchute Park w biurowej dzielnicy Canary Wharf.
Fot.: madchute.org

Zasypywanie stanowisk czerwończyka nieparka i przedwojennej strzelnicy
przez firmę Skanska. Fot. Marcin Skrzypek.

Zielone tereny w centrum Londynu. Fot. Marcin Skrzypek.



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. Rada Kultury Przestrzeni pyta: „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.”

Zdaniem Rady Kultury Przestrzeni kompromisem jest obowiązujący
plan, a 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
TBV nie powinny prowadzić do akceptacji przeskalowanie żądań
dewelopera mających skompensować jego zawiedzione nadzieje. Zatem
Rada popiera tym samym zdanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno
Architektonicznej. Niemniej, trzeba podkreślić, że jest to narracja
akcpetacji z konieczności wcześniej decyzji niezgodnych ze studium
z 1999 roku.

Rada uważa, że przyszłe pokolenia będą dumne, jeśli powstanie
w Lublinie prawdziwy “central park” jak w Nowym Jorku. To jest coś, co
warto zostawić 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.

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 w Londynie oraz Górek Czechowskich pomogą w jej stworzeniu.

Główne skutki realizacji planów TBV
1. Jako połączenie rzeźby terenu i przyrody Górki
Czechowskie przestaną istnieć. Naturalnego
ekosystemu nie da się kroić jak sera. Jeśli
odejmiemy 30% 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” za Górki za rok nikt już nie
będzie o nich pamiętał, a Górek nie będzie. Rada
Kultury Przestrzeni pyta: „Co powiemy naszym
dzieciom i wnukom, kiedy za 1020 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. Górki były planowane dla wszystkich lublinian,
a w koncepcji TBV na tym, co z nich zostanie,
skorzysta garstka wybrańców (ok. 2,5 %
ludności) kosztem okolicznych osiedli.
4. A więc tym, co już mają „zostanie zabrane”.
Ekoosiedle zabierze to “eko” obecnym
mieszkańcom: zabierze światło okolicznym
blokom i zatarasuje częściowo klin
napowietrzający. Istniejące widoki zostaną
zasłonięte przez wieżowce, a dojścia być może
zablokowane przez ogrodzone kondominia.
5. Pojawi się problem drogowy, o którym się nie
mówi. Ze wschodnich enklaw będzie daleko do
autobusu, więc mieszkańcy wybiorą własne auta.
Deweloper pisał o 34 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.

Bilans zysków i strat
Jakie będą skutki realizacji zamierzeń inwestora:
1. 100% mieszkańców straci Górki Czechowskie,
jakie znają.
2. 2,5 % mieszkańców zyska atrakcyjną
lokalizację mieszkalną w kolejnym osiedlu nad
zielonym wąwozem, który jednak może być
niedostępny lub zdegradowany.
3. Mniej więcej tyle samo osób (parę tysięcy)
straci tę samą 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.
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 nowego osiedla
odniosą korzyść kosztem obecnych mieszkańców
osiedli przy ul. Poligonowej i Koncertowej. Nie
będzie to więc żadna “wartość dodana”
wypracowana przez pomysłowość dewelopera,
lecz raczej “wartość zabrana” jej obecnym
posiadaczom. Deweloper zarobi na tym, że
zabierze atrakcyjne sąsiedztwo jednym i sprzeda je
drugim, jednocześnie pomniejszając jego wartość.

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.

Powyższa mapka ilustruje zapisy obowiązującego
miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego. Trzy
wysepki po zachodniej stronie Górek, przylegające do ulicy
Poligonowej wyznaczono pod zabudowę usługową (połud
niową również pod „sport i rekreację” z możliwością wzno
szenia obiektów kubaturowych). Środkowa z nich
otrzymała szczególny status, o którym mówi §29: możliwa
jest tutaj zabudowa mieszkaniowa towarzysząca usługom,
na 30% jej obszaru (ok. 1 ha).

Ale jeszcze jeden z zapisów tego planu wymaga komen
tarza. Dotyczy on jasnoniebieskiego obszaru pow. 13 ha.:

§34. 1 brzmi: „Wyznacza się „tereny sportowo
rekreacyjne  SR2" z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod terenowe
urządzenia sportoworekreacyjne, z dopu

szczeniem obiektów kubaturowych wyłącznie w zakresie
obsługi programu podstawowego.[...] Dalej sprecy
zowano, że chodzi o „możliwość realizacji obiektów
kubaturowych wyłącznie związanych z obsługą funkcji
podstawowej (szatnia, natrysk, szalet, wypożyczalnia
sprzętu, itp.).” Zapis ten jest interpretowany w wypo
wiedziach dewelopera i przedstawicieli Urzędu Miasta
w ten sposób, że „i tak można zabudować” 30 % Górek.
Jednak zdaniem Obrońców Górek nie można utożsamiać
przepisu umożliwiającego budowę szatni i pryszniców do
obsługi terenowych urządzeń sportowych ze zgodą na
klasyczną zabudowę kubaturową (hale, sklepy, bloki).
W tej sprawie zapisy planu są jednoznaczne.

Od pierwszego wyłożenia projektu wiemy, na co Urząd
Miasta chce się zgodzić w studium. Skalę zmian obrazuje
kolejny rysunek, porównujący możliwą zabudowę wg

obowiązującego planu (po lewej) i według projektu nowego
studium (po prawej). Na mapce wg planu ujęto plan
prawdziwej kubaturowej zabudowy (bez obszaru 13 ha na
terenowe urządzenia sportowe z szatniami,
wypożyczalniami itp.), a na czerwono symbolicznie
zaznaczono ok. 1 ha mieszkaniówki. Kolor brązowy na
obydwu to obszar zabudowy „rezydencjalnej” poza terenem
TBV. Porównanie liczb wygląda tak:
14 ha zabudowy (13 % obecnych Górek) → 30 ha
zabudowy (29 %) = ponad 2 x więcej;

1 ha mieszkań (1 % obecnych Górek) → 30 ha mieszkań
(29 %) = ok. 30 x więcej.

To nie jest korekta planu, tylko przekształcenie terenu
przyrodniczego w nową dzielnicę. Wcześniej deweloper
chciał tam mieszkań dla 812 tys osób, co oznaczałoby
wprowadzenie tutaj ok. 5 tys samochodów osobowych
i budowę zupełnie nowej dzielnicy miasta rozmiarów Felina
lub Sławina budowaną w innym miejscu, niż przewidują
plany zagospodarowania przestrzennego. Ile chce teraz
deweloper? Na przedświątecznej konferencji prasowej
prezes TBV zapowiedzieć miał ograniczenie wysokości
projektowanych budynków. Na ile chcą zezwolić władze?
Obydwie strony ciągle mówią o 30% terenu pod zabudowę.
To wciąż może być kilka tysięcy osób i nowa dzielnica
zamiast terenu zielonego wciąż podlegającego ochronie
zgodnie z obowiązującym studium.

Plany i projekty miasta i inwestora

Czy nie lepiej być mądrzejszym przed...? Co dalej?

zobacz w sieci: facebook.com/gorkiczechowskieWZ • gorkiczechowskie.cba.pl • czechow.poludniowy.pl • lubelskialarmsmogowy.pl • lublinianin.pl •
ulublin.eu/projekty/interwencje/gorkiczechowskie • lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/wawozyisuchedolinylublina/genezaifunkcjalubelskichwawozow •



Prezydencka wizja rozwoju osiedli
mieszkaniowych

Prezydent Krzysztof Żuk na łamach Dziennika
Wschodniego oznajmił, że w pierwszej kolejności
widzi zabudowę mieszkaniową w północnej części
miasta, zwłaszcza wzdłuż ulic Koncertowej
i Poligonowej. Innymi słowy, stawia na
obudowanie Górek Czechowskich. W dalszej
kolejności prezydent proponuje uwzględniać tereny
na Bursakach, między Choinami, a kompleksem
handlowym IKEA.

Radny z Czechowa nowym wiceprezydentem
Mariusz Banach  czechowska lokomotywa

Wspólnego Lublina, został nowym
wiceprezydentem miasta. Temat szkolnictwa nowy
wiceprezydent ma rozgryziony  sam pracuje
w szkole, podobnymi doświadczeniami może się
z nim podzielić małżonka, a w Radzie Miasta
przewodniczył Komisji Oświaty. Choć Krzysztof
Żuk zaprzecza politycznym motywom wydaje się,
że jego drużyna zostaje w ten sposób wzmocniona.
Do wszystkich ludzi prezydenta zaliczana jest
również Jadwiga Mach, która po krótkiej przerwie
powróci do Rady Miasta, zastępując teraz Mariusza
Banacha.

Barciskiego i Halickiego nie tylko dla
terenówek.

Już (albo wreszcie) w tym roku rozpoczęte
zostaną prace przy budowie tych, na razie jedynie
wytyczonych, ulic. Począwszy od kanalizacji
deszczowej. Prace zakończone zostać mają latem
przyszłego roku, przed końcem lipca i obejmą
także przebudowę odcinka ul. Koncertowej od
skrzyżowania z ulicą Harnasie do Aldika.

Jeśli ktoś zadaje sobie pytanie, dlaczego dorosły facet
zajmuje się chomikiem, proszę rozpocząć lekturę od
ostatniego akapitu.

Zdarzyło się to 5400–5300 lat przed naszą erą, gdy
pierwsi rolnicy upodobali (!) sobie ziemie położone we
współczesnych granicach Polski. (...) Nikt ich (nas) tu nie
zapraszał. A trzeba nam wiedzieć, że chomiki zasiedlały
stepy od ponad 2 milionów lat. (...)

Gdy 70 tysięcy lat temu wyruszyliśmy na podbój świata
wciąż było nam mało i mało. Kamiennym siekierom
i pożodze poddały się nieprzebyte knieje Europy. Zastąpiły
je otwarte tereny upraw, a te upodobał (!) sobie chomik. (...)
Z czasem nadaliśmy mu nazwę. A kiedy już coś nazywamy,
to staje się nam bliskie – nawet gdy jest szkodnikiem.
Lubelscy rolnicy nazwali chomiki homami, humami lub
hamkami.(...) Choć większość z nas nie zna tych gryzoni, to
przecież na co dzień używamy czasownika chomikować,
nieświadomie wyrażając fascynację dla ich zaradności. (...)

Gdy piszę te słowa, za oknem chłodny lutowy poranek,
a nasz mały bohater smacznie śpi. Usnął w listopadzie,
i pewnie obudzi się w marcu. W tym czasie kilkakrotnie
odwiedzi swoją lodóweczkę z zapasami. Zimą, podobnie jak
my, dba o energooszczędność. Jak przystało na hibernanta,
okresowo obniża temperaturę ciała do 6°C. (...)

Zwykle ci, którzy pierwszy raz spotkali chomika, nie
wierzą, że to nasz rodzimy gatunek. Dzwonią wówczas
z rewelacją, że spotkali świnkę morską. A to ani świnka, ani
morska. Z kolei tych co znają chomiki syryjskie ze sklepów
zoologicznych, zaskakuje wielkość ich dzikiego kuzyna –
2034 centymetrów wzrostu plus 34 centymetry ogonka
i waga 400700 gramów. Strongchomiki nawet do
kilograma.

Preferuje dietę semiwegetariańską opartą na zieleninie
i korzonkach, którą uzupełnia ślimakami czy owadami.
Dżdżowniczką też nie pogardzi. Późnym latem i jesienią
rozpoczyna gromadzenie zapasów. W spiżarni potrafi
zgromadzić kilka kilogramów ziarna.(...) Komora w której
gromadzi zapasy, jest częścią skomplikowanego systemu
nor. Najczęściej prowadzi do niego skośny tunel oraz jeden
lub kilka tuneli pionowych o średnicy 510 centymetrów.
Architektoniczne plany chomiczych podziemi uwzględniają
komory sypialne wyścielone miękkim posłankiem z roślin,
latryny, komory lęgowe. Te ostatnie bywają położone nawet
na głębokości 4 metrów. Na zimę nory zatykane są
przysłowiowym snopkiem, czyli kulą z materiału
roślinnego. (...)

Panie i panowie zachowują majątkową niezależność.
Samce zamieszkują kawalerki, a samice... No, właśnie, że
też nikt nie wymyślił nazwy mieszkanka samotnej panienki.
Podczas godów samice starają się o względy wielu samców.

Ojcostwo na tym się kończy. (...) Po upływie 2037 dni
(zależnie od miotu) samica rodzi od 3 do 12 ślepych
i nagich osesków i tak 23 razy w sezonie. Maluchy już 3
miesiące po urodzeniu same mogą być rodzicami. (...)

I tyle sielanki. W naturalnych warunkach główną
przyczyną śmiertelności chomików są drapieżniki: lisy,
koty, kuny, ptaki drapieżne. Dają też o sobie znać epidemie
chorób. Tak to jest, gdy żyje się w dużych społecznościach.
Skądś to znamy. (...) Na terenach upraw wiele osobników
ginie poranionych maszynami rolniczymi lub zatrutych
środkami ochrony roślin.(...)

Co ma człowiek do chomika? Gdy technokraci zza biurek
próbują nam układać świat, kreować nasze otoczenie, coraz
bardziej czujemy, że człowiek w tym wszystkim się nie
liczy. Lublin jest pogrążony w smogu, maleje powierzchnia
terenów zielonych. Powoływanie się na ludzkie potrzeby nie
przebija się przez aparacik biurokratyczny. To może dotrą
inne argumenty.

W czytaniu paragrafów biuraliści są zapewne mocni,

a jeśli nie to mają przecież do dyspozycji radców prawnych.
Urzędnicy stojący najwyżej w hierarchii ustanowili ochronę
ścisłą europejskiej populacji chomika wpisując gatunek do
załącznika IV Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej
z roku 1992 (92/43/EWG). Chomika europejskiego ujęto
również w załączniku II Konwencji o ochronie gatunków
dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, zwanej
popularnie konwencją berneńską. Rekomendacja tej
konwencji z 1999 roku mówi, że chomik to:
„fundamentalny element dziedzictwa przyrodniczego
Europy, który wymaga pilnych działań mających na celu
jego ochronę przed wyginięciem”.

Minister Ochrony Środowiska (najwyżej stojący pośród
krajowych urzędników od ochrony przyrody i nie wolno go
nie słuchać!) Rozporządzeniem z roku 2011 objął chomika
ochroną ścisłą, z sugestią ochrony czynnej. Oznacza to, że
nie można siedzieć za biurkiem i rozprawiać, jaki to piękny
i jak zagrożony gatunek, lecz trzeba zakasać białe rękawki
i brać się do roboty! Tym bardziej, że ochronę czynną
wybranych gatunków ustanowił Parlament RP w Ustawie
o Ochronie Przyrody z 2004 roku. Więc biurokrato
i technokrato nie narażaj się! Trzeba słuchać przełożonych
proszę Państwa!

Tomasz Buczek

Autor prosi o wszelkie informacje o występowaniu
chomika w granicach zabudowy miejskiej Lublina.

Informacje proszę przesyłać na adres:
tomaszbuczek@gmail.com

Skróty pochodzą od redakcji. Pełny tekst na naczechowie.info

Co ma człowiek do chomika i vice versa

Aby przedstawić mieszkańców Górek Czechowskich, choćby tych, którzy formalnie są chronieni, potrzeba byłoby
kilkudziesięciostronicowego katalogu. Jednak, żeby ich wszystkich dostrzec i spotkać trzeba cierpliwości i oka
pasjonatów. Są tacy którzy podzielili się zdobyczami złowionymi okiem obiektywu. Poprzez gorkiczechowskie.cba.pl
nie tylko traficie na coś do obejrzenia, ale i do użycia. Rośnie wybór tapet na PC czy smartfona, a zdjęcie profilowe z
Facebooka można ozdobić specjalną nakładką z logo akcji Górki Czechowskie Wietrznie Zielone.

Fot.: Marcin Karetta

To zdjęcie ciągle czeka na swego Sherlocka. Podobno
zrobiono je gdzieś na Czechowie. Śniegi ustąpiły, więc łatwiej
będzie rozwiązać zagadkę. Tego kto odgadnie gdzie znajduje
się ten murek, przy którym spotkać można prawdziwego
poszukiwanego (warunek konieczny), prosimy o kontakt
z autorem i redakcją (przewidziana niespodzianka).
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