
Wnioski z obrad komisji oceniającej projekty zgłoszone do Zielonego Budżetu 2018: 

Odnotowujemy ożywione zainteresowanie Zielonym Budżetem wśród mieszkańców 
dzielnic, w których realizowano projekty zeszłoroczne (np. Tatary, Felin) i miejsc, w których 
zieleń wymaga większej troski (np. Dziesiąta, nowe osiedla) a także liczniejsze projekty 
o kompleksowym charakterze, których realizacja wymaga więcej niż jednego roku. 
Dlatego rekomendujemy: 
- zwielokrotnienie środków na Zielony Budżet 2019 i kolejne,
- poprzedzenie kolejnych edycji Zielonego Budżetu edukacją budzącą wśród mieszkańców 
wyobraźnię w kierunku upiększania swojego otoczenia projektami o mniejszej skali. 

Tak jak i w zeszłym roku, uznaliśmy, że kilka projektów zawiera na tyle cenne 
i nieszablonowe pomysły, że zasługują na pogłębione uzgodnienia planu realizacji (np. 
projekty dotyczące dolin rzecznych i edukacji krajobrazowej). 

Chcąc przekazać nasze refleksje do wykorzystania przez uczestników kolejnej 
edycji Zielonego Budżetu, chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na następujące 
projekty:

Z37 - Czuby Południowe, Lasek na Porębie – Zielone serce osiedla 
Z12 - Głusk, "Zagospodarowanie części parku przy ulicy Głuskiej (między Głuską, a 
Nektarową)"
Te projekty dotyczą niedużych miejsc zielonych, celnie wybranych pod względem lokalnej 
użyteczności publicznej. Dobry pomysł wpisany w szersze działania podejmowane w tych 
okolicach na rzecz jakości przestrzeni publicznych dają duże szanse na sukces tych 
projektów w przyszłości.

Z34 - Kalinowszczyzna: "Przygotowanie całościowej koncepcji zagospodarowania wąwozu 
położonego między ul. Lwowską, a ul. Kiwerskiego"
Projekt dotyka szerszego problemu - nieskoordynowanego zagospodarowania terenów 
zieleni przez niezależne inicjatywy. Tereny takie jak ten wąwóz są ozdobą Lublina 
stanowiącą o jego wyjątkowym charakterze i dlatego zasługują na szczególną troskę. 
Należy je traktować jako kompleksy krajobrazowo-funkcjonalne, powiązane ze swoim 
otoczeniem, wymagające całościowego opracowania w ramach działań partycypacji 
społecznej, którą z powodzeniem wypróbowaliśmy w ramach zeszłorocznego Budżetu 
Obywatelskiego na Słomianym Rynku i Felinie. 

Z13 - Ochrona zieleni istniejącej, Śródmieście: "Przywracamy normalność na znanej ulicy 
czyli Radziszewskiego bez błota"
Realizacja tego projektu pozwoli na opracowanie metody ochrony drzew przed 
niewłaściwym parkowaniem oraz zwróci uwagę mieszkańców na problem dewastacji 
estetyki ulic przez niedbalstwo i niefrasobliwość parkujących kierowców.

Z39 - Sławinek: "Zielona Jaśminowa"
Projekt dotyczy niezagospodarowanego zbocza nasypu wylotowego przedłużenia 
Al. Solidarności. Takich widokowo eksponowanych miejsc, które pojawiły się po 
inwestycjach drogowych, jest w Lublinie więcej. Być może ten projekt zainspiruje 
mieszkańców do kolejnych pomysłów na ich upiększenie.

Z44 - Pobocza jezdni: "Zieleń zamiast barierek"
Istnieje potrzeba zmiany paradygmatu w myśleniu o sposobach redukcji fizycznego 
i psychologicznego zagrożenia, jakie dla pieszych i rowerzystów stanowi ruch 



samochodowy. Obecnie funkcję tę pełnią głownie metalowe barierki psujące miejski 
krajobraz. Tę samą rolę w wielu miejscach mogą znacznie lepiej pełnić żywopłoty i zielone 
kępy.

Z38 - Dziesiąta: "Miniskwery - Reymonta, Matejki, Bagatela, Śniadeckiego"
Projekt ten nawiązuje do zrealizowanych przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni w 
Śródmieściu "Miejsc dla Ciebie". Przyświeca mu warta wyróżnienia idea przenoszenia 
wysokich standardów estetyczno - funkcjonalnych ulic z centrum na inne dzielnice.

Z56 - Szerokie: "Zagospodarowanie doliny Czechówki"
Z74 - Rury, Za Cukrownią: "Punkt czerpania z wody"
Z67 - Wieniawa: "Rewitalizacja terenów zielonych w dolinie rzeki Czechówki na 
Wieniawie"
Z69 - Czechów Południowy, Sławin, Sławinek, Wieniawa: "Zielony blok kultury"
Te projekty są wyrazem silnej społecznej potrzeby udostępnienia i ożywienia lubelskich 
dolin rzecznych. Mieszkańcy chcą mieć kontakt z wodą. Najwytrwalsi mają tam swoje 
dzikie szlaki spacerowe, którymi chcą się podzielić z innymi mieszkańcami. Wybierając 
powyższe projekty, kierowaliśmy się metodą małych kroków, mając nadzieję na 
zapoczątkowanie i inspirowanie dalszej rewaloryzacji tych przestrzeni. Szczególnie 
dotyczy to doliny Czechówki na wysokości Wieniawy, którą objęła kompleksowa koncepcja 
z 2013 roku (www.parki.lublin.pl).

Z68 - Edukacja: "Punkt Estetyka – działania edukacyjne"
Jest to jeden z projektów, co do którego zaproponowaliśmy jego pomysłodawcom 
strategiczne zmiany. Pierwotnie miał on dotyczyć stworzenia "ośrodka" edukacji 
krajobrazowej, ale na dzień dzisiejszy o wiele ważniejsze wydaje się nam wyjście z tą 
edukacją lokalnie do mieszkańców poprzez organizację serii warsztatów w wielu 
miejscach miasta. 

http://www.parki.lublin.pl/

