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Interpelacja radnego w sprawie: prac porządkowo - remontowych bulwaru nad rzeką Bystrzycą
Szanowny Panie Prezydencie!
Mieszkańcy naszego miasta korzystający z bulwaru nad rzeką Bystrzycą systematycznie zwracają
uwagę na pogarszający się stan ten techniczny tego ciągu pieszo-rowerowego. Z przeprowadzonych badań
ukazujących natężenie ruchu rowerowego wynika, iż odcinek od wiaduktu kolejowego nad rzeką Bystrzycą
(przy ul. Janowskiej) do Zalewu Zemborzyckiego jest najmocniej uczęszczany. Zarówno piesi, jak również
rowerzyści coraz częściej wskazują na powstałe nierówności, jak również przeszkadzający żywopłot
utrudniający poruszanie się pieszych.
Oto jedna z otrzymanych wiadomości w przedmiotowej sprawie:
., Dzień dobry,
Szanowni Państwo, Jestem mieszkańcem ulicy Romera w Lublinie. Niejednokrotnie korzystam w celach rekreacyjnych
z ciągu pieszo - rowerowego który biegnie wzdłuż rzeki Bystrzycy. Na odcinku od ulicy Medalionów praktycznie do samego
Zalewu wzdłuż ścieżki rośnie żywopłot któ1y od dawna nie został przycięty. Bardzo proszę zwrócić uwagę na dokumentację
fotograficzną jaką załączam do niniejszej wiadomości. W niektó,ych miejscach roślinność rozrosła się już w takim stopniu,
że zachodzi niekiedy nawet do 1 metra na ciąg pieszy uniemożliwiając swobodę wymijania się pomiędzy ludźmi. Trasa jest
intensywnie uczęszczana przez rowerzystów i innych użytkowników którzy niejednokrotnie wykazują się brakiem
odpowiedzialności w postaci uzyskiwanych prędkości na tymże ciągu. Ostatnio miałem bardzo niebezpieczną sytuację, która
mogla się skończyć dla mnie nieszczęśliwie. Otóż podczas niedzielnego spaceru kiedy szliśmy całą Rodziną po ciągu pieszym
sytuacja zmusiła nas do wyminięcia się z innymi ludźmi. Po upewnieniu się, iż nie stworzy to zagrożenia podjęliśmy taką próbę.
Niestety z za zakrętu błyskawicznie wyłoni/ się rowerzysta któ,y pokonywał odcinek w mojej opinii z bardzo dużą prędkością.
Rosnący żywopłot zmusił nas do zajęcia części pasa rowerowego co w konsekwencji stworzyło potencjalną kolizję z rowerzystą.
Na szczęście udało nam się w porę zareagować i uniknąć zderzenia, które to mogla skończyć się nieszczęśliwie. Oczywiście
wywiązała się zbędna dyskusja na temat oceny kto zawinił.
Sytuacja ta zmusiła mnie do podjęcia decyzji o interwencji. Zastanawia mnie ile takich sytuacji spowodowanych tym
zaniedbaniem zdarza się przy pięknej pogodzie w niedzielne popołudnia kiedy to okoliczni mieszkańcy postanawiają odpocząć
spacerując w tych miejscach.
Szanowni Państwo, bardzo proszę o zdroworozsądkowe podejście do mojej interwencji, gdyż skutki braku swobodnej
możliwości korzystania z ciągu pieszo rowerowego na pasie pieszym mogą okazać się w skutkach tragiczne. Do adresatów
niniejszej wiadomości dołączam jednego z naszych Radnych Pana Piotra Popiela, którego także bardzo proszę o wsparcie.
W mojej opinii moja wiadomość jest jak najbardziej słuszna i pozwoli z pewnością na uniknięcie potencjalnych zdarzeń
wypadkowych. Domagam się jako mieszkaniec wykonania interwencyjnego przycięcia żywopłotu w miejscach gdzie zabiera on
swobodę w poruszaniu się użytkownikom pasa pieszych. "

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, jak również planowane cięcia pielęgnacyjne żywopłotów,
zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie stosownych działań zaczynając od wyżej opisanego odcinka
bulwaru nad rzeką Bystrzycą.
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Rys. 1. Rozrośnięty żywopłot rosnący wzdłuż bulwaru zmniejszający użyteczny obszar ścieżki pieszo-rowerowej.

