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

Szanowny Panie Prezydencie,

Z pełną entuzjazmu nadzieją odbieramy działania Urzędu Miasta w celu stworzenia 

długofalowego programu zagospodarowania  doliny Bystrzycy w Lublinie zgodnego z ideą 

“zwracania miasta twarzą do rzeki” i przybliżania jej mieszkańcom. 

W  pełni  popieramy  Państwa  intencję,  aby  w  wyniku  tych  działań  pojawiła  się 

kompleksowa  koncepcja  dla  całej  doliny,  która  nakreśli  program  funkcjonalny  i  wskaże 

obszary  priorytetowe  do  szczegółowego  opracowania  i  zagospodarowania  w  pierwszej 

kolejności.  Dlatego  też  chcielibyśmy  podzielić  się  z  Państwem  uwagami  na  temat 

wymienionego  w  tytule  opracowania,  dotyczącymi  punktów,  w  których  naszym zdaniem 

opracowanie to utrudnia osiągnięcie zakładanego celu.

Uważamy za  słuszne  założenia  zaproponowane  w opracowaniu  firmy  Smit  i  Smit

z  2011  roku,  aby  koncepcja  rewitalizacji  doliny  Bystrzycy:  “koncentrowała  się  na  […] 

aspekcie  innowacyjności  gwarantującym  późniejszy  wysoki  poziom konkurencyjności”  (s. 

123). zgodnie z Można dyskutować nad szczegółową interpretacją tych słów, niemniej bez 

wątpienia  rewitalizacja  Naszej  Rzeki  powinna być  nie tylko efektywna z punktu widzenia 

użytkowników, ale także godna Lublina jako Miasta Inspiracji.

Niestety, mimo szczytnej idei, sposób jej realizacji przez Urząd Miasta Lublina budzi 

nasze  obawy  i  wątpliwości.  Po  opracowaniu  dwóch  koncepcji  oraz  pięciu  latach  analiz, 

konsultacji i gromadzenia materiałów, otrzymaliśmy dokument, który jest luźnym zbiorem 

standardowych  rozwiązań,  nie  popartym  żadnymi  analizami  i  w  wielu  przypadkach 

ewidentnie  nie  zweryfikowanym w  terenie.  Mimo iż  wypracowywane  tak  dużym kosztem

i przez tak długi okres, tytułowe Materiały zawierają liczne błędy, przeoczenia i propozycje 

wątpliwej  jakości.  Mamy  wątpliwości  czy  przy  takim  podejściu  możliwa  jest  rzeczywista 

rewitalizacja doliny Bystrzycy i osiągnięcie efektu, który stanowiłby wzór dla innych miast.

Nasze uwagi podzieliliśmy na dwa osobne dokumenty:

• ewaluację  opracowania  Materiały  wyjściowe  do  opracowania  koncepcji  “Programu  

rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy”

• propozycje do Programu rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy,

które prześlemy kolejno. Poniżej - ewaluacja.
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EwaluaEwaluaEwaluaEwaluacja dokumentu cja dokumentu cja dokumentu cja dokumentu MateriMateriMateriMateriały wyjściowe do opracowania koncepcjiały wyjściowe do opracowania koncepcjiały wyjściowe do opracowania koncepcjiały wyjściowe do opracowania koncepcji „Programu rewitalizacji„Programu rewitalizacji„Programu rewitalizacji„Programu rewitalizacji     

i  zagospodarowania  doliny  rzeki  Bystrzycy”  i  zagospodarowania  doliny  rzeki  Bystrzycy”  i  zagospodarowania  doliny  rzeki  Bystrzycy”  i  zagospodarowania  doliny  rzeki  Bystrzycy”  pod  kątem  jego  przydatności  w  procesiepod  kątem  jego  przydatności  w  procesiepod  kątem  jego  przydatności  w  procesiepod  kątem  jego  przydatności  w  procesie    

opracowywania planów rewitalizacji doliny Bystrzycyopracowywania planów rewitalizacji doliny Bystrzycyopracowywania planów rewitalizacji doliny Bystrzycyopracowywania planów rewitalizacji doliny Bystrzycy

Na stronie www.bystrzyca.lublin.eu omawiane  Materiały wyjściowe do opracowania  

koncepcji “Programu rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy” są opisane jako 

“kolejny  krok”  w  ramach  realizacji  programu  zagospodarowania  doliny  rzeki  Bystrzycy. 

Trudno jednak uznać je za “kolejny krok”, ponieważ nie stanowią one postępu w stosunku 

do  wcześniej zrobionych  kroków.  Pomijają  wiele  istotnych  zagadnień,  które  zostały 

wcześniej  sygnalizowane  i  na  tym  etapie  wymagałyby  rozwinięcia,  rozstrzygnięcia,

a przynajmniej uwzględnienia. Miejscami są też nierzetelne. W rezultacie nie da się planować 

rewitalizacji  Bystrzycy  bez  ponownego  przejrzenia  od  początku  całej  dokumentacji

i  przeprowadzenia  własnej  wizji  lokalnej.  W  szczególności  opracowanie  Materiały  ma 

następujące wady: 

1. Mała wartość merytoryczno-ideowa1. Mała wartość merytoryczno-ideowa1. Mała wartość merytoryczno-ideowa1. Mała wartość merytoryczno-ideowa

Brak naczelnej idei.Brak naczelnej idei.Brak naczelnej idei.Brak naczelnej idei. Kiedy planuje się wiele rozmaitych ale związanych ze sobą działań na 

rozległym terenie i w długim okresie czasu, potrzebna jest spajająca wszystko wizja, która 

tworzy wizerunek przedsięwzięcia. Skupia ona uwagę na wartościach i celach, co pozwala 

tworzyć kolejne pomysły i dopasowywać je do całości. Pojawiła się ona w opracowaniu Smit i 

Smit  jako  “największa  w  Polsce  strefa  czasu  wolnego”.  W  Materiałach nie  ma  do  tego 

odniesień.  Czytelnicy  opracowania  skarżą się,  że nie rozumieją  ogólnej  intencji  autorów, 

czyli na czym właściwie ma polegać rewitalizacja Bystrzycy.

Brak zmapowania problemów.Brak zmapowania problemów.Brak zmapowania problemów.Brak zmapowania problemów. Opracowanie nie zawiera podsumowania danych, pomysłów

i uwag dotychczas zebranych w opracowaniach firm Smit i Smit, Kuiper, podczas konferencji 

na temat  przyszłości  Zalewu oraz w pismach  Rady Kultury Przestrzeni  i  innych autorów.

Na  etapie  “materiałów  wyjściowych”  można  by  oczekiwać  bogatego  wyboru  pomysłów

i  rekomendacji  ze  wszystkich  opracowań  lub  przynajmniej  posegregowanej  listy  takich 

materiałów z odnośnikami w formie “mapy problemów”.  Tzw. mapowanie to podstawowa 

metoda diagnostyczna stosowana w podobnych działaniach, a tutaj szczególnie potrzebna 

ze względu na ściśle przestrzenno-społeczny charakter planowanych działań.

Treść jest uboga i przestarzałaTreść jest uboga i przestarzałaTreść jest uboga i przestarzałaTreść jest uboga i przestarzała. Na 4 stronie prezentacji firmy Kuiper czytamy, że na świecie 

następuje zmiana nastawienia do obecności i roli rzek mieście: odchodzi się od “podejścia 

stricte technicznego – zapobieganie powodziom – do szukania powiązań rozwoju miast z 

wodą oraz do wykorzystania ekologicznego przyrodniczych, turystycznych i ekonomicznych 

zalet rzek”. Tymczasem Materiały w autorskiej części proponują faktycznie dość krótką listę

w połowie rozwiązań, z których połowa ma dość sztampowy charakter:
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1. 6 plaż, 4 przystanie kajakowe, 2 wieże widokowe

2. 5 nowych kładek pieszo-rowerowych

3. szlak młynów (nieistniejących)

4. prywatny punkt gastronomiczny „Dwie topole”

5. zagospodarowanie mostu przy ul. Andersa na działania kulturalne

6. park nadrzeczny na wysokości os. Nałkowskich

7. ośrodek edukacyjno-muzealny związany z doliną Bystrzycy

Pozostałe działania to:

• inwestycje wodno-inżynieryjne (retencja, kanalizacja, oczyszczanie wody)

• projekty dziejące się niezależnie (z własną historią realizacji: Błonia, 4 parki, Centrum 

Żeglarstwa, modernizacja LKJ)

• działania kontynuowane (ogród jordanowski przy os. Przyjaźń, rozwój dróg 

rowerowych, modernizacja niektórych kładek)

Nietrudno  się  domyślić,  że  znaczna  większość  z  450  mln  zł  przewidywanego 

budżetu będzie przeznaczonych na modernizację 120 wypływów, budowę ok. 50 zbiorników 

retencyjnych,  odmulenie  dna  rzeki,  regulację  koryta,  budowę  zbiornika  wstępnego 

„Prawiedniki”  i  polderu  z  biofiltrem  (ok.  30  ha).  W  jakim  stopniu  pozostałe  pomysły 

rozwiązują  problem “rewitalizacji  i  zagospodarowania”  rzeki Bystrzycy?  Nie  sprawiają  one 

wrażenia oryginalnego wkładu merytorycznego,  którego można by oczekiwać po 5 latach 

namysłu i ponad 300 stronach fachowych opracowań.

2. Błędy i niedoskonałości formalne2. Błędy i niedoskonałości formalne2. Błędy i niedoskonałości formalne2. Błędy i niedoskonałości formalne

Liczba  błędów  czysto  formalnych  w  Materiałach w  zasadzie  dyskwalifikuje  to 

opracowanie jako fachowy i użyteczny punkt wyjścia do dalszych działań innych podmiotów. 

W pierwszej kolejności należałoby poddać Materiały drobiazgowej korekcie.

Niska jakość poglądowa map. Niska jakość poglądowa map. Niska jakość poglądowa map. Niska jakość poglądowa map. Mapy są zrobione po amatorsku, miejscami nierzetelnie. 

Przykłady:

• Oznaczenia miejsc i obiektów są za duże (zasłaniają widok). Na przykład zaznaczenie 

lokalizacji  młynów  kryjącymi  owalami  uniemożliwia  ich  lokalizację  (która  na  tym 

etapie powinna być znana) i widok jej najbliższego sąsiedztwa  (owale mają w terenie 

długość ok. 150 m).

• Mapy są za małe i nieekonomicznie rozmieszczone na stronach. Na przykład zbiorczy 

plan kładek (s. 31) mógłby być 2 razy większy (lub 4 razy po podziale kadru na pół). 

Odnośniki należałoby zrobić w legendzie.
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Przykład lokalizacji dawnego młyna owalem wielości 

stadionu.

Przykład nieekonomicznego wykorzystania strony na mapę 

zbiorczą, która realnie zajmuje tylko ¼ strony.

• System  kadrów  i  oznaczania  odniesień  między  nimi  powodują  niepotrzebne 

zamieszanie  wizualne.  Każde  ujęcie  jest  w  tej  samej  skali,  co  powoduje,  że 

szczególnie  mylące  są  rozchodzące  się  przerywane  linie  sugerujące  powiększenie 

obrazu.  Widać  to  dobrze  na  przykładzie  planu polderu,  w  którym kadr  pokazuje 

obiekt w tej samej skali co na głównym podkładzie.

• Ryc.  8  “Rozmieszczenie  namułu  w rzece  Bystrzycy  w granicach  miasta”  (s.  9)  nie 

pokazuje  rozmieszczenia  namułu,  lecz  po  prostu  linię  rzeki  Bystrzycy  o  równej 

grubości.

Przykład mylącego oznaczenia sugerującego oznaczenie 

powiększenia kadru. Dodatkowo – oznaczenie zasłaniające

stan obecny.

Zaznaczenie rozmieszczenia namułów w rzece poprzez 

oznaczenie rzeki. Przykład mapy bez wartości 

merytorycznej.
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• Zarysy niektórych dróg pieszo-rowerowych są naniesione tak grubą kryjącą kreską na 

nieostrej  mapie,  że nie da się  prześledzić  ich  przebiegu bez wykonania własnego 

szkicu (np. ryc. 17 i 18, s 18 i 19).

• Plany  z  zarysami  dróg  pieszo-rowerowych  nie  ukazują  istniejącej  sieci  dróg 

rowerowych, co uniemożliwia ocenę ich przebiegu, przy czym na niektórych mapach 

wybrane odcinki istniejących dróg rowerowych są zaznaczone tak jak planowane (np. 

ryc. 21, 23 s. 22, 24 - drogi są zaznaczone po obu stronach rzeki, choć z jednej już 

istnieją).

Porównanie opracowania tego samego fragmentu sieci dróg rowerowych w Materiałach i w niezależnie stworzonym 

amatorskim opracowaniu rowerzysty Marcina Leckiego, który zaznaczył drogi istniejące (żółte) i planowane (czerwone), 

wybrane ciągi piesze (pomarańczowe), bezkolizyjne przejścia dróg (żółte z konturem) i kładki pieszorowerowe.

• Ryc. 21 i 22 (s. 22 i 23) pokazują te same obszary ale z różnymi zarysami dróg.

Przykład nieporządnej, chaotycznej  redakcji map dróg rowerowych: na obu mapach ukazany jest w zasadzie ten sam 

obszar, ale jedne zaznaczenia się powtarzają, inne nie, niektóre zaś odnoszą się do dróg istniejących.
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• Plany lokalizacji plaż są wykonane prowizorycznie, niekonsekwentnie i nie prezentują 

zagregowanych danych topograficznych, utrudniając orientację. Przykłady:

• Na  ryc  13  “Lokalizacja  plaży  w  rejonie  ul.  Nałkowskich”  (s.  14)  są

3  zaznaczenia  w  tej  samej  skali,  które  nie  pokrywają  się,  przy  czym 

najdokładniejszy obrys umieszczony jest na warstwie bez widocznej rzeki i 

zabudowań.

• Na  ryc.  14  i  15  owalne  zaznaczenie  plaży  występuje  tylko  na  głównym 

podkładzie (w kadrach autorzy próbowali zaznaczyć granice działki), a na ryc. 

15 i 16 występują już tylko żółte owale.

• Błąd na ryc. 31 (s. 32): kadr z ortofotomapą odnosi się do innego miejsca.

• Na ryc. 45 (s. 46) w kadrze z ortofotomapą nie widać osiedla i przebiegu rzeki.

• Na ryc. 49 (s. 50) wszystkie trzy obrysy parku Rusałka są w tej samej skali, przy czym 

nie mieszczą się w kadrach (są ucięte od strony Starego Miasta).

• Na  ryc.  50  (s.  51)  na  podkładzie  głównym  nie  widać  południowo-wschodniego, 

strategicznego  otoczenia  parku  Zawilcowa,  ani  otoczenia  parku  na  ortofotomapie 

(zasłaniają napisy).

• Na planie szlaku młynów (ryc. 54, s. 55) występuje niezidentyfikowany duży zbiornik 

wodny  z  wyspą.  Rozumiemy,  że  chodzi  o  odtworzony  Wielki  Staw  Królewski,  ale 

dlaczego nie ma w Materiałach  żadnej wzmianki o inwestycji tak wielkiej i w zasadzie 

kluczowej dla rewitalizacji rzeki?

W części graficznej Materiałów zaznaczono zbiornik wodny 

wielkości Starego Miasta z Błoniami bez żadnego 

komentarza w części opisowej.

Obcięcie kadrów parku Rusałka mimo dostępnego miejsca, w 

którym mógłby się zmieścić także opis.

• Wybór lokalizacji punktów widokowych nie jest poparty dokumentacja widokową.

• Na ryc. 53 (s. 54) zaznaczono lokalizację Lubelskiego Centrum Żeglarstwa w sposób 

zasłaniający, a także ignorujący układ dawnego zespołu parkowo-pałacowego z 1822 

roku wpisanego do rejestru zabytków.
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Lokalizacja Lubelskiego Centrum Żeglarstwa w 

Materiałach

Układ wpisanego do rejestry zabytków zespołu parkowo-pałacowego w 

Zemborzycach. Ilustracja z historii dzielnicy Zemborzyce przygotowanej 

do wydania w ramach serii „Lublin. Historia dzielnic. W 700-tną 

rocznicę lokacji miasta” i współfinansowanej przez Miasto 

Lublin.Źródło: post z 28 maja 2016 na 

www.facebook.com/Lublinhistoriadzielnic/

Brak mapy zbiorczej.Brak mapy zbiorczej.Brak mapy zbiorczej.Brak mapy zbiorczej. W Materiałach nie ma mapy z warstwami wszystkich projektów, dzięki 

której można by zaobserwować przestrzenne relacje między nimi, by skorygować błędy lub 

dokonać uzupełnień związanych np. z:

• brakiem powiązania komunikacyjnego przystani na ryc. 47 (przy stadionach)

• brakiem powiązania komunikacyjnego miejsca po młynie na ryc. 58 z os. Przyjaźni

i Starym Miastem

• brakiem rozwiązania pieszego dla “ścieżki edukacyjnej” przy polderze

Niedbała edycja dokumentu.Niedbała edycja dokumentu.Niedbała edycja dokumentu.Niedbała edycja dokumentu. 

• Mapy  nie  posiadają  żadnych  opisów  (tylko  podpisy),  choć  większość  z  nich 

zmieściłaby  się  w  wolnym  miejscu.  W  obecnym  kształcie  obie  części  Materiałów 

powinny były być scalone w jeden dokument, co znacznie ułatwiłoby jego czytanie.

• Punkt 9. “Budowa i modernizacja kładek pieszo-rowerowych na Bystrzycy” wygląda na 

niedokończony: “Dokonana analiza [...] Ponadto prowadzona dyskusja [...] pozwoliła 

na sformułowanie działań, które przedstawia się poniżej: - rejon ul. Nałkowskich, - 

rejon ul. Nałkowskich\, - rejon ul. Rąblowskiej" itd., 9 “rejonów” bez rozwinięcia, o 

jakie działania chodzi.

• W  części  opisowej  nie  jest  wyodrębnione  zagadnienie  dróg  pieszych.  Są  one 

wymienione w tabeli ciągów pieszo-rowerowych pod pkt. 8 “Budowa i modernizacja 

ścieżek  rowerowych”,  a  w  części  graficznej  jest  mowa  już  tylko  o  rowerowych. 

Wprowadza  to  zamieszanie,  tym  bardziej,  że  przy  rozbudowie  systemu  pieszo-

rowerowego chodniki i drogi rowerowe nie muszą iść równolegle ani się nakładać.

• Brakuje  zdjęć  opisywanych  lokalizacji  umieszczanych  standardowo  w  takich 

opracowaniach.  Przy  obecnym  podziale  Materiałów na  część  opisową  i  graficzną 

powinny się one znaleźć pod mapami.

• Część opisowa wspomina o 5 młynach, a na planach zaznaczono ich 6, przy czym nie 

zaznaczono ruin młyna (jedynych) na wysokości os. Nałkowskich.
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Przeoczone ruiny młyna, mimo że są to jedyne materialne ślady nadające się do adaptacji na szlaku młynów.

Chaos w systemie kładekChaos w systemie kładekChaos w systemie kładekChaos w systemie kładek Tak kluczowa sprawa, jak połączenia obu brzegów Bystrzycy dla 

ruchu  pieszo-rowerowego,  jest  najgorzej  opracowaną  częścią  Materiałów.  Wspomniano 

powyżej,  że część opisowa nie precyzuje, jakie będą działania w tym zakresie i gdzie są 

planowane. Pozostałe błędy dotyczą zarówno przeoczenia lokalizacji istniejących kładek jak

i  błędów  w  zaznaczaniu  planowanych.  Oto  one  (dla  wygody  kładki  z  planu  zbiorczego 

ponumerowano cyframi arabskimi od 1 do 9 licząc od Zalewu, a literami A, B, C oznaczono 

istniejące kładki niezidentyfikowane w Materiałach):

• 1 - kładka nowa; ryc. 31 - wspomniany wyżej błędny kadr ortofotomapy

• 2 - kładka nowa lub stara; ryc. 32 ukazuje kładkę ok. 70 m poniżej istniejącej

• 3 - kładka stara (czyli modernizacja); ryc. 33 bez uwag

• 4 - kładka stara (czyli modernizacja); ryc. 34 bez uwag

• ryc. 35 - kładka nowa Koło-Nałkowskich, na kadrze ortofotomapy zaznaczona nad 

drogą; nie zaznaczona na planie ogólnym

• 5 - istniejąca kładka przy moście kolejowym zaznaczona na planie ogólnym a nie 

zaznaczona na rycinie (bez modernizacji?)

• 6 - zaznaczenie na planie ogólnym pokrywające z ul. Jana Pawła II na zachód od 

ronda NSZ

• A - nieuwzględniona nigdzie istniejąca kładka w meandrach Bystrzycy na wysokości 

głównego budynku LKJ (bez modernizacji?)

• 7 - nowa kładka na wysokości skrzyżowania Nadbystrzycka-Wapienna, ryc. 37 bez 

uwag

• B - nieuwzględniona nigdzie istniejąca kładka na północ od LKJ słynąca z zatorów 

(bez modernizacji?)

• 8 - most nad spiętrzeniem przy stadionie; ryc. 38 bez uwag

• 9 - nowa kładka na wysokości Rusałka-Wesoła; ryc. 39 - na prawym brzegu prowadzi 

donikąd, brak zaplanowanych powiązań pieszo-rowerowych

• C - nieuwzględniona nigdzie istniejąca kładka Kąpielowa-na północ od LKJ słynąca

z zatorów (bez modernizacji?)

• 10 - nowa kładka przy Azaliowej; ryc. 40 bez uwag.
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Przeoczone w ewidencji kładki wymagające modernizacji: dwie przy LKJ i jedna przy ul. Kąpielowej.

Podsumowanie:

• 6 błędów lub niezgodności między planem ogólnym, rycinami a rzeczywistością

• 3 kluczowe istniejące zbyt wąskie kładki nie zostały w ogóle uwzględnione w planach

3. Pominięcie zgłaszanych wcześniej uwag3. Pominięcie zgłaszanych wcześniej uwag3. Pominięcie zgłaszanych wcześniej uwag3. Pominięcie zgłaszanych wcześniej uwag

Poniżej przedstawiamy istotne tematy, które nie zostały uwzględnione w Materiałach,  

a pojawiły się w pismach RKP oraz w pismach przekazanych do naszej wiadomości przez 

Krzysztofa  Wiśniewskiego  z  Rady  Dzielnicy  Czuby  Południowe  i  Szymona  Pietrasiewicza, 

animatora Mostu Kultury i zaniedbanych osiedli przylegających do doliny Bystrzycy (cytaty z 

pism):

Pominięte tematy z uwag Rady Kultury Przestrzeni (28.01.2016)

• Brak wskazań terenów cennych przyrodniczo i wartych renaturalizacji.

• Brak odniesień do problemu eutrofizacji (zabagnienia) Zalewu, przez którą zbiornik 

stracił przez ostatnie 40 lat 25% swojej pojemności

• Brak wskazań terenów wartych ochrony przed zabudową i wygrodzeniami

• Brak  odniesień  do  likwidacji  istniejących  barier,  w  szczególności  rozwiązań  dla 

przestrzennej separacji Starego Miasta od Tatar i os. Przyjaźni

• Brak  kompleksowego  podejścia  do  powiązań  Bystrzycy  z  otoczeniem,

w szczególności do powiązań przyrodniczych i funkcjonalnych z dolinami Czechówki 

i Bystrzycy

Pominięte tematy z uwag Szymona Pietrasiewicza (04.11.2015)

• Miejsca, które aktualnie służą mieszkańcom do kąpieli w rzece i rekreacji z powodu 

bliskości ich lokalizacji z miejscem zamieszkania. Chodzi o tzw. zw. próg wodny na 

Tatarach gdzie odbywa się "dzikie plażowanie" (analogiczne miejsce jest przy progu 

wodnym na Bronowicach)
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• Okolice dzielnicy Za Cukrownią, której mieszkańcy w Materiałach nie otrzymali żadnej 

alternatywy wobec podmokłych ulic, na których “bawią się dzieci”, jak to ma miejsce

w okolicach Dzierżawnej,  które zostały na mapie określone lapidarnie jako „obszar 

problemowy”

• Niewłaściwe umieszczanie plaży przy rzece przy torach kolejowych

• Niewłaściwe ulokowanie przystani kajakowych w miejscach bez dojazdu (w okolicach 

stadionów)

• Brak tzw. slipów do wodowania jednostek z przyczepy

• Ulokowanie  przystani  kajakowej  przy  Arenie  Lublin  i  mostach  Lutosławskiego 

(bliskość transportu samochodowego i rowerowego oraz gastronomii)

Pominięte tematy z uwag Krzysztofa Wiśniewskiego (uwagi z dn. 06.05.2015 przekazane 

RKP w piśmie z dn. 13.11.2015):

• Zachowanie  naturalnego  charakteru  meandrów  Bystrzycy  przy  LKJ  i  umiejętne 

wpisanie w ten obszar nowych funkcji w sposób nieingerujący w krajobraz (jest to 

miejsce, w którym przeoczono istnienie kładki)

• Zagospodarowanie  dwóch  działek  między  ul  Wapienną  a  ul.  Nadbystrzycką  (29/2

i 70/2)  na tereny rekreacyjne (streetworkout, naturalny plac zabaw dla wszystkich 

grup wiekowych, tor przeszkód, park linowy)

• Integracja doliny Bystrzycy z wąwozem Jana Pawła II (atrakcyjne połączenie pieszo-

rowerowe i wyciszenie krajobrazowe od połączenia wąwozu z ulicą do ronda NSZ)

• Stworzenie chodnika po zachodniej części ul. Nadbystrzyckiej od ronda Narodowych 

Sił Zbrojnych do ul. Janowskiej

• Zintegrowanie osiedla Górki z doliną Bystrzycy poprzez modernizację ul. Wąwozowej

• Nasadzenia zieleni wysokiej  i  niskiej  wzdłuż ul.  Nadbystrzyckiej  od ronda NSZ do

ul.  Janowskiej  w  celu  wyciszenia  krajobrazowego  i  akustycznego  terenów 

rekreacyjnych znajdujących się pomiędzy ulicą a rzeką.

• Ze  względów estetycznych  i  użytkowych  prosimy  o  wykonanie  wszystkich  ciągów 

pieszych z materiałów innych niż kostka brukowa, np.: asfalt, duże płyty betonowe, 

wysokiej jakości beton lany, kamień naturalny.

• Zachowanie istniejącego skateparku i boiska po wschodniej stronie rzeki

• Umieszczenie  niedużego  obiektu  kubaturowego  (jedna  kondygnacja,  do  300  m2 

zabudowy,  z  dopuszczalnym  tarasem  na  dachu)  o  przeznaczeniu  handlowo- 

usługowym (sklep spożywczy, gastronomia) wraz z publiczną toaletą w rejonie boiska 

i ścieżki rowerowej po wschodniej stronie rzeki.

• Wyłączenie terenów między Bystrzycą a bulwarem pieszo-rowerowym (działka 2/5, 

obręb 17) z użytkowania przez LKJ i przeznaczenia tychże do użytku dla wszystkich 

mieszkańców.
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Pobieżna lektura ww. uwag pokazuje, że zawierają one propozycje, które:

• pozwoliłyby uniknąć błędów obecnych w  Materiałach, np. związanych z lokalizacją 

przystani kajakowych czy osobnego traktowania kwestii chodników,

• wyraźnie się uzupełniają, np. w kwestii zadbania o mieszkańców okolic ul. Wapiennej, 

połączeń z otoczeniem w przypadku Parki Jana Pawła II.

Mimo to Materiały ani ich nie uwzględniają, ani się do nich nie odnoszą, choć trudno znaleźć 

przyczyny,  dla  których  na  tym  etapie  mogłyby  być  odrzucone.  Część  z  nich  jest  zbyt 

szczegółowa do stopnia ogólności przyjętego w  Materiałach, ale nawet w takim wypadku, 

opracowanie mające charakter “materiałów wyjściowych” powinny zawierać ich listę.

Autorzy pism zwracają uwagę też na zbyt małą dokładność (opisową i graficzną) materiałów 

wcześniej  przedstawionych  do  konsultacji,  aby  dało  się  je  opiniować  i  opatrywać 

konstruktywnymi uwagami:

• Rada  Kultury  Przestrzeni:  “Kwestionujemy  zasadność  nazywania  opublikowanych 

materiałów  Projektem  rewitalizacji  doliny  rzeki  Bystrzycy,  gdyż  zawarte  w  nich 

informacje  nie  obejmują  uwarunkowań  uznawanych  w  Unii  Europejskiej  jako 

kluczowe dla powodzenia procesu rewitalizacji. Ergo, nie ma czego opiniować.”

• Szymon  Pietrasiewicz:  “Na  pierwszy  rzut  oka  projektu  widać,  że  powstawał  'na 

szybko'.  Bardzo  ogólne  figury  geometryczne  przedstawiające  proponowane 

lokalizacje  dla  np.  terenów  zielonych,  czy  plaż  dalece  odbiegają  od  standardów 

projektowania  przestrzennego  i  jego  prezentacji.  Pragnąc  szczegółowo  obejrzeć 

mapę okazało się,  że prezentacja  jest  w tak niskiej  rozdzielczości,  że nie sposób 

określić precyzyjnie niektórych z proponowanych na niej rozwiązań, co utrudnia ich 

przeanalizowane.”

• Krzysztof  Wśniewski:  “Rada  Dzielnicy  Czuby  Południowe  wyraża  rozczarowanie 

sposobem prowadzenia konsultacji w sprawie tzw. rewitalizacji doliny Bystrzycy. [...] 

odnosimy  wrażenie,  że  proces  ten  prowadzony  jest  niestarannie.  Materiały 

przedstawione do drugiego etapu konsultacji w przedmiotowej sprawie są tak ogólne, 

że nie mamy możliwości stwierdzić, czy nasze uwagi i wnioski z poprzedniego etapu 

konsultacji zostały uwzględnione czy też nie. Zaprezentowane materiały budzą też 

wątpliwości  co  do  ich  rzetelności:  na  opublikowanej  przez  Państwa  mapie  tereny 

zabawowo - rekreacyjne widnieją w miejscu istniejącej zabudowy mieszkaniowej, zaś 

zasięg fali awaryjnej jest w niektórych miejscach zaznaczony jako węższy, niż obszar 

szczególnego zagrożenia powodzią. [...] Nie widzimy jednak możliwości odniesienia 

się  do  zaprezentowanych  materiałów.  Apelujemy  do  Państwa  o  przygotowanie

i opublikowanie rzetelnych i bardziej szczegółowych materiałów z uwzględnieniem 

konkretnych propozycji dla poszczególnych obszarów opracowania.”
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Materiały charakteryzują się podobnymi niedociągnięciami, mimo że uwagi dotyczące jakości 

tworzonych opracowań nt. rewitalizacji Bystrzycy były zgłaszane już wcześniej i to z wyraźną 

informacją, że zbyt mały stopień dokładności uniemożliwia mieszkańcom opiniowanie.

4. Błędy lub przeoczenia merytoryczne4. Błędy lub przeoczenia merytoryczne4. Błędy lub przeoczenia merytoryczne4. Błędy lub przeoczenia merytoryczne

Punktowość.Punktowość.Punktowość.Punktowość. Opracowanie  zawiera  zbiór  odrębnych  propozycji,  nie  tworzących  spójnej 

całości  i  nie  zapewniających  powstania  w  Lublinie  obszaru  wyjątkowego  o  własnej 

tożsamości.  Bardzo  niewiele  jest  informacji  o  terenach,  którym  nie  przypisano  żadnej 

funkcji, a jest to obszar o znaczącej powierzchni. Często są to tereny pełniące dziś funkcje 

przyrodnicze,  których  przyszłe  funkcje,  sposób  udostępnienia  i  zagospodarowania  nie 

zostały w żaden sposób określone.

Brak  waloryzacji  stref.Brak  waloryzacji  stref.Brak  waloryzacji  stref.Brak  waloryzacji  stref. Nawet  pobieżna  wizja  lokalna  wzdłuż  Bystrzycy  pozwala  na 

wyodrębnienie  różnych  stref  cechujących  się  specyficznymi  walorami  -  naturalnością, 

pięknymi widokami, urbanizacją, oddaleniem od zabudowań itd. Zagospodarowanie każdej

z tych stref  powinno opierać się na świadomej selekcji  walorów, które  należy podkreślić

i  wzmocnić  oraz  niedoskonałości,  które  trzeba  zniwelować.  W  szczególności  dotyczy  to 

miejsc, gdzie uzasadniona jest renaturyzacja. Materiały odnoszą się do tego tematu bardzo 

lakonicznie,  stwierdzając,  że  przyszłe  zagospodarowanie  powinno  szanować  “ducha 

miejsca”, ale jest to sformułowanie dobre na początek prac, a nie na materiały wyjściowe do 

koncepcji konkretnych rozwiązań po 5 latach namysłu.

Barierowość rzekiBarierowość rzekiBarierowość rzekiBarierowość rzeki.  Rzeka jest  naturalną barierą  dzielącą miasto,  co powoduje,  że wzdłuż 

rzeki tworzą się “plecy” układów urbanistycznych - zaplecza, miejsca zaniedbane, nieużytki. 

Dlatego też kluczowym działaniem rewitalizacji doliny rzecznej w mieście jest kompleksowe 

zaplanowanie systemu przekraczania rzeki pieszo i rowerem. Materiały nie stwarzają punktu 

wyjścia do takiego planu, gdyż nie uwzględniają wszystkich istniejących kładek i połączeń 

pieszo-rowerowych,  nie  uwzględniają  istniejących  mostów  drogowych  będących 

uzupełnieniem systemu kładek i zawierają  w tej materii  błędy takie jak: brak powiązania 

komunikacyjnego przystani na ryc. 47 (przy stadionach), brak powiązania komunikacyjnego 

między os. Przyjaźni i Starym Miastem.

Niedostępność wody. Niedostępność wody. Niedostępność wody. Niedostępność wody. Innym elementem barierowym są same wały przeciwpowodziowe i styk 

wody  z  lądem,  które  oddzielają  miasto  od  rzeki  na  “ostatnich  metrach”.  Materiały nie 

zawierają żadnych sugestii, gdzie i jak profil wałów mógłby zostać optycznie złagodzony lub 

też dostęp do rzeki zapewniony np. pomostami, aby można było dosłownie “być nad rzeką”.
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Nieznany wpływ odmulania.Nieznany wpływ odmulania.Nieznany wpływ odmulania.Nieznany wpływ odmulania. Materiały szacują miąższość namułów w Bystrzycy na 60-150 

cm, ale nie odnoszą się do przewidywanych hydrologicznych, funkcjonalnych i 

krajobrazowych, skutków ich usunięcia. Czy lustro wody się obniży, co wpłynie na odbiór 

rzeki? Czy lustro wody pozostanie na tym samym poziomie, ale wtedy, co się stanie z 

nurtem? Czy będzie wolniejszy, szybszy? Czy przez odmulanie należy rozumieć wymianę 

dna, czyli zastąpienie warstwy namułów innym materiałem? W Materiałach opierają się na 

wariancie optymistycznym przewidujący, że usunięcie mułu spowoduje poprawę jakości 

wody, osadów dennych i zdolności retencyjnych nie powodując przy tym żadnych 

negatywnych konsekwencji. Tymczasem nawet pobieżna opinia specjalistów od 

geomorfologii rzek wskazuje, że wybranie namułów spowodować może ubytki wody 

spowodowane jej wsiąkaniem. Wynika to z faktu, że na obszarze Lublina istnieje lej 

depresyjny a zalegające w dnie osady stanowią warstwę izolacyjną, zapobiegającą ucieczce 

wód (Łoś M. J., Michalczyk Z., 1989: Antropogeniczne zmiany przepływu Bystrzycy w rejonie 

Lublina, Gosp. Wod. nr 7--8, 151—154). Decyzja o sposobie oczyszczenia rzeki musi więc 

być poprzedzona profesjonalna analizą hydrograficzną, która jak dotąd nie została 

przedstawiona. 

Brak związków renaturyzacji z czystością wodyBrak związków renaturyzacji z czystością wodyBrak związków renaturyzacji z czystością wodyBrak związków renaturyzacji z czystością wody. Materiały nie wspominają o bardzo istotnych 

związkach renaturyzacji rzek z ich naturalnym oczyszczaniem. Jak wykazują stosowane już 

od lat praktyki europejskie, żeby w rzekach było więcej wody i żeby były czyściejsze, można 

spowalniać ich bieg i rewitalizować je przyrodniczo przez re-meandrowanie, wzbogacaniew 

odpowiednie rośliny, stwarzanie możliwość rozlewania się wód w dnie doliny itd. W 

Stuttgarcie przeznaczono do takich przekształceń 11 km śródmiejskiego koryta rzeki, z 

czego 70% już zrealizowano.

Niedostępność  doliny.Niedostępność  doliny.Niedostępność  doliny.Niedostępność  doliny. W  Materiałach dolina  Bystrzycy  traktowana  jest  jako  „działka 

wydzielona” odizolowana od reszty miasta. Z wyjątkiem sieci ścieżek rowerowych, brak jest 

analiz  i  wytycznych,  które  wiązałyby  proponowane  zagospodarowanie  doliny  z  jej 

bezpośrednim  i  dalszym  sąsiedztwem.  Tymczasem  funkcja  i  forma  zagospodarowania 

obrzeży doliny będzie w dużej mierze decydowała o powodzeniu działań rewitalizacyjnych. 

Pominięcie  tego  aspektu  uważamy  za  duże  zaniedbanie.  A  pominięcie  tych  zagadnień

w przyszłej koncepcji byłoby znaczącym błędem.

Zaniedbane centrum.Zaniedbane centrum.Zaniedbane centrum.Zaniedbane centrum. W opracowaniu ewidentnie pominięte zostało centrum miasta a więc 

odcinek  od  LKJ  aż  po  Tatary.  Większość  działań  skupia  się  w  rejonie  przyszłego  Parku 

Nadrzecznego  (os.  Nałkowskich)  i  północnych  obrzeży  dzielnicy  Tatary.  Na  odcinku 

centralnym zdecydowanie brakuje propozycji kładek, nie zaplanowano żadnej z sześciu plaż 

itd. Podejście takie wydaje się sprzeczne z ideą przywracania rzeki miastu. Jest to raczej 

wybiórcze działanie przywracające rzekę wybranym dwóm osiedlom.
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Pominięta  ochrona  przyrody.Pominięta  ochrona  przyrody.Pominięta  ochrona  przyrody.Pominięta  ochrona  przyrody. Materiały nie  wspominają  o  wymogach  ochrony  przyrody, 

choćby o tak prozaicznej sprawie jak wynikła w tym roku kwestia pory pokosów traw przy 

korycie,  które są siedliskiem lęgów wielu  ptaków. Zbyt  wczesne koszenie (maj,  początek 

czerwca) niszczy gniazda i pisklęta.

Kwestia wody z Zalewie.Kwestia wody z Zalewie.Kwestia wody z Zalewie.Kwestia wody z Zalewie. Materiały nie odnoszą się do wniosków z konferencji o przyszłości 

Zalewu.  Wygłoszono na niej  10 prelekcji.  Jakie  wnioski  się  z  nich  nasuwają?  Czy  Zalew,

z którego pochodzi przecież woda w Bystrzycy, może być czystszy?

Zagospodarowanie  Zalewu.Zagospodarowanie  Zalewu.Zagospodarowanie  Zalewu.Zagospodarowanie  Zalewu. Zalew  jest  “kołem  zamachowym”  aktywności  mieszkańców 

wzdłuż  Bystrzycy,  ale  Materiały odnoszą  się  do  niego  jedynie  w  dwóch  punktach 

wysokobudżetowych (Centrum Żeglarstwa, polderu) i trzech o dość swobodnym charakterze 

(ośrodka  “Dwie  topole”,  wieża  widokowa  i  droga  rowerowa  w  lesie).  Nie  odnoszą  się 

natomiast  do  bardzo  wielu  innych  znanych  problemów  zagospodarowania  brzegów 

zbiornika, jak przepustowość trasy pieszo-rowerowej i jej styk z brzegiem, stan betonowych 

nabrzeży,  liczba  plaż  i  towarzyszącej  im  infrastruktury,  brak  dróg  spacerowych  po 

wschodniej stronie (jest jedna utwardzona alejka, z której korzystają biegacze, rowerzyści

i  piesi),  “eksterytorialność”  Słonecznego Wrotkowa (ośrodek jest  otoczony płotem bardzo 

zwężającym przejście od strony brzegu) czy godziny jego otwarcia w lecie.

Wyrywkowość pomysłówWyrywkowość pomysłówWyrywkowość pomysłówWyrywkowość pomysłów. Wiele ujętych w Materiałach pomysłów robi wrażenie wyrywkowych, 

nie do końca przemyślanych:

• W  Materiałach wspomina  się  tylko  o dwóch  punktach widokowych  oddalonych  od 

miasta, choć miejsc, gdzie przydałyby się widokowe ambony czy podesty, jest bardzo 

wiele w samym mieście. Takie lokalizacje nie zostały zidentyfikowane (przypisano je 

arbitralnie do okolic dawnych młynów).

• Szlak młynów to jedynie zbiór 5-6 miejsc, gdzie młyny stały, ale Materiały nie podają 

dokładnych  miejsc  ich  lokalizacji  (mimo  obecności  w  Urzędzie  Miasta  służb 

konserwatorskich),  przy  czym  jedyne  istniejące  ruiny  młyna  nie  zostały  nawet 

zewidencjonowane.  Przy  tej  skali  ogólności  podobnych  szlaków,  opartych

o rozmaite inne elementy dziedzictwa związanego z Bystrzycą, mogłoby być więcej 

(np. szlak przemysłu lub inżynierii wodnej w ogólności, szlak dzielnic, szlak miejsc 

Historii Mówionej Lublinian).

• Przystanie  kajakowe  nie  są  w  Materiałach powiązane z  plażami,  choć piaszczysty 

brzeg  jest  najlepszym  miejscem  do  przybijania  i  odpływania  kajaków.  Materiały 

wspominają  o  towarzyszącej  im  infrastrukturze,  ale  porównując  ruch  kajakowy

z równoległym pieszym i rowerowym wydaje się oczywiste, że na każdego kajakarza 

korzystającego  z  infrastruktury  przystani  będzie  przypadało  100  pieszych

i rowerzystów, z których większość będzie lokalnymi mieszkańcami. Wydaje się, że 

założenie,  aby  tak  zaprojektowanych  przystani  było  potrzeba  aż

5-6, nie jest oparte na potwierdzonych przesłankach
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• Trudno powiedzieć, dlaczego użyto w  Materiałach terminu “ogród jordanowski” dla 

nazwania  rozbudowy  terenów  rekreacyjnych  przy  os.  Przyjaźni.  Ten  termin  ma 

historycznie określone znaczenie, ale opracowanie nie precyzuje, czym to miejsce ma 

się różnić od zbioru placów zabaw i boisk.

Przeoczone  inwestycjePrzeoczone  inwestycjePrzeoczone  inwestycjePrzeoczone  inwestycje.  Materiały opracowywane  są  w  oderwaniu  od  powstających 

jednocześnie w Urzędzie Miasta koncepcji:

• zagospodarowania rejonu dawnego Stawu Królewskiego

• przedłużenia Trasy Zielonej

• rozbudowy Ronda Lubelskiego Lipca wraz z otoczeniem

Taki brak koordynacji działań jest dużą stratą dla projektu, ponieważ może uniemożliwić 

zapewnienie spójności przyszłego zagospodarowania lub rodzić paradoksy polegające na 

dublowaniu się funkcji czy sąsiedztwie funkcji konfliktowych.

Przeoczone  dopływy.Przeoczone  dopływy.Przeoczone  dopływy.Przeoczone  dopływy. Materiały  w  żaden  sposób  nie  odnoszą  się  do  ujść  Czechówki

i  Czerniejówki,  które  już  na  tym  etapie  powinny  uzyskać  odpowiednie  “wpięcia”  do 

rewitalizowanej rzeki umożliwiające kontynuację tych działań wzdłuż dopływów.

Przeoczony krajobraz i panoramy.Przeoczony krajobraz i panoramy.Przeoczony krajobraz i panoramy.Przeoczony krajobraz i panoramy. Niewątpliwie jedna z głównych wartości doliny Bystrzycy 

jest  jej  krajobraz,  który  na  wysokości  Starego  Miasta  ukazuje  jedną  z  najpiękniejszych

w Polsce i kluczową dla historycznej tożsamości miasta panoramę.  Materiały nic o tym nie 

wspominają.

Przeoczone potencjały i interesariuszePrzeoczone potencjały i interesariuszePrzeoczone potencjały i interesariuszePrzeoczone potencjały i interesariusze.  Materiały wspominają o nieznanym nikomu szerzej 

pomyśle  punktu  gastronomicznego  “Dwie  topole”,  a  nie  zauważają  tak  istotnych  źródeł 

pomysłów, działań, potrzeb i miejsc w sąsiedztwie doliny jak:

• zespół parkowo-pałacowy w Zemborzycach (zaplanowano tam budowę Lubelskiego 

Centrum Żeglarstwa w sposób niszczący dawny układ)

• tor rowerowy na Janowskiej, skate-spot i boiska przy Krochmalnej

• obecność EMPWiK-u, Browaru Perła i Tarasów Zamkowych, Słomianego Rynku, puste 

otoczenie stadionu Arena Lublin, oberża na terenie LKJ

• stara  Słodownia  objęta  międzynarodowym  projektem  URBACT  “Spleeping  giants”,

w którym bierze udział Urząd Miasta

• zaniedbane dzielnice Za Cukrownią, Bronowice i Tatary

• wspomnienia mieszkańców związane z wcześniejszym funkcjonowaniem rzeki

• potrzeby wędkarzy, biegaczy, dżokejów, właścicieli psów

• niszowe  sporty  miejskie  -  w  Lublinie  brakuje  niewielkich  ziemnych  torów  do 

terenowej jazdy rowerem, miejsc do jeżdżenia na deskorolkach i rolkach

• lubelski potencjał estetyki landartu i sztuki w przestrzeni publicznej

• opracowanie rewitalizacji Bystrzycy prof. Tadeusza J. Chmielewskiego z 2002 roku.

• inne pomysły stworzone przy okazji opracowywania koncepcji  lubelskiego centrum 

nauki, starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury itp.
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Przeoczone w Materiałach już istniejące miejsca rekreacji przy Bystrzycy: skate-spot i boiska przy Krochmalnej.

Brak inspiracji.Brak inspiracji.Brak inspiracji.Brak inspiracji. W Materiałach nie ma odniesień do żadnych dobrych praktyk w Polsce i na 

świecie takich jak: integracja rzeki z miastem w Stuttgarcie, Bydgoszczy, Toruniu czy nawet 

Kijanach  (plaża)  i  innych  miastach,  Park  Rozrywki  w  Chorzowie,  Jurapark  w  Bałtowie, 

Centrum Nauki  Kopernik,  Ogród Doświadczalny  w Krakowie,  Centrum Hewelianum,  parki 

rzeźb czy ekologiczny park rozrywki Kulturinsel pod Cottbus.

Tworzenie koncepcji zagospodarowania Doliny Bystrzycy powinno być dokumentem 

określającym kierunki działań w długiej perspektywie czasowej, ze wskazaniem wybranych 

działań  priorytetowych,  które  powinny  być  realizowane  w  pierwszej  kolejności.  Niestety

w przedstawionych materiałach wyjściowych zawarte zostały wyłącznie te propozycje, które 

są możliwe do zrealizowania w krótkiej perspektywie czasowej, przy możliwie najmniejszym 

wysiłku finansowym i organizacyjnym (działki miasta), co nie zawsze oznacza rozwiązania 

optymalne, a wręcz wskazuje rozwiązania wątpliwe, pomijając opcje dużo bardziej korzystne 

choć  wymagające  większego  wysiłku.  Warto  zadać  pytanie  czy  stworzenie  koncepcji 

zawierającej  wyłącznie  działania  najprostsze  i  najtańsze  zagwarantuje  wysokiej  jakości 

projekt i czy w ten sposób mamy szansę na wykreowanie prawdziwej wizji tego obszaru?

       Z poważaniem

Jan Kamiński

Przewodniczący RKP

Na podstawie dyskusji członków Forum Kultury Przestrzeni zredagowali:

Dawid Soszyński

Marcin Skrzypek

Redakcja techniczna:

Katarzyna Kuzia

DoDoDoDo    wiadomości:wiadomości:wiadomości:wiadomości:

Pan Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin

Pan Zdzisław Strycharz - Doradca Prezydenta Miasta Lublin ds. Rewitalizacji Doliny Bystrzycy

Pani Joanna Żytkowska – Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin
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