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Lublin, 6 sierpnia 2016 r. 

    

    

 

Szanowny PanSzanowny PanSzanowny PanSzanowny Pan 

Krzysztof ŻukKrzysztof ŻukKrzysztof ŻukKrzysztof Żuk 

Prezydent Miasta LublinPrezydent Miasta LublinPrezydent Miasta LublinPrezydent Miasta Lublin 
 

Problem:Problem:Problem:Problem: Jak rewitalizować Bystrzycę?Jak rewitalizować Bystrzycę?Jak rewitalizować Bystrzycę?Jak rewitalizować Bystrzycę? 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

 

Zgodnie z zapowiedzią w piśmie z dnia 27.06.2016, w którym przedstawiliśmy pierwszą część 

uwag do Materiałów wyjściowych do opracowania koncepcji “Programu rewitalizacji 

i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy” w formie ewaluacji tego dokumentu, niniejszym 

przedstawiamy: 

• część drugą pt. Społeczne propozycje do „Programu rewitalizacji i zagospodarowania 

doliny rzeki Bystrzycy” z naszymi propozycjami do tego Programu  

• osobną koncepcję przebiegu tras rowerowych stworzoną nieformalnie dla programu 

rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki przez Marcina Leckiego (załącznik 1) 

Zgodnie z umową z Panem Zdzisławem Strycharzem oczekujemy, że po upływie 5 dni od 

dostarczenia tego pisma zostanie nam zaproponowany sposób komunikacji i kooperacji 

z zespołem ABA Architekci i Urzędem Miasta w celu współpracy nad stworzeniem programu 

rewitalizacji doliny Bystrzycy. 

Naszym zdaniem omawiane w części pierwszej Materiały wyjściowe powinny być opracowane 

w zasadzie od nowa, ale biorąc pod uwagę historię kolejnych dokumentów dotyczących 

rewitalizacji Bystrzycy oraz ich zawartość zakładamy, że i tak nie ma to znaczenia, ponieważ 

operacyjna wartość Materiałów jest dość umowna, więc należy skupić się na merytorycznym 

wsparciu aktualnego powstawania Programu rewitalizacji bez oglądania się wstecz. Dlatego 

poniższe propozycje z konieczności będą się odnosić do stworzonego już przez Urząd Miasta 

opracowania Materiałów wyjściowych, ale można traktować jako alternatywne niezależne 

“materiały wyjściowe”. Nasze propozycje skupiają się na pięciu podstawowych zagadnieniach: 

 

1. Jak dotychczas nie został przeprowadzony prawidłowy proces społecznych konsultacji nie został przeprowadzony prawidłowy proces społecznych konsultacji nie został przeprowadzony prawidłowy proces społecznych konsultacji nie został przeprowadzony prawidłowy proces społecznych konsultacji 

planów rewitalizacji doliny Bystrzycy. Nie widać też ich związków z innymi powiązanymi 

tematycznie działaniami Urzędu Miasta. Konsultowane materiały były zbyt ogólne, a 

zbiórka pomysłów z 2015 nie została przekształcona w ulepszony dokument (brak 

dokumentacji takiej analizy i syntezy czy załącznika do Materiałów z listą pomysłów). 

Dlatego postulujemy przeprowadzenie takich konsultacji i uzgodnień na etapie tworzenia 

i opiniowania koncepcji Programu rewitalizacji. 

2. Zamierzeniom rewitalizacji Bystrzycy brakuje głównej wizji i ideibrakuje głównej wizji i ideibrakuje głównej wizji i ideibrakuje głównej wizji i idei. Stanowią one wciąż zbitek 

dość szablonowych działań. Dlatego poniżej proponujemy taką wizję i ideę. 

3. Pozostają nierozstrzygnięte kwestie oczyszczaninierozstrzygnięte kwestie oczyszczaninierozstrzygnięte kwestie oczyszczaninierozstrzygnięte kwestie oczyszczania wody w Zalewie i Bystrzycya wody w Zalewie i Bystrzycya wody w Zalewie i Bystrzycya wody w Zalewie i Bystrzycy, szczególnie 

pod kątem odmulania i renaturyzacji wybranych odcinków. Dlatego opisujemy te problemy 

i proponujemy rozwiązania. 
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4. Z dostępnych materiałów wynika, że nie została przeprowadzona waloryzacja kolejnych nie została przeprowadzona waloryzacja kolejnych nie została przeprowadzona waloryzacja kolejnych nie została przeprowadzona waloryzacja kolejnych 

odcinków Bystrzycodcinków Bystrzycodcinków Bystrzycodcinków Bystrzycyyyy oraz jej powiązań z otoczeniem (w formie wizji lokalnej i analizy 

urbanistycznej). Dlatego opisujemy dolinę od ul. Azaliowej do os. Nałkowskich 

wyodrębniając w niej poszczególne odcinki wraz z ich problematyką. 

5. Na koniec przedstawiamy listę pomysłów o chlistę pomysłów o chlistę pomysłów o chlistę pomysłów o charakterze przekrojowym i punktowymarakterze przekrojowym i punktowymarakterze przekrojowym i punktowymarakterze przekrojowym i punktowym, które 

wypełniają liczne luki i błędy w istniejącym projekcie rewitalizacji doliny. 

 

Autorzy opracowania: 

Marcin Skrzypek 

Dawid Soszyński 

Konsultanci: 

prof. Tadeusz Chmielewski 

Agata Cholewa 

dr inż. Sławomir Karaś 

Renata Kiełbińska 

Ewa Kipta 

Krzysztof Kowalik 

Marcin Lecki 

Szymon Pietrasiewicz 

Katarzyna Zaleska 

Jan Kamiński 

z poważaniem 

 
Jan Kamiński 

Przewodniczący RKP 
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Pan Artur Szymczyk - Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji i Rozwoju, 

zastepcy.prezydenta@lublin.eu 

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

zstrycharz@lublin.eu 

Pani Joanna Żytkowska – Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, 

joanna.zytkowska@lublin.eu 

Pani Elżbieta Matuszak – Dyrektor Wydziału Planowania UM Lublin, planowanie@lublin.eu  

Pani Marta Smal-Chudzik – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, srodowisko@lublin.eu 

Pani Hanna Pawlikowska - Biuro Miejskiego Architekta Zieleni, maz@lublin.eu 

Pani Ludwika Stefańczyk – Dyrektor Wydział Gospodarki Komunalnej UM Lublin, 

komunalna@lublin.eu 

Pan Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, wojewoda@lublin.uw.gov.pl 
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Pani Maria Balawejder – Kantor, ABA Architekci, kantor@aba.architekci.com 
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Społeczne propozycje do 

Programu rewitalizacji i zagospodarowania 

doliny rzeki Bystrzycy 
Lublin, sierpień 2016 

 

Spis treści opracowaniaSpis treści opracowaniaSpis treści opracowaniaSpis treści opracowania 

 

1. Propozycje dotyczące partycypacji społecznej1. Propozycje dotyczące partycypacji społecznej1. Propozycje dotyczące partycypacji społecznej1. Propozycje dotyczące partycypacji społecznej 

    

1.1. Sprecyzować i uprościć etapy trwającej procedury 

1.2. Remanent i ewaluacja dotychczasowych pomysłów 

1.3. Procedura konsultacji Programu 

1.4. Wziąć pod uwagę różne warianty efekty-koszty 

1.5. Wyjście do ludzi i poza schemat 

1.6. Pokonać barierę międzywydziałową: plany miejscowe / rewitalizacja rzeki 

1.7. Włączyć odnowę Wielkiego Stawu Królewskiego do Programu 

1.8. Kompletność i przejrzystość opisu Programu 

1.9. Rewitalizacja jako forma otwarta 

 

2. Propozycje dotyczące głównej wizji i idei2. Propozycje dotyczące głównej wizji i idei2. Propozycje dotyczące głównej wizji i idei2. Propozycje dotyczące głównej wizji i idei 
 

2.1. Przesłanki 

2.2. Kolorowa wstążka 

 

3. Propoz3. Propoz3. Propoz3. Propozycje dotyczące oczyszczania Zalewu i Bystrzycyycje dotyczące oczyszczania Zalewu i Bystrzycyycje dotyczące oczyszczania Zalewu i Bystrzycyycje dotyczące oczyszczania Zalewu i Bystrzycy 
 

3.1 Scenariusz dla wód Zalewu 

3.2. Rozstrzygnąć kwestię odmulania rzeki 

3.3. Jaki system kanalizacji, retencji i podczyszczania wody? 

3.4. Renaturyzacja wybranych odcinków rzeki - efekt 3 w 1 

3.5. Co zrobić z bobrami? 

3.6. Zasady utrzymania docelowego ekologicznego stanu Bystrzycy 

 

4. Wyodrębnienie i waloryzacja odcinków Bystrzycy4. Wyodrębnienie i waloryzacja odcinków Bystrzycy4. Wyodrębnienie i waloryzacja odcinków Bystrzycy4. Wyodrębnienie i waloryzacja odcinków Bystrzycy 
 

4.1. Przy ul. Azaliowej - brama miasta od dzikiej strony 

4.2. Skrzyżowanie z ul. Andresa - wejście do miasta 

4.3. Klin Mełgiewska-Grafa-Tysiąclecia - bariera drogowa. 

4.4. Osiedle Przyjaźni - panorama i cisza / rekreacja pod niebem 

4.5. Bronowice - panorama i cisza / mocny punkt 

4.6. Rondo Lubelskiego Lipca ‘80 do Wesołej - miejski klin 

4.7. Przy stadionach - między parkami 

4.8. Park Ludowy - ciekawe sąsiedztwo 

4.9. Arena Lublin - wielkie otwarcie 

4.10. Dzierżawna-Wapienna - zapomniane miejsca 

4.11. Meandry przy LKJ - blokowiska na łonie natury 

4.12. Węzeł Jana Pawła II / Krochmalna / Diamentowa - ziemia niczyja 

4.13. Nałkowskich-Romera-Nałkowskich - park nadrzeczny 

4.14. Żeglarska i tama - brama Zalewu 

4.15. Pętla Zalewu - oddzielny, ale bardzo istotny temat 
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5. Pomysły ró5. Pomysły ró5. Pomysły ró5. Pomysły różneżneżneżne 
 

5.1. Likwidacja barierek co do zasady 

5.2. Kładki z pomysłem 

5.3. Pomosty podmostowe 

5.4. Sięgacze "rzutujące" Lublin na dolinę 

5.5. Mapa pamięci Bystrzycy 

5.6. Rondo Lubelskiego Lipca ‘80 

5.7. Park Żywej Komórki 

5.8. Park Zabawy Nauką 

5.9. System kajakowy 

5.10. Wykorzystanie terenu i przyrody do zabawy 

5.11. Skorzystać z różnorodności pomysłów na miejsca zabaw i sportów 

5.12. Zabawy krajobrazem 

5.13. System pieszo-rowerowy 

5.14. Rozmieszczenie plaż 

5.15. Aktywne krawędzie doliny 

5.16. Naturalne zagospodarowanie rozproszone 

5.17. Punkty widokowe 
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1. Propozycje dotyczące partycypacji społecznej1. Propozycje dotyczące partycypacji społecznej1. Propozycje dotyczące partycypacji społecznej1. Propozycje dotyczące partycypacji społecznej 
 

1.1. Sprecyzować i 1.1. Sprecyzować i 1.1. Sprecyzować i 1.1. Sprecyzować i uprościć etapy trwającej proceduryuprościć etapy trwającej proceduryuprościć etapy trwającej proceduryuprościć etapy trwającej procedury 

 

Nomenklatura etapów przygotowywania procesu takiego jak rewitalizacja doliny Bystrzycy powinna 

być logiczna, aby postęp samego procesu był czytelny dla jego uczestników. Tymczasem 

procedura planowania rewitalizacji Bystrzycy w obecnej dekadzie wygląda następująco: 

• Koncepcja produktuKoncepcja produktuKoncepcja produktuKoncepcja produktu turystycznego dla doliny Bystrzycy (Smit i Smit, 2011) 

• Analiza możliwościAnaliza możliwościAnaliza możliwościAnaliza możliwości przeprowadzenia rewitalizacji (Kuiper, 2014) 

• Projekt rewitalizacjiProjekt rewitalizacjiProjekt rewitalizacjiProjekt rewitalizacji doliny Bystrzycy (UM, 2015) 

• Materiały wyjściowe do Materiały wyjściowe do Materiały wyjściowe do Materiały wyjściowe do koncepcji programukoncepcji programukoncepcji programukoncepcji programu rewitalizacji doliny Bystrzycy (UM, 2016) 

Ta sekwencja dokumentów nie układa się w progresywny ciąg. Raczej przypomina chodzenie w 

miejscu. Kolejnym krokiem ma być “koncepcja programu”“koncepcja programu”“koncepcja programu”“koncepcja programu” rewitalizacji opracowywana przez ABA 

Architekci, po której (wg słów Tomasza Radzikowskiego z protokołu spotkania z RKP 14 czerwca 

2016) zostanie wykonane studium wykonalnościstudium wykonalnościstudium wykonalnościstudium wykonalności. Jeśli więc teraz powstaje “koncepcja programu”, 

a później studium wykonalności, to kiedy powstanie sam program?  

 

Mieszkaniec chcący wziąć udział w konsultacjach kolejnego etapu tego procesu może się w tym 

pogubić. Co więcej może odnieść wrażenie, że prowadzący ten proces unikają bezpośredniego 

odniesienia się do sedna sprawy i asekurują możliwością stwierdzenia, że konsultowany dokument 

to nie docelowy program, a jedynie “koncepcja programu”. Proponujemy uprościć tę nomenklaturę 

i uznać, że ABA Architekci opracowują rzeczywisty, finalny program rewitalizacji, który w kolejnym 

kroku wejdzie w etap realizacji. Dlatego też w niniejszym dokumencie piszemy o Programie a nie 

“koncepcji Programu”.  

 

1.2. Remanent i ewaluacja dotychczasowych pomysłów1.2. Remanent i ewaluacja dotychczasowych pomysłów1.2. Remanent i ewaluacja dotychczasowych pomysłów1.2. Remanent i ewaluacja dotychczasowych pomysłów 

 

Nie ulega wątpliwości, że proponowane przez Urząd Miasta zmiany dotyczące doliny Bystrzycy a 

zawarte w dotychczasowych opracowaniach nie zostały jak dotąd poddane rzetelnemu, 

kompleksowemu procesowi partycypacji społecznej na etapie powstawania tych opracowań oraz 

ich opiniowania w drodze formalnych konsultacji. Argumentacja:: 

• Między opracowaniem firmy Kuiper a ogłoszeniem Projektu zostały zorganizowane 

spotkania polegające na zbieraniu pomysłów. Był to rekonesans potrzeb lokalnych a nie 

konsultacje konkretnego planu, projektu czy programu. 

• Nie opublikowano dokumentacji zebranych wtedy pomysłów i opinii (gdzie były spotkania, 

kto uczestniczył, które pomysły uwzględniono, jakich nie i dlaczego), co ma znaczenie dla 

dalszego procesu konsultacji (chodzi np. o to, aby pomysły się nie powtarzały). 

• Na etapie Projektu rewitalizacji nie odniesiono się do naszych wcześniejszych uwag do 

opracowania firmy Kuiper (przesłanych 25.07.2014), na co wskazujemy w piśmie z dnia 

28.01.2016 (chodzi o sprawy o kluczowym znaczeniu jak ochrona przyrody czy połączenia 

z otoczeniem). Oznacza to, że w procedowaniu planów rewitalizacji Bystrzycy nie 

następowała analiza zbieranego materiału połączona z selekcją i agregacją cennych 

propozycji. 

• Konsultacje Projektu rewitalizacji trwały tylko 10 dni, nie zorganizowano dla nich otwartego 

spotkania, a przynajmniej dwóch innych istotnych interesariuszy oprócz RKP (Rada 

Dzielnicy Czuby Południowe i animator Mostu Kultury) skrytykowało formalną jakość 

materiałów poddanych konsultacji, przy czym Rada Dzielnicy i RKP dodatkowo zwróciły 

uwagę na pominięcie milczeniem swoich wcześniejszych uwag. 
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• Jak pokazaliśmy w ewaluacji Materiałów wyjściowych, wiele z powyższych uwag zostało 

pominiętych w “kolejnym kroku” procedury. 

W związku z powyższym uznajmy za konieczne rozpoczęcie procedury tworzenia Programu 

rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy od remanentu dotychczasowych pomysłów. 

 

Należy zebrać i zmapować dotychczasowe pomysły i uwagi do rewitalizacji Bystrzycy ze wszystkich 

opracowań i konsultacji (np. uwzględnić założenia programu przyrodniczej rewitalizacji rzek 

Lublina opracowanej dla UM w 2002 przez prof. Tadeusz J. Chmielewskiego). Pomysły ogólne 

można przedstawić w formie listy pogrupowanej w kategorie, a szczegółowe w formie mapy z 

odnośnikami i legendą. Warto odnieść się do pomysłów odrzuconych - które odrzucono i 

dlaczego?. Materiał ten powinien być opublikowany na stronie www.bystrzyca.lublin.eu. Chodzi o 

to, aby mieszkańcy biorący udział w namyśle nad przyszłością Bystrzycy czy konsultacjach 

konkretnego dokumentu mogli zapoznać się z dorobkiem, aby uniknąć powtórek, zainspirować się 

i “zgrać” swoje myślenie z myśleniem twórców Programu. Opracowanie powinno być dołączone 

jako załącznik do Programu. 

 

Partycypacja społeczna w wieloetapowym procesie konsultowania jakiegoś opracowywania 

przebiega na zasadzie prostego dialogu pytanie-odpowiedź z zastosowaniem zasad 

analogicznych do używanych w łączności radiowej: 

• Właściciel procesu - komunikat (prezentacja opracowania) i sygnał “odbiór” (pytanie o 

opinie) 

• Opiniodawcy - sygnał zwrotny z potwierdzeniem odbioru (przekazywanie opinii) i 

domyślny sygnał “odbiór” (oczekiwanie na odpowiedź) 

• Właściciel procesu - sygnał zwrotny z potwierdzeniem odbioru (może to być publikacja 

zebranych opinii wraz z informacja o ich wykorzystaniu), kolejny komunikat (nowa wersja / 

etap opracowania) i sygnał “odbiór” (pytanie o opinie) 

• itd. 

Widać na tym prostym schemacie, że jeżeli w trzecim kroku zabraknie sygnału zwrotnego z 

potwierdzeniem odbioru od właściciela procesu, opiniodawcy mogą zrezygnować z komunikacji, 

gdyż uznają, że łączność się urwała, bo ich wcześniejszy komunikat nie dotarł (nie dostali 

potwierdzenia, że dotarł). W tym wypadku przestajemy mieć do czynienia z dialogiem i kolejny 

przekaz ze strony opiniodawców będzie zawierał nowe informacje i odniesienia do poprzednich. 

Dokumentacja remanentu dotychczasowych pomysłów pełni rolę sygnału zwrotnego 

pozwalającego na połączenie kroku drugiego z trzecim, czyli - w uproszczeniu - konsultacji 

dotychczasowych dokumentów z planowanymi konsultacjami Programu.  

 

1.3. Procedura konsultacji 1.3. Procedura konsultacji 1.3. Procedura konsultacji 1.3. Procedura konsultacji ProgramuProgramuProgramuProgramu 

 

Konsultacje Programu powinny być przeprowadzone zgodnie z wysokimi standardami partycypacji 

społecznej dostosowanymi do rangi i skali zagadnienia. W tym celu wersja finalna Programu z 

mapą zbiorczą wszystkich zastosowanych pomysłów powinna przejść następująca procedurę: 

• Przełożenie na formę graficzną i opisową zrozumiałą i wygodna dla mieszkańców (np. 

mapa zbiorcza i jej schemat z podziałem na ponumerowane i opisane np. nazwami ulic 

dokładniejsze arkusze, czytelna legenda lub odnośniki, część opisowa zwracająca uwagę 

na kluczowe zagadnienia). 

• Opublikowanie ww materiałów na stronie www.bystrzyca.lublin.eu wraz z ogłoszeniem w 

prasie o całym programie konsultacji i ciągu dalszym ich rezultatów w procesie tworzenia 

Programu a także o ciągu dalszym samej realizacji Programu. 
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• Publikacja ta powinna być przeprowadzona w formie wygodnej dla mieszkańców, np. zarys 

Bystrzycy z punktami orientacyjnymi i konturami poszczególnych arkuszy sporządzonymi 

w skali umożliwiającej ocenę, osobne mapy dla systemów funkcjonalnych, jeśli trzeba  (np. 

system kajakowy lub konny). 

• W tydzień po ww. publikacji materiałów zaprezentowanie wstępnego Programu na 

spotkaniu otwartym po godzinach pracy (np. o 17.00) będącym początkiem konsultacji 

trwających 3 tygodnie. 

• Zorganizowanie podobnego spotkania ok. tygodnia przed zakończeniem konsultacji w celu 

odpowiedzi na pytania mieszkańców i zbieranie uwag. 

• Zorganizowanie w międzyczasie (nie później niż tydzień przed końcem konsultacji) 

spotkania o charakterze ekspercko-warsztatowym. 

• Stworzenie dokumentacji konsultacji (jakie były uwagi oraz jak je uwzględniono bądź 

dlaczego nie uwzględniono) i jej opublikowanie. 

• Przygotowanie finalnej wersji Programu z uwzględnieniem wniosków z konsultacji. 

Powyższy scenariusz jest scenariuszem minimum zapewniającym: 

• właściwe poinformowanie o zawartości Programu laików i specjalistów 

• zarezerwowanie dla nich optymalnego czasu i okazji na przygotowanie i przekazanie 

odpowiedzi. 

Scenariusz ten dostosowuje środki komunikacji do skali i zakresu tematycznego projektu a także 

do oczekiwanej efektywności społecznego opiniowania, której brakowało w dotychczasowym 

procesie. 

 

Pozostaje sprawą otwartą, kto zorganizuje te konsultacje i czy można włączyć tworzenie 

poprawionej wersji Programu do obowiązującej umowy z jego twórcami. Być może należałoby 

aneksować istniejąca umowę, aby na tym etapie doprowadzić Program do stworzenia 2-3 

wariantów i modułów opcjonalnych (rozwinięcie w kolejnym punkcie). 

 

1.4. Wziąć pod uwagę różne warianty efekty1.4. Wziąć pod uwagę różne warianty efekty1.4. Wziąć pod uwagę różne warianty efekty1.4. Wziąć pod uwagę różne warianty efekty----kokokokosztysztysztyszty 

 

Część zmian planowanych w dolinie ma przewidywalne, stopniowalne i niezależne od innych 

zmian efekty oraz koszty. Należy do nich np. liczba stojaków na rowery czy ścieżek edukacyjnych. 

Są jednak inne zmiany o charakterze strategicznym, które np.: 

• warunkują możliwość zajścia innych zmian (wymagają strategicznego wyboru albo-albo) 

• mogą wywołać skokowy efekt jakościowy (“efekt wow!”) 

• mogą wywołać analogiczny skokowy efekt przy przekroczeniu pewnego punktu 

krytycznego ilościowego lub jakościowego (np. znaczna liczba drobnych atrakcji 

rozsianych wzdłuż rzeki lub postawienie na dużą liczbę kładek albo na wysoką jakość 

mebli, które same w sobie staną się magnesem) 

• generują wysokie koszty w dłuższej perspektywie (związane z utrzymaniem danego efektu, 

np. coroczne odnawianie plaż) 

Część z takich zmian i związane z nimi koszty są wspominane poniżej, np. odmulenie rzeki (źle 

oszacowane lub zaplanowane może zniweczyć inne rezultaty), koszty odnawiania  piaszczystego 

dna (nieznane koszty konserwacji), czy renaturyzacja wybranych miejsc (efekt “wow!” powiązany z 

unikaniem kosztów koszenia czy odmulania). 

 

W związku z powyższym dobrze by było, gdyby Program nie był zbiorem luźno powiązanych 

standardowych rozwiązań czy “fajerwerków”, lecz konfiguracją środków rozumnie wyważoną pod 

kątem oczekiwanych efektów i kosztów z uzasadnieniem, dlaczego akurat takie rozwiązanie się 

proponuje. 
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Program do konsultacji może zawierać tylko jeden taki specjalnie wyselekcjonowany wariant wraz 

z uzasadnieniem lub kilka wariantów w gradacji koszty-efekty od wersji “ekonomicznej” do 

“bogatej” lub różniące się charakterem (wersja “eko”, “rodzinna”, “sportowa” itp) lub wersję 

podstawową z możliwościami jej rozszerzenia o dodatkowe moduły. Są to zwyczajowe praktyki 

konstruowania produktów rynkowych, które mogłyby się przydać do lepszego przemyślenia 

ostatecznego rozwiązania. W szczególności wydaje się zasadne, aby określić pakiet rozwiązań 

obowiązkowych, autorskich (rekomendowanych) oraz opcjonalnych (ze względu na koszty czy 

specyficzny charakter). 

 

1.5. Wyjście do ludzi i poza schemat1.5. Wyjście do ludzi i poza schemat1.5. Wyjście do ludzi i poza schemat1.5. Wyjście do ludzi i poza schemat 

 

Rewitalizacja Bystrzycy to dla Lublina projekt epokowy, dlatego naszym zdaniem pożądane byłoby 

wyjść poza zwyczajowy schemat konsultacji. Proponujemy Urzędowi Miasta Inspiracji zainspirować 

się działaniem “Jakie Podzamcze?” z 2010, którego celem było przygotowanie społecznego 

wniosku do planu zagospodarowania Podzamcza (http://teatrnn.pl/ulublin/node/178). Całe 

konsultacje trwały tylko 2 tygodnie, ale odbywały się codziennie, z udziałem wolontariuszy, z 

kilkoma otwartymi konsyliami tematycznymi i pracą na makiecie. Szczegółowy opis know-how 

tego działania w artykule “Jakie Podzamcze? Przyszłość dzielnicy oczami mieszkańców” 

http://www.forumlublin.eu/pages/posts/zapraszamy-do-przeczytania-11-artykulu-z-cyklu-

mapa-aktywnosci-obywatelskiej-w-lublinie-marcin-skrzypek--jakie-podzamcze-przyszlosc-

dzielnicy-oczami-mieszkancow--153.php?p=25 

W szczególności proponujemy: 

1. Konsylia tematyczne.Konsylia tematyczne.Konsylia tematyczne.Konsylia tematyczne. Wyodrębnić zespoły tematów kluczowe dla rewitalizacji Bystrzycy do 

omawiania na osobnych spotkaniach o charakterze konsyliów (chodzi o takie tematy jak: 

komunikacja rowerowa, komunikacja piesza, program aktywności rekreacyjnych, obsługa 

komercyjna, łączność doliny z bliskim otoczeniem, kwestie przyrodnicze, inne atrakcje 

itp.). Wyodrębnienie takich grup pozwoliłoby na bardziej efektywna pracę. 

2. Praca z makietą rzeki.Praca z makietą rzeki.Praca z makietą rzeki.Praca z makietą rzeki. Stworzyć kilkunasto-kilkudziesięciometrowe wyobrażenie doliny 

Bystrzycy np. w formie zalaminowanych wydruków ortofotomapy tworzących podest, po 

którym można chodzić. Proponowane miejsca do takich działań: dziedziniec Zamku, pl. 

Łokietka, Galeria Labirynt, pl. Teatralny, CSK, pl. M.C. Skłodowskiej. Taka instalacja 

pełniłaby trojaką funkcję: 

a. działałaby jako promocja rewitalizacji Bystrzycy (w zasięgu ogólnopolskim) 

b. pomagałaby mieszkańcom w uświadamianiu sobie potrzeb i pomysłów 

c. nadawałaby się do prac warsztatowych (pisanie suchościeralnymi markerami lub 

naklejanie taśm czy karteczek) 

Można by było wykonać plakietki-tabliczki z symbolami wszystkich atrakcji nadrzecznych, 

aby mieszkańcy (analogicznie jak w przypadku konsultacji Podzamcza) rozkładali je i 

dopasowywali według potrzeb. Dokumentacja wersji i pomysłów dawałby wiedzę o 

powtarzających się lokalizacjach wskazujących na potrzeby mieszkańców. 

3. Plastyczna makieta fragmentu korytaPlastyczna makieta fragmentu korytaPlastyczna makieta fragmentu korytaPlastyczna makieta fragmentu koryta. Warto byłoby stworzyć makietę wycinka  koryta z 

wałami (sztywny materiał, błyszczący, zielony podkład jako powierzchnia wody) ze 

środkowym fragmentem z masy plastycznej (np. zielony i żółty piasek kinetyczny lub 

podobne) do modelowania alternatywnych profili doliny, symulowania podestów itd. (praca 

w pomieszczeniach). Analogiczną metodę można by zastosować do modelowania koryta w 

miejscach bez wałów (np. do symulowania plaż). Poprzez zastosowanie przeźroczystych 

podkładów można by w ten sposób tworzyć dowolną liczbę modeli każdego miejsca i 

fotografować je. 
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4. Spotkania lokalne.Spotkania lokalne.Spotkania lokalne.Spotkania lokalne. Dolina Bystrzycy w obrębie miasta ma 22 km długości, a o jej 

rewitalizacji decydują rozwiązania w skali ulicy, dlatego należałoby zorganizować większa 

liczbę spotkań lokalnych uwzględniających wizje terenowe i pracę z mapami 

uwzględniającymi wszystkie warstwy, aby uchwycić relacje między nimi. 

5. Działanie Działanie Działanie Działanie artystyczne.artystyczne.artystyczne.artystyczne. Warto byłoby ponownie pokazać Instalację śpiewu ptaków z różnych 

miejsc nad Bystrzycą eksponowaną kiedyś w Centrum Kultury. Instalacja przybliżałaby 

mieszkańcom prace nad Programem i motywowała do zaangażowania w jego konsultacje. 

 

1.6. Pokona1.6. Pokona1.6. Pokona1.6. Pokonać barierę międzywydziałową: plany miejscowe / rewitalizacja rzekić barierę międzywydziałową: plany miejscowe / rewitalizacja rzekić barierę międzywydziałową: plany miejscowe / rewitalizacja rzekić barierę międzywydziałową: plany miejscowe / rewitalizacja rzeki 

 

Należy zapobiec sytuacji, w której dolina Bystrzycy będzie planowana przez dwie komórki UM 

niezależnie od siebie i w inny sposób. Oznacza to, że m.in. trzeba dołożyć starań, aby 

procedowane równocześnie z opracowywaniem Programu miejscowe plany zagospodarowania dla 

terenów przyległych (np. Błoni i Rusałki, także dotyczące budowy kładki w okolicach os. Przyjaźni) 

realizowały cele rewitalizacji i vice-versa. W dotychczasowej praktyce planistycznej UM Lublin rzeki 

nie stanowią potencjału, który planiści wykorzystywaliby twórczo do funkcjonalnego czy 

krajobrazowego urozmaicenia przestrzeni miasta, czego dowodem jest sposób traktowania 

Czechówki na Podzamczu. W ramach planów miejscowych dla ww. terenów należy więc opracować 

takie zapisy, aby były zgodne z Programem, a więc przybliżały rzekę do miasta, a nie powodowały 

jej większej izolacji funkcjonalnej i krajobrazowej. 

 

1.7. Włączyć odnowę Wielkiego Stawu Królewskiego do 1.7. Włączyć odnowę Wielkiego Stawu Królewskiego do 1.7. Włączyć odnowę Wielkiego Stawu Królewskiego do 1.7. Włączyć odnowę Wielkiego Stawu Królewskiego do ProgramuProgramuProgramuProgramu 

 

Wniosek 1.6 dotyczy w szczególności planów dla terenu dawnego Stawu Królewskiego. Jest on 

kluczowym projektem przekształceń doliny Bystrzycy opracowywanym jak na razie niezależnie od 

Programu. Trudno sobie wyobrazić robienie tych dwóch rzeczy osobno, biorąc pod uwagę skalę 

zadania i jego lokalizacje w samym centrum miasta z oddziaływaniem na jego najbardziej 

odizolowane i zaniedbane dzielnice. 

 

1.8. Kompletność i przejrzystość opisu 1.8. Kompletność i przejrzystość opisu 1.8. Kompletność i przejrzystość opisu 1.8. Kompletność i przejrzystość opisu ProgramuProgramuProgramuProgramu 

 

Graficzno-tekstowe opracowanie koncepcji Program powinno w łatwej do nawigacji i czytelnej 

formie prezentować proponowane rozwiązania. Chodzi o wyeliminowanie błędów Materiałów 

wyjściowych przez np. stworzenie mapy zbiorczej, połączenie map z ze zdjęciami lub opisem, ale 

także wyraźne oddzielenie części koncepcyjnej poddawanej opiniowaniu od diagnostycznej czy 

analitycznej i połączenie ich odnośnikami. 

 

1.9. Rewitalizacja jako forma otwarta1.9. Rewitalizacja jako forma otwarta1.9. Rewitalizacja jako forma otwarta1.9. Rewitalizacja jako forma otwarta 

 

Program powinien mieć charakter otwarty, do kiedy zamknięcie jakiegoś etapu działań wymusi 

procedura realizacyjna. Zawsze bowiem mogą się pojawić nowe, lepsze pomysły, nieznane 

wcześniej technologie czy rozwiązania. Oznacza to, że należy przewidzieć późniejsze 

aktualizowanie Programu i obsługę edycyjno-komunikacyjną tych działań przez odpowiednio 

przygotowany zespół. 
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2. Propozycje dotyczące głów2. Propozycje dotyczące głów2. Propozycje dotyczące głów2. Propozycje dotyczące głównej wizji i ideinej wizji i ideinej wizji i ideinej wizji i idei 
 

2.1. Przesłanki2.1. Przesłanki2.1. Przesłanki2.1. Przesłanki 

 

Jak wiadomo, jeśli mamy do czynienia z wielkoskalowym programem działań z udziałem wielu 

partnerów, dobrze jest stworzyć dla niego jakiś tytuł-metaforę obrazującą wartości, dla których 

działanie jest realizowane. Szczególnie jeśli dane działanie ma charakter otwarty, długofalowy i 

stanowi zaproszenie do udziału szerokiego kręgu potencjalnych interesariuszy, wtedy literacka czy 

wręcz poetycka ekspresja wartości (jak np. w chińskiej kampanii “Niech rozkwitnie sto kwiatów”) 

staje się narzędziem zarządzania procesem zmian, który częściowo staje się też rodzajem 

kampanii społecznej. Naszym zdaniem rewitalizacja Bystrzycy należy właśnie do takich działań. 

Przesłanki do stworzenia metafory rewitalizacji Bystrzycy: 

• Kategoria produkKategoria produkKategoria produkKategoria produktowa.towa.towa.towa. Proponujemy - zgodnie z rekomendacjami firmy Smit i Smit 

(s. 136-138) - poszukać unikalnych wartości zrewitalizowanej Bystrzycy w Lublinie jako 

“innowacji produktowej” - czym ma ona dla nas być za 5-10 lat? Autorzy opracowania 

proponują uznać dolinę za “największą w Polsce strefę czasu wolnego” opatrując ją 

wieloma dodatkowymi określeniami w branżowym, marketingowym stylu i często 

angielskim brzmieniu. W większości nie nadają się one do zakładanego tu użytku, ale 

warto sprawdzić, w jakiej kategorii Lublin mógłby się obecnie takim projektem wybić. Może 

to podpowiedzieć konwencję, w jakiej powinniśmy myśleć o docelowej wizji Bystrzycy w 

Lublinie. 

• Konkurencja o czas wolny. Konkurencja o czas wolny. Konkurencja o czas wolny. Konkurencja o czas wolny.  Zgodnie ze Strategia Rozwoju Lublina 2020 (pkt B.4. 

“Wspieranie rozwoju kultury czasu wolnego”, s. 44), dolina Bystrzycy powinna stanowić 

miejską konkurencję dla spędzania czasu wolnego przez mieszkańców wobec mediów czy 

rozrywki komercyjnej. We wstępie do tego punktu czytamy: 

“Czas wolny mieszkańców to naturalne zasoby lokalnej społeczności, o które toczy 

się gra rynkowa pomiędzy wieloma podmiotami próbującymi pozyskać te zasoby 

dla konsumpcji proponowanych przez siebie usług, szczególnie w sektorze nowych 

mediów. W efekcie grozi nam rozwój społeczności wyalienowanej z miejsca swojego 

życia. Dlatego – szanując wolne wybory mieszkańców – w trosce o ich zdrowie i 

zachowanie lokalnej tożsamości miasto powinno tworzyć dla nich jak 

najatrakcyjniejszą ofertę spędzania czasu wolnego w swojej przestrzeni oraz 

infrastrukturze, opierając się na swoich zasobach kulturowych i społecznych.” 

Zatem dolina Bystrzycy powinna zapewniać kontakt z przyrodą, krajobrazem i 

dziedzictwem, dawać możliwość uprawiania ruchu, spotykania się, spędzania czasu z 

rodzina lub znajomymi i spotykania innych ludzi w miłych “okolicznościach przyrody”. 

• Poezja Józefa Czechowicza.Poezja Józefa Czechowicza.Poezja Józefa Czechowicza.Poezja Józefa Czechowicza. Klasycznym obrazem związku Lublina z Bystrzycą jest wers z 

Poematu o mieście Lublinie Józefa Czechowicza: “Lublin nad łąką przysiadł. Sam był i 

cisza”. Chodzi tu o łąki nad Czechówką lub Bystrzycą. Do dziś ilustracją tej metafory może 

być panorama miasta z Bronowic (ulice Firlejowska i Bronowicka). Możliwość opuszczenia 

ruchliwej i hałaśliwej przestrzeni zurbanizowanej i “zwolnienia biegu” (slow life), by pobyć 

w ciszy i spokoju prowadzi do kolejnych skojarzeń, w których dolina Bystrzycy jawi się jako 

oaza natury w mieście, przyroda i spokój “na wyciągnięcie ręki”. 

 

2.2. Kolorowa wstążka2.2. Kolorowa wstążka2.2. Kolorowa wstążka2.2. Kolorowa wstążka 

 

Spróbujmy teraz popuścić wodze wyobraźni i pobawić się tymi obrazami, bo od wyobraźni 

i zabawy wszystko się zaczyna. Podczas wizji lokalnej doliny przyszło nam do głowy porównanie 

jej do kolorowej wstążki, barwnej wstęgi, wielobarwnej krajki. Każdy jej odcinek jest nieco inny, 
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nawet teraz są na niej “nanizane” (utkane, wyhaftowane?) różne atrakcje - widoki, miejsca, okazje 

do aktywności. Tu oczywiście nasuwają się także inne porównania - ze sznurem korali czy filmem 

- ale wstęga wydaje się najbliższa idei płynącej z lekkim prądem wody. Można sobie ją wyobrazić 

jako wygiętą w S zielono-niebieską wstążkę z kolorowym motywem rzuconą na kontur miasta. 

Taki obraz wydaje się ciekawym punktem odniesienia dla dalszego myślenia o rewitalizacji 

Bystrzycy w Lublinie. 

 

3. Propozycje dotyczące oczyszczania Zalewu i Bystrzycy3. Propozycje dotyczące oczyszczania Zalewu i Bystrzycy3. Propozycje dotyczące oczyszczania Zalewu i Bystrzycy3. Propozycje dotyczące oczyszczania Zalewu i Bystrzycy 
 

3.1. Scenariusz dla wód Zalewu3.1. Scenariusz dla wód Zalewu3.1. Scenariusz dla wód Zalewu3.1. Scenariusz dla wód Zalewu 

 

Program rewitalizacji Bystrzycy powinna w rozstrzygający sposób odnosić się do przyszłości stanu 

wód Zalewu, z którego wypływa lubelski odcinek Bystrzycy. Wnioski na ten temat powinny 

stanowić punkt wyjścia dla dalszych działań: 

• co wiemy, czego nie wiemy i jak się tego możemy dowiedzieć 

• co możemy zrobić i czego nie możemy wraz z uzasadnieniem 

• czy jakieś działania są prowadzone i monitorowane 

• jakie działania się rekomenduje i w jakiej perspektywie. 

Chodzi o to, aby zamknąć i podsumować istniejący stan wiedzy i działań, aby można było stworzyć 

plan na przyszłość. 

 

Pogłębienie Zalewu  o 1 m wymagałoby wywiezienia 2,7 miliona metrów sześciennych szlamu, 

który zmieściłby się w rowie o wymiarach 1000 m x 300 x 10 m. Realizacja takiego projektu 

wymaga znalezienia środków finansowych i rozwiązania wielu problemów logistycznych, ale nie 

jest to niemożliwe. Budowy dróg w Lublinie nastręczają podobnych problemów, a dodatkowo wielu 

wymiernych utrudnień w codziennym życiu setek tysięcy mieszkańców, ale jednak się je sprawnie 

realizuje. Spuszczenie wody w Zalewie byłoby znacznie mniej dokuczliwe niż budowa estakady. 

Być może jego pogłębienie dałoby się rozwiązać inaczej i rozłożyć np. na 10 lat? Gdyby taki proces 

rozpoczęto w 2006 roku, Zalew już byłby czysty. 

 

W celu stworzenia scenariusza dla Zalewu w pierwszej kolejności należy podsumować dorobek 

konferencji "Przyszłość Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie - szanse i zagrożenia" zorganizowanej 

przez UM w ramach przygotowywań rewitalizacji Bystrzycy. Na stronie im poświęconej czytamy, 

że: 

“Udział w konferencji wybitnych fachowców, specjalistów od eutroficznych zbiorników 

zaporowych umożliwił podsumowanie prowadzonej dotychczas rekultywacji zbiornika, oraz 

pomógł wypracować pomysły i rozwiązania na przyszłość, żeby skutecznie poprawić stan 

ekologiczny zbiornika i osiągnąć dobrą jakość wody pod względem fizykochemicznym, 

biologicznym i bakteriologicznym co niewątpliwie umożliwi w pełni wykorzystanie wody 

tego zbiornika dla potrzeb rekreacyjnych i sportowych.” 

Zatem, jakie jest to podsumowanie oraz wypracowane pomysły i rozwiązania na przyszłość? Jak ich 

wprowadzeni ma się do działań rewitalizacyjnych samej rzeki, których skutki są powiązane z 

przyszłością Zalewu? 

 

3.2. Rozstrzygnąć kwestię odmulania rzeki3.2. Rozstrzygnąć kwestię odmulania rzeki3.2. Rozstrzygnąć kwestię odmulania rzeki3.2. Rozstrzygnąć kwestię odmulania rzeki 

 

Należy wziąć pod uwagę wszystkie “za” i “przeciw” odmulenia Bystrzycy, określić jego zakres (jeśli 

w ogóle ma nastąpić) oraz wpływ na inne działania rewitalizacyjne (np. zmiana wysokości lustra 

wody czy szybkości prądu oraz ich wpływ na roślinność itp.) oraz określić jego miejsce w 
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harmonogramie prac (jeśli np. odmulenie będzie miało trudny do przewidzenia wpływ na 

projektowanie plaż, należy najpierw odmulić, potem projektować plaże) i ewentualnie wprowadzić 

działania pilotażowe testujące docelowe rozwiązania. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się 

wymiana wierzchniej warstwy namułów na inny materiał, ale wymaga to przedyskutowania. Poniżej 

przyczynki do dyskusji. 

 

Materiały wyjściowe zakładają, że namuły w Bystrzycy należy zbadać i wybrać przynajmniej w 

granicach miasta przy zachowaniu prawidłowego profilu koryta (s. 4 części opisowej): 

• ustalenie wpływu usuniętego namułu na zapewnienie prawidłowego spadku koryta rzeki 

zarówno powyżej Lublina, jak też na odcinku Wólka-Spiczyn (ujście do rzeki Wieprz)” 

• ilość nagromadzonego namułu na 60-150 cm (szczególnie poniżej wylotu starej 

mechanicznej oczyszczalni ścieków „Kalina” przy osiedlu “Kalinowszczyzna” 

• symulację profilu dna rzeki Bystrzycy po usunięciu mułu w celu określenia, czy odmulenie 

będzie odcinka w granicach miasta, czy również powyżej i poniżej miasta. 

 

Materiały nie zawierają prognozy konsekwencji usunięcia namułów i wskazują na wariant 

optymistyczny, że działania te spowodują poprawę jakości wody, osadów dennych i zdolności 

retencyjnych, nie powodując przy tym żadnych negatywnych konsekwencji. Tymczasem decyzja nt. 

odmulenia wcale nie jest tak oczywista. Nawet pobieżna opinia specjalistów od geomorfologii rzek 

wskazuje, że wybranie namułów spowodować może: 

• obniżenie poziomu lustra wody (a więc spotęgowanie “efektu kanału” i utrudnienie dostępu 

do wody) 

• znaczne 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). 

Stan wody regulują istniejące spiętrzenia. Jaki będzie ich wpływ na nurt rzeki po pogłębieniu 

koryta? Czy będą potrzebne nowe spiętrzenia? 

 

Namuły są problemem dla kajakarzy a potencjalnie również dla plażowiczów. Wydaje się więc, że 

trzeba szukać także innych rozwiązań takich jak miejscowa wymiana materiału dennego 

(uszczelnienie i wysypanie piasku). W Lublinie ze względu na Zalew występuje niewiele 

gwałtownych przepływów, więc takie punktowe działania mogły by się jakiś czas utrzymywać. 

Trzeba jednak pamiętać, że i tak wymagałyby one konserwacji, którą należałoby wpisać w koszty 

utrzymania Bystrzycy w zrewitalizowanej formie. 

 

Jak widać, decyzja o sposobie oczyszczenia rzeki musi być poprzedzona profesjonalna analizą 

hydrograficzną, która jak dotąd nie została przedstawiona. Ta analiza powinna być oparta zarówno 

na kryteriach naukowych jak i na wymogach związanych z rewitalizacja Bystrzycy, czyli 

określających, jakiej rzeki chcemy. Z tej analizy powinny wynikać warianty działań umożliwiające 

ich wycenę (np. jeśli zrobimy to, efekt będzie taki a koszty takie) i ostateczną ewaluację proporcji 

pożądanych efektów do kosztów. 

 

3.3. Jaki system kanalizacji, retencji i podczyszczania wody?3.3. Jaki system kanalizacji, retencji i podczyszczania wody?3.3. Jaki system kanalizacji, retencji i podczyszczania wody?3.3. Jaki system kanalizacji, retencji i podczyszczania wody? 

 

W ramach rewitalizacji Bystrzycy przewiduje się odnowę systemu kanalizacji wód deszczowych i 

budowę zbiorników podczyszczających. Są one opisane niezależnie w dwóch opracowaniach UM: 

Projekt rewitalizacji doliny Bystrzycy i Materiały wyjściowe do koncepcji “Programu rewitalizacji i 

zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy”. W pierwszym czytamy, że: “Na projekt rewitalizacji 
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Bystrzycy składa się ok. 50 zbiorników podczyszczających” a także zbiornik wstępny“Prawiedniki”. 

W drugim, powołującym się na opracowanie „Koncepcja ogólnej kanalizacji deszczowej dla miasta 

Lublin” firmy LEMTECH Konsulting Sp. z o.o. z 2012 r. czytamy, że “po obu brzegach rzeki 

Bystrzycy zlokalizowane są 3 podczyszczalnie wód opadowych”. 

 

Skok liczby zbiorników z 50 (bez powołania na źródło) do 3 (ze źródłem z 2012) rodzi 

wątpliwości, czy ten temat został wystarczająco zbadany i przemyślany. Proponujemy 

zweryfikować te plany i zasięgnąć opinii innych ekspertów, czy opracowanie firmy LEMTECH 

można uznać za obowiązujące? 

 

Ponadto, w Materiałach, czytamy, że “Uporządkowanie wylotów będzie polegało na odnowie ich 

stanu technicznego i wyglądu estetycznego tak by wszystkie wyloty były jednakowo 

rozpoznawalne”. Nasuwa się refleksja, czym jest dla projektantów wylotów ich “wygląd estetyczny” 

w kontekście rewitalizacji rzeki oraz czy nie należałoby kryterium “rozpoznawalności wylotów” 

zastąpić innym? Proponujemy zawrzeć w Programie wymóg zgodności projektu zbiorników i 

wylotów kanałów z zasadami architektury krajobrazu. 

 

3.4. Renaturyzacja wybranych odcinków rzeki 3.4. Renaturyzacja wybranych odcinków rzeki 3.4. Renaturyzacja wybranych odcinków rzeki 3.4. Renaturyzacja wybranych odcinków rzeki ---- e e e efekt 3 w 1fekt 3 w 1fekt 3 w 1fekt 3 w 1 

 

Chodzi tu o działania polegające zarówno na wyprowadzenia rzeki ze stanu maksymalnej regulacji 

do stanu możliwie naturalnego ale także zadbanie o miejsca, gdzie rzeka zachowała stan bliski 

naturalnemu. Jest to działanie, które może zapewnić kilka rezultatów na raz przy niskich kosztach: 

podczyszczenie wody, ochronę przyrody i uatrakcyjnienie rzeki dla mieszkańców. Samo 

stworzenie kilku takich enklaw dzikiej przyrody i krajobrazu w środku miasta mogłoby być 

najprostszym i najtańszym pomysłem  na trzon działań rewitalizacyjnych Bystrzycy. W tym celu 

należałoby je odpowiednio zakomponować i udostępnić widokowo oraz komunikacyjnie we 

współpracy z architektami krajobrazu np. przez złagodzenie profilów wałów z poszerzeniem 

koryta i wyposażenie doliny w pomosty i trawiaste polany. 

 

Wiedza o korzyściach z renaturyzacji rzek jest powszechnie akceptowana i dostępna. Istnieje 

problem przełożenia jej na działania poprzez zmiany nawyków projektowo-inwestycyjnych. 

Dlatego istotne jest tu powoływanie się na przykłady z życia wzięte. Wedle tej wiedzy, prostowanie 

i pogłębianie rzek połączone z ułatwianiem jej odpływu z doliny (np. przez betonowanie i 

kanalizowanie dużych powierzchni) prowadzi do szybszego przepływu i drenażu wody, 

powodującego stan deficytu wody przerywanego nagłymi jej spływami podczas opadów. Inne 

działania człowieka sprzyjające temu efektowi to ogołacanie doliny z drzew, krzewów i roślinności 

wodnej. Aby rzeki były czystsze i bardziej stabilne należy stosować działania odwrotne: spowalniać 

ich bieg, wzbogacać przyrodniczo (rośliny oczyszczają wodę i spowalniają jej przepływ), stwarzać 

możliwość meandrowania i rozlewania się wód w dnie doliny, odtwarzać małą retencję (która przy 

okazji zasila wody podziemne). Działania takie są pożądane szczególnie w obliczu zmian 

klimatycznych sprzyjających suszom i burzom. 

 

Wiele podobnych projektów prowadzi się już miastach i regionach UE. Na przykład w Stuttgarcie 

do przyrodniczej rewitalizacji (nie do odmulania ale do re-meandrowania i odtwarzania bogactwa 

przyrodniczego rzeki i jej otoczenia) przeznaczono 11 km śródmiejskiego koryta rzeki, z czego 

70% już zrealizowano. W Holandii rozsuwa się wały przeciwpowodziowe i re-meandruje rzeki, 

żeby płynęły wolniej, oczyszczały się, tworzyły piękny krajobraz. Jeden z największych w Europie 

projektów przyrodniczej rewitalizacji rzek realizowany jest od kilkunastu lat w dolinie Loary. Warto 
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w tym momencie jeszcze raz wspomnieć, że w 2002 roku prof. Tadeusz J. Chmielewski 

przygotował dla UM oparty na tych założeniach programu przyrodniczej rewitalizacji rzek Lublina. 

 

Proponujemy więc wytypować do zachowania w obecnym kształcie lub renaturyzacji fragmenty 

doliny o charakterze: 

 

Bliskim naturalnemuBliskim naturalnemuBliskim naturalnemuBliskim naturalnemu, by dalej pełniły funkcje przyrodnicze i stanowiły cenne tereny rekreacji o 

mniejszej intensywności (ścieżki piesze, edukacja, spływy kajakowe) lub  atrakcyjne tło dla 

obszarów intensywniej użytkowanych: 

• tereny powyżej Zalewu 

• wybrane fragmenty projektowanego Parku Nadrzecznego (aż do ul Żeglarskiej) 

• otoczenie ruin młyna przy ul Nałkowskich 

• odcinek na wysokości LKJ od mostu kolejowego 

• tereny poniżej nieistniejącego mostu na Azaliowej. 

Tereny te proponujemy pozostawić w stanie istniejącym z ewentualnym podjęciem ograniczonych 

działań mających na celu udostępnienie tych terenów mieszkańcom, jak choćby tworzenie 

niewielkich otwarć widokowych na rzekę czy ścieżek pieszych o nawierzchni gruntowej. W rejonie 

LKJ warto rozważyć proponowane przez mieszkańców, odtworzenie plaży na jednym z zakoli, przy 

czym chodzi tu jedynie o stworzenie piaszczystego dojścia do wody, bez infrastruktury 

towarzyszącej. Dla podkreślenia naturalnego charakteru wybranych miejsc i jego zachowania 

warto rozważyć objęcie ich ochroną. 

 

Silnie przekształconeSilnie przekształconeSilnie przekształconeSilnie przekształcone, aby zmniejszyć hydrologiczne, przyrodnicze, funkcjonalne i krajobrazowe 

negatywne skutki tych przekształceń i nadać niektórym z tych miejsc nowy, pozytywnie unikalny 

charakter. Chodzi tu wybrane miejsca międzywala, gdzie renaturyzacja byłaby możliwa ze 

względów przestrzennych (możliwość poszerzenia koryta) i pożądana ze względów ekologicznych 

(góra rzeki) lub krajobrazowych (miejsca eksponowane, pasujące na zasadzie zgodności lub 

kontrastu do otoczenia). 

 

Szczególnie zwraca tu uwagę centralny odcinek Bystrzycy sąsiadujący ze śródmieściem Lublina na 

wysokości dawnego Wielkiego Stawu Królewskiego z powodu jego zamknięcie w wąskim 

międzywalu, przez co rzeka jest odcięta od otoczenia, położona niejako „w dole”, w izolacji od 

terenów rekreacyjnych, komunikacyjnych czy usługowych, które zlokalizowane są na wale a 

najczęściej za wałem. Istniejąca forma regulacji rzeki spowodowała również drastyczne obniżenie 

walorów krajobrazowych i zatracenie widoków charakterystycznych dla Lublina, przedstawianych 

na starych zdjęciach czy rycinach.  

 

Postulujemy o wskazanie w Programie strategicznego odcinka, na którym w przyszłości mogła by 

być przeprowadzona “popisowa” renaturyzacja doliny. Wydaje się, że optymalne warunki dla takiej 

inwestycji panują właśnie w okolicach dawnego Stawu Królewskiego (pomiędzy ulicami 

Przemysłową a Działkową), ale ten temat należałoby rozważyć w powiązaniu z planami odnowy 

Wielkiego Stawu Królewskiego. Niezależnie od niej, działania te polegałyby przede wszystkim na 

odsunięciu wałów po stronie zachodniej (wraz z ich krajobrazowym “ukryciem” i 

wkomponowaniem w przyszłe zagospodarowanie) i przywróceniem meandrującego koryta rzeki. 

 

Zmiany renaturyzacyjne, choć dalekosiężne, powinny być już teraz uwzględnione w Programie tak, 

aby decyzje realizowane w pierwszej kolejności, nie przekreśliły możliwości renaturyzacji rzeki w 

przyszłości. Warto również podejmować inne próby zwiększenia naturalności krajobrazu i 

podniesienia atrakcyjności odcinka śródmiejskiego, choćby poprzez punktowe wprowadzenie 
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nasadzeń drzew w międzywalu, w miejscach uzgodnionych z RZGW, na zasadzie wyjątku od 

obowiązujących zakazów (tj. w miejscach najmniej kolidujących z wymaganiami ochrony 

przeciwpowodziowej – zwłaszcza, że odstępstwa takie na wielu rzekach istnieją i są tolerowane 

przez RZGW). 

 

3.5. Co zrobić z bobrami?3.5. Co zrobić z bobrami?3.5. Co zrobić z bobrami?3.5. Co zrobić z bobrami? 

 

Ślady obecności bobrów w Bystrzycy można zaobserwować przy niezewidencjonowanej w 

Materiałach kładce na wysokości meandrów przy LKJ. Bardzo grube pnie drzew są tam odarte z 

kory i nadgryzione (bez wcięcia wgłąb). Oznacza to, że bobry tam były, są lub mogą być w 

przyszłości. W tej sytuacji warto zweryfikować, czy bobry żyją obecnie w Bystrzycy i uwzględnić tę 

kwestię w Programie - czy należy je odławiać i przeprowadzać, czy płoszyć, dokarmiać, 

zabezpieczać drzewa itp. Wiadomo, że mieszkają one w centrum Rygi, co wymaga zabezpieczeń 

wszystkich drzew metalowymi siatkami. Podobnie dzieje się w naszym skansenie. 

 

3.6. Zasady utrzymania docelowego ekologicznego stanu Bystrzycy3.6. Zasady utrzymania docelowego ekologicznego stanu Bystrzycy3.6. Zasady utrzymania docelowego ekologicznego stanu Bystrzycy3.6. Zasady utrzymania docelowego ekologicznego stanu Bystrzycy 

 

Uważamy za ważne dla wykonalności Programu rewitalizacji i zagospodarowania doliny Bystrzycy 

uwzględnienie w nim cyklicznych działań koniecznych do utrzymania Bystrzycy w pożądanej 

formie wraz z ich kosztami. Do takich działań należą m.in.: 

• koszenie traw po okresie lęgowym ptaków zakładających gniazda 

• zasady kontroli działań bobrów 

• odnowa piaszczystych plaż 

• odnowa piaszczystego dna (jeśli będzie konieczna) 

 

4. Wyodrębnienie i waloryzacja odcinków Bystrzycy4. Wyodrębnienie i waloryzacja odcinków Bystrzycy4. Wyodrębnienie i waloryzacja odcinków Bystrzycy4. Wyodrębnienie i waloryzacja odcinków Bystrzycy 
 

Wytypowanie do ochrony lub renaturyzacji miejsc pół-dzikich i znacznie przekształconych to tylko 

jeden z elementów kompleksowej identyfikacji i waloryzacji różnych stref w dolinie Bystrzycy. 

Pobieżna wizja lokalna doliny pokazuje, że występują w niej kolejno odcinki o różnym charakterze 

i walorach, które należałoby podkreślać i wykorzystywać lub wadach czy cechach niepożądanych 

wymagających likwidacji czy osłabienia. Oto nasze luźne propozycje z wizji lokalnej doliny 

Bystrzycy przeprowadzonej 10 czerwca od okolic ul. Azaliowej. 

 

4.1. Przy ul. Azaliowej 4.1. Przy ul. Azaliowej 4.1. Przy ul. Azaliowej 4.1. Przy ul. Azaliowej ---- brama miasta od dzikiej strony brama miasta od dzikiej strony brama miasta od dzikiej strony brama miasta od dzikiej strony 

 

 
“Dzika” rzeka przy ul. ul. Azaliowej i obecny stan przejścia od przyszłego parku do mostu. Planując 

rewitalizację doliny, trzeba zaplanować również wysoką jakość takich miejsc. Fot. Marcin Skrzypek. 
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Proponujemy w tym miejscu plażę dla Kalinowszczyzny (zamiast proponowanej w Materiałach 

plaży przy Mełgiewskiej) położoną po wschodniej stronie rzeki przy projektowanej kładce na 

Azaliowej. Odcinek ten powinien być połączony rodzajem  deptaka-łącznika z powstającym 

parkiem przy Zawilcowej. Jest to odcinek w miarę naturalnej rzeki (m.in. koryto ocienione wielkimi 

drzewami), którą należałoby ukazać i w miarę możliwości udostępnić mieszkańcom. Dlatego 

trzeba koniecznie zlikwidować barierki, gdzie nie są niezbędne. O tym, że nie są one potrzebne w 

takich miejscach, można się przekonać obserwując położoną nieco dalej, między mostami ul. 

Mełgiewskiej i al. Tysiąclecia, starą alejkę pieszo-rowerową, która dodatkowo jest niewygodna bo 

za wąska, ale mimo to pozostaje bezpieczna. 

 

 
Niepotrzebne barierki i potencjalne miejsce na plażę na wysokości ul. Zawilcowej. Fot. Marcin Skrzypek. 

 

4.2. Skrzyżowanie z ul. Andresa 4.2. Skrzyżowanie z ul. Andresa 4.2. Skrzyżowanie z ul. Andresa 4.2. Skrzyżowanie z ul. Andresa ---- wejście do miasta wejście do miasta wejście do miasta wejście do miasta 

 

 
Potencjalne miejsce do aktywnej rekreacji i sportu przy al. Andersa i propozycja jego zagospodarowania wg 

projektu Sofiji Mackiewicz pod kier. dr inż. Sławomir Karaś z Katedry Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej. 

Fot. Marcin Skrzypek. 

 

Ten teren jest nacechowany hałasem i ruchem ulicznym, ale jest tam dużo zielonej przestrzeni i 

skrzyżowanie wielu szlaków komunikacyjnych (w tym rondo rowerowe). Kluczem do 

zagospodarowanie tego miejsca może być Most Lutosławskiego. Dodatkowe wskazówki: 

• Tworząc koncepcję zagospodarowania Mostu Lutosławskiego na Kalinowszczyźnie warto 

skorzystać z propozycji projektowych przedstawianych przez Sławomira Karasia – 

zwłaszcza w zakresie renowacji samej konstrukcji mostu i odtworzenia jego detali 

architektonicznych. 

• Konieczne są relacje (widokowe, funkcjonalne) ze Słomianym Rynkiem i centrum 

handlowym “Tatary”. 

• Teren na południe od mostu proponujemy zagospodarować jako teren rekreacyjny – jednak 

o innym charakterze niż plaża. Wynika to głównie z otoczenia tego obszaru z trzech stron 

przez ruchliwe drogi. Wydaje się więc, że jest to miejsce mało sprzyjające relaksowi. Ze 

względu na położenie przy skrzyżowaniu ścieżek rowerowych (oraz pieszych i biegowych), 

może być to natomiast teren przeznaczony dla rowerzystów (np. tor przeszkód) czy innych 

aktywności sportowych (street workout, siłownia). 
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Pumptrack czyli ziemny tor rowerowy na terenie Whaley Bridge Memorial Park w Whaley Bridge (Anglia) jako 

propozycja zagospodarowania doliny przy al. Andresa. Fot. Wikipedia. 

 

• Warunkiem ożywienia tej przestrzeni jest stworzenie bariery w postaci wału ziemnego 

obsadzonego roślinnością oddzielającego ten teren od ulicy Turystycznej i Mełgiewskiej. 

Zastosowanie wału nie wprowadza elementów dysharmonijnych jakimi są ekrany 

akustyczne, chroni przynajmniej częściowo ten obszar przed hałasem a jednocześnie 

tworzy rodzaj „pleców” tej przestrzeni nadając jej kameralności i otwierając ją na rzekę. 

 

 
Inne pomysły na zagospodarowanie zielonego ternu nad Bystrzycą przy al. Andresa: ziemny tor przeszkód dla 

zdalnie sterowanych modeli i tor rowerowy (ze sztuczną nawierzchnią) przy ul. Janowskiej. Fot. Marcin 

Skrzypek. 
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4.3. Klin Mełgiewska4.3. Klin Mełgiewska4.3. Klin Mełgiewska4.3. Klin Mełgiewska----GrafaGrafaGrafaGrafa----Tysiąclecia Tysiąclecia Tysiąclecia Tysiąclecia ---- bariera drogowa. bariera drogowa. bariera drogowa. bariera drogowa. 

 

 
    

W tym miejscu można wyróżnić aż 9 obszarów, którą są od siebie w różny sposób izolowane. 

Używany odcinek doliny (z drogą pieszo-rowerową) jest najmniejszym z nich. Bez Bystrzycy byłoby 

ich i tak 6. Cechuje je przeważnie albo duża witalność albo niewykorzystany potencjał: centrum 

handlowe “Tatary”, osiedle Tatary, dworek Graffa, osiedle Przyjaźni, stara i nowa Kalinowszczyzna, 

wspomniane wyżej okolice parku na Azaliowej i zajmujący środek klina stadion. W większej skali 

miejsce to separuje os. Tatary i Przyjaźni od Tarasów Zamkowych i Starego Miasta. Pomysły: 

• Najważniejszym wyzwaniem jest tu likwidacja barier przynajmniej poprzez dodanie 

obustronnego połączenia pieszo-rowerowego od promenady pieszo-rowerowej, przez 

most al. Tysiąclecia i dawny młyn do ronda Dmowskiego przy Tarasach. 

• Połączeniem możliwym do realizacji bez ponoszenia znacznych nakładów jest łącznik 

między zakrętem promenady pieszo-rowerowej w rogu al. Tysiąclecia i ul. Graffa, pod 

wiaduktem ul. Graffa nad al Tysiąclecia do ul. Łęczyńskiej i dalej Odlewniczej i Maszynowej. 

 

 
Połączenie (pieszo-)rowerowe między Bystrzycą a tatarami. “Oikos” nr 1 (58) 2016. 

 

• Warto pomyśleć o zagospodarowaniu przestrzeni pod trzema mostami na przystanki 

pieszo-rowerowe chroniące przed deszczem i słońcem (usunięcie siedlisk gołębi, 

stworzenie zatok, ustawienie ławek). 
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Bystrzyca pod wiaduktem al. Tysiąclecia - zaniedbane dobre miejsce do postoju, schronienia przed deszczem 

i przejścia na drugą stronę po podeście nad korytem rzeki. Fot. Marcin Skrzypek. 

 

• Warto pomyśleć o stworzeniu w tych miejscach (szczególnie pod mostem al. Tysiąclecia) 

zjazdów i zejść z wałów do koryta rzeki i przejść nad jej nurtem w formie podestów (np. 

kratownicowych). Jest to rozwiązanie prawdopodobnie tańsze niż kładki, a w takich 

miejscach jedyne na długim odcinku, które umożliwiałoby przekroczenie ruchliwej ulicy lub 

skrócenie drogi wokół przerośniętego skrzyżowania. Takie rozwiązanie utrudni spływy 

kajakowe, ale przenoszenie kajaków można ułatwić, a zdecydowanie więcej użytkowników 

(pieszych i rowerzystów) na tym skorzysta niż kajakarzy straci. Można też rozważyć 

podesty z lekkim łukiem lub z podwyższeniem, pod którymi da się przepłynąć kajakiem. 

 

 
Droga pieszo-rowerowa poniżej poziomu jezdni przed i za wiaduktem al. Tysiąclecia jako w pełni 

funkcjonalne przykłady braku stosowania barierek a także jako symulacja działania ziemnego wału 

izolującego od hałasu i widoku samochodów. Fot. Marcin Skrzypek. 

 

• Ten odcinek samej rzeki między wałami jest ładny i doskonale widoczny dla kierowców - 

może dałoby się zrobić z niego spektakularny “rezerwat krajobrazowy” zrenaturyzowanej 

rzeki. 
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4.4. Osiedle Przyjaźni 4.4. Osiedle Przyjaźni 4.4. Osiedle Przyjaźni 4.4. Osiedle Przyjaźni ---- panorama i cisza / rekreacja pod niebem panorama i cisza / rekreacja pod niebem panorama i cisza / rekreacja pod niebem panorama i cisza / rekreacja pod niebem 
 

 
 

W tym miejscu zaczyna się ciągnący się aż do Ronda Lubelskiego Lipca odcinek rzeki cechujący się 

dalekim widokiem wzdłuż rzeki oraz w kierunku Starego Miasta. Istnieją tu tereny rekreacyjne i 

możliwość połączenia ze Starym Miastem wzdłuż Czechówki i linii kolejowej. Pomysły: 

• Walory widokowe należałoby wykorzystać i podkreślić poprzez: a) częściowe urozmaicenie 

koryta (np. drzewa, meandry, złagodzenie i poszerzenie wałów, kładki, zamaskowanie obiektu 

przemysłowego) ale z zachowaniem dalekiego widoku wzdłuż doliny; b) lepszą ekspozycję 

panoramy Starego Miasta (usunięcie niektórych drzew i krzaków oraz wykorzystanie 

istniejących wzniesień na wys. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr. 2, przy dawnej linii 

kolejowej i budowę punktów  widokowych) 
 

 
Przeoczone w Materiałach wyniesienie w miejscu dawnej linii kolejowej służące do chodzenia i jako punkt 

widokowy. Fot. Marcin Skrzypek. 
 

• Lepsze zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i styku z osiedlem. Dobrze by było, aby 

wzbogacenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w tym miejscu miało swój lokalny, unikalny 

walor (części tematyczne, ogólna myśl przewodnia itp.). Należy unikać “przeprojektowywania” 

tego miejsca w stylu eko-minimalistycznym  polegającym na aranżacji każdego skrawka 

terenu, w tym wymiany murawy i ziemi na kamienie czy korę a lokalnych roślin na trawy i 

rośliny ozdobne. To prowadzi bowiem do wrażenia sztuczności rodem z komputerowej 

wizualizacji. Przejścia dolina-osiedle powinny być ładnie zaaranżowane. Warto pomyśleć o 

powiązaniu placów zabaw dla najmłodszych z miejscami spędzania czasu dla dorosłych (np. 

przeszklone pawilony gastronomiczne). 
 

 
Potencjalne dobre miejsce krzyżowania się przyszłych szlaków: teren rekreacyjny, miejsce dawnego mostu kolejowego (tu 

mogłaby istnieć kładka do tarasów Zamkowych) i “wejście” dawnej linii kolejowej w osiedle. Fot. Marcin Skrzypek. 
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Idealnym rozwiązaniem byłoby stworzenie całkowicie nowego szlaku pieszego z odcinkami 

pasażu-promenady na trasie Tarasy Zamkowe - Bronowice z wykorzystaniem dawnej linii 

kolejowej wzdłuż następujące trasy: Tarasy -> istniejąca ścieżka i droga wzdłuż Czechówki -> 

nowa kładka w okolicach dawnego mostu kolejowego -> droga pieszo-rowerowa wzdłuż dawnej 

linii kolejowej przy dawnej fabryce eternitu -> ul. Firlejowska -> na ul. Łęczyńską wzdłuż 

hurtowni Cash&Carry -> przez tory kolejowe do Drogi Męczenników Majdanka i/lub nad nią (i pod 

wiaduktem kolejowym) w celu połączenia z okolicą Garbarskiej. To rozwiązanie (nawet w wersji do 

torów) stworzyłoby zupełnie nową relacje komunikacyjną a w szczególności zlikwidowałoby 

izolację niektórych obszarów. Ponadto możliwe jest przedłużenie trasy do Tatarów (pod 

wiaduktem i przez ul. Graffa), powstaje także nowe połączenie dla Kalinowszczyzny oraz 

połączenie do ul. Wrońskiej, i dalej przez ul. Chemiczną do Świdnika. O tym, że z koleją można się 

dogadać świadczy przykład ze Stalowej Woli, gdzie udało się zamienić starą kładkę na nowe 

przejście w poziomie ziemi: http://www.stalowka.net/wiadomosci.php?dx=16496 

 

 
Propozycja nowego “przebicia” pieszego od Tarasów Zamkowych, wzdłuż Czechówki, przez Bystrzycę i dalej 

dawna linią kolejową aż na Bronowice (i dalej ul. Chemiczną do Świdnika) oraz na Kośminek. Możliwe jest 

przedłużenie trasy do Tatarów (pod wiaduktem i przez ul. Graffa). Powstaje także nowe połączenie dla 

Kalinowszczyzny. 
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4.5. Bronowice 4.5. Bronowice 4.5. Bronowice 4.5. Bronowice ---- panorama i cisza / mocny punkt panorama i cisza / mocny punkt panorama i cisza / mocny punkt panorama i cisza / mocny punkt 

 

 
 

 
Charakterystyczny mini-pagórek na roku ul. Bronowickiej i Firlejowskiej z placami zabaw i skrzyżowaniem 

ciągów pieszo-rowerowych nadający się na “coś więcej”: punkt widokowy, miejsce rekreacji o wysokich 

walorach krajobrazowych. Fot. Marcin Skrzypek. 

    

Ten odcinek jest kontynuacją poprzedniego z nowymi elementami do wykorzystania: 

• Najlepszy w Lublinie widok historycznej panoramy Starego Miasta z płaskiego wzniesienia 

przy ul. Bronowickiej. W tym miejscu istnieje naturalne lokalne centrum, którego standard 

można by nieco podnieść i wzbogacić, ale z zachowaniem i uwypukleniem obecnego 

charakteru, który najlepiej wyraża wers z Czechowicza “Lublin nad łąka przysiadł. Sam był 

- i cisza”. Jest tu spiętrzenie wody używane do wędkowania i kąpieli. Należałoby lepiej 

udostępnić widok na Lublin, uporządkować krzaki (miejsca wypoczynku w cieniu) i może 

nieco wzbogacić roślinnością bliskie relacje widokowe. 

 

 
Rzut oka z kładki przy ul. Kąpielowej w dół rzeki ukazuje jej potencjał doliny jako prawie gotowego parku. 

Fot. Marcin Skrzypek. 

 



 
23/45 

• Sąsiedztwo Bronowic, zaniedbanej ale bardzo malowniczej ulicy z wyraźnymi ulicznymi 

dojściami do doliny, które należałoby zaaranżować z zachowaniem spójności z obecna 

zabudową. Wystarczyłoby ich uporządkowanie, ale można dodać place zabaw po stronie 

zabudowań czy krajobrazowe bramy zapraszające na wały). 

 

 
Dojścia ulic do Bystrzycy na Bronowicach są “bramami” rzeka-miasto i dlatego wymagają ładniejszego i 

bardziej funkcjonalnego zakomponowania, aby zaznaczyć wazność obu przestrzeni. Fot. Marcin Skrzypek 

 

• Konieczność zdecydowania o urbanistycznym i funkcjonalnym kształcie pierzei zabudowy. 

• Odnowa Stawu Królewskiego - do rozstrzygnięcia. 

 

4.6. Rondo Lubelskiego Lipca ‘80 do Wesołej 4.6. Rondo Lubelskiego Lipca ‘80 do Wesołej 4.6. Rondo Lubelskiego Lipca ‘80 do Wesołej 4.6. Rondo Lubelskiego Lipca ‘80 do Wesołej ---- miejski klin miejski klin miejski klin miejski klin 

 

 
 

 
Widoki okolicy ronda Lubelskiego Lipca z kładki przy ul. Kąpielowej i z promenady przy ul. Bocznej Rusałki 

ukazują jego urbanistyczny charakter. Fot. Marcin Skrzypek. 

 

Na tym odcinku Bystrzyca jest najbardziej zurbanizowana i warto rozważyć utrzymanie tego 

kierunku zagospodarowania już od ul. Kąpielowej ze szczególną troską o następujące miejsca 

miejsca: 

• Rondo Lubelskiego Lipca zwyczajowo zwane jest “rondem na klinie”, co dziś dobrze widać, 

ponieważ stanowi zwornik dla okolicznych terenów - podobnie jak trójkąt drogowy 

Tysiąclecia-Graffa-Mełgiewska. W odróżnieniu od niego jednak obecne rondo nie stanowi 

takiej bariery, a otaczające je kwartały posiadają znacznie większy potencjał. Patrząc na ich 

układ widać, że jest to dziś być może najbardziej strategiczne miejsce Lublina. 
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Mamy tu oprócz linii Bystrzycy: linię komunikacji między planowanym dworcem 

multimodalnym a Śródmieściem, niezwykle żywe, ale zaniedbane i oddzielone od siebie 

tereny Zamojskiej-Rusałki i 1 Maja, zaniedbane Bronowice, słabo prosperującą Galę, 

reprezentacyjne tereny MOSiR, dwa stadiony i 4 obszary zielone: Park Ludowy, planowany 

Park Rusałka, Błonia i Park Ludowy. Alternatywa jest prosta: albo uda się je połączyć 

innowacyjną przebudową ronda, albo rozdzieli je na kolejne pół wieku “rozwiązanie 

drogowe”, które usprawni tranzyt kosztem lokalnych mieszkańców i biznesu; będzie tam 

się tam dało przejechać autem i dojechać do punktowych celów, ale ludzie, którzy się tam 

pojawią nie będą się tam zatrzymywać i by korzystać łącznie z całego tego potencjału. 

• Styk doliny z kwartałami miedzy Zamojską a Wesołą - jest to naturalna kontynuacja 

handlowo-usługowej funkcji Zamojskiej i rekreacyjno-rozrywkowej Mostu Kultury. Łatwo 

można by sobie wyobrazić w tym miejscu lekkie poszerzenie doliny, złagodzenie 

nachylenia wałów dla otwarcia brzegów na rzekę i dalsze widoki ul. 1 Maja i Aqua Lublin. 

Byłoby to dobre miejsce na kawiarnie, pizzerie itp. Być może dałoby się również 

zaprojektować otwarcie na rzekę remontowanego obecnie pawilonu po drugiej stronie 

rzeki przy Al. Zygmuntowskich. 

 

 
 

 
Bystrzyca przy ul. Bocznej Rusałki i Wesołej to prawdziwe “plecy” miasta. To można by zaplanować pasaż 

handlowo-usługowo-gastronomiczny i złagodzić brzegi koryta, aby było widać rzekę. Fot. Marcin Skrzypek. 

 

• Ujście Czerniejówki i jej odcinek do Fabrycznej (może nawet Wolskiej). Spotkanie dwóch 

rzek można ładnie zakomponować. Istotne jest, aby przekonać bliskich sąsiadów czyli 

przynajmniej Galę i hotel “Lwów” po otwarcia na Czerniejówkę. Gala jakiś czas temu 

rozważała rozwój profilu usług w kierunku spa / fitness / well-being. Otwarcie na rzekę 

tych interesariuszy i miasta w tej okolicy doskonale pasowałoby zarówno do działalności 

Gali jak i hotelu. Wyniki Gali pokazują, że sam dojazd autem i miejsce do parkowania nie 

przyciąga klientów, ani ich nie zatrzymuje. 
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Ujście Czerniejówki do Bystrzycy jako ważne miejsce do zaaranżowania także w kontekście 

zagospodarowania samej Czerniejówki oraz podobnie zaniedbane “ujście” ul. Wesołej do promenady nad 

Bystrzycą. Fot. Marcin Skrzypek. 
 

• Most Kultury, który można dalej rozwijać według koncepcji “piwnic” mostu Szymona 

Pietrasiewicza, czyli zagospodarowania przestrzeni pod mostem i na płaskiej części między 

wałami. 
 

 
"Piwnice mostu Kultury" - wizualizacja propozycji zagospodarowania nabrzeża Bystrzycy według koncepcji 

Szymona Pietrasiewicza. Projekt i grafika: Maad Architekci. 
 

4.7. Przy stadionach 4.7. Przy stadionach 4.7. Przy stadionach 4.7. Przy stadionach ---- między parkami między parkami między parkami między parkami    

 

Jest to spokojny odcinek rzeki, który po stronie promenady mógłby takim pozostać. Osobnego 

pomysłu wymaga w tym miejscu zagospodarowanie styku stadionów i rzeki. Obecnie nie mają one 

ze sobą nic wspólnego, a stadiony jako miejsca imprez powinny pełnić w koncepcji rewitalizacji 

Bystrzycy ważną rolę. 

 

 
Podstawy nieistniejącej kładki na wysokości Rusałki i barierowy obszar stadionów po drugiej stronie rzeki. 

Fot. Marcin Skrzypek. 
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Warto też zwrócić uwagę na fakt, że otoczenie rzeki na tym odcinku tworzy oś: planowany Park 

Rusałka - działki - stadiony - Park Ludowy. W tym momencie jest to oś niedrożna. Należałoby ją 

udrożnić poprzez: 

• Połączenie Browary Perła - stadiony wzdłuż następujące trasy: Browar -> rekomendowana 

droga pieszo-rowerowa na granicy obszaru zielonego i zabudowań przy Wesołej -> 

przekroczenie przez ogródków działkowych -> kładka przez Bystrzycę -> połączenie z 

rekomendowaną droga pieszo-rowerową na drugim brzegu lub przejazd między 

stadionami. Od rozwiązania po drugiej stronie rzeki (komunikacja wzdłuż wału czy 

otwarcie bariery stadionów) zależy miejsce przekroczenia działek i umiejscowienie kładki. 

 

• Połączenie Browary Perła - Park Ludowy wzdłuż następujące trasy: Browar -> 

rekomendowana droga pieszo-rowerowa po zachodniej stronie boisk -> przekroczenie 

działek (jest tam wewnętrzny pasaż) -> rekomendowana kładka na Bystrzycy do nowo 

otwartego punktu gastronomicznego na dawnych kortach -> przejście przez Piłsudskiego 

do Parku Ludowego. 

 

 
Propozycja pieszego “przebicia” między Rusałką a Parkiem Ludowym. 
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4.8. Park Ludowy 4.8. Park Ludowy 4.8. Park Ludowy 4.8. Park Ludowy ---- ciekawe sąsiedztwo ciekawe sąsiedztwo ciekawe sąsiedztwo ciekawe sąsiedztwo 

 

 
 

Dla tego odcinka Bystrzycy strategiczną rolę będzie miało zagospodarowania Parku Ludowego 

łącznie Targami. Warto natomiast zwrócić uwagę na niebanalne sąsiedztwo po drugiej stronie 

rzeki: MPWiK, Zespół Szkól Plastycznych i Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna. Każda z tych trzech 

instytucji po drugiej stronie rzeki może zaoferować jakiś swój wkład ideowy a nawet materialny do 

urządzenia doliny. Pomysły i uwagi: 

• Trzeba zdecydowanie domagać się zmiany barierowego ustawienia Targów Lubelskich, 

które w tym momencie zniszczyły oś Dworzec PKP - Park Ludowy i dalej chcą się 

rozbudowywać. Ta oś powinna być udrożniona dla ruchu pieszo-rowerowego przynajmniej 

wtedy, kiedy Targi nie organizują żadnej imprezy. Takie otwarcie a także zwrócenie się w 

kierunku Parku leżą również w ich interesie. 

• MPWiK dał się poznać jako gospodarz dbający o estetykę swoich budynków i terenów. 

Inwestuje też w popularyzację kultury obecności i picia wody w całym mieście (fontanny, 

zdroje). Powinien być więc zainteresowany animacją rzeki. Proponujemy stworzenie w tym 

miejscu przez Jakuba Szczęsnego, międzynarodowego artysty-konstruktora, instalacji 

łączącej siłownię na świeżym powietrzu z oczyszczalnią wody z Bystrzycy. Urządzenia 

służące do ćwiczeń są w niej podłączone do pomp, które przepompowują wodę przez 

szereg filtrów, dzięki czemu można ją pić. Artysta zaprojektował taką instalacje dla 

Warszawy, ale nie została ona zrealizowana. 
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• Szkoła plastyczna może stworzyć po stronie doliny wystawę sztuk plastycznych lub galerię 

rzeźby lub landartu. 

 

 
Przykłady parkowego wykorzystania rzeźb z Orońska. W otoczeniu przyrody każda forma przestrzenna staje 

się atrakcją. Fot. Marcin Skrzypek. 

 

• We współpracy ze szkołą muzyczna można by stworzyć tu dźwiękowy plac zabaw (z 

gotowych elementów plastikowych lub specjalnie stworzonych takich jak gwiżdżące 

poduszki, labirynt rur akustycznych, kamienne litofony, dzwony rurowe itp), a w 

międzywalu muzyczny amfiteatr (scena po jednej stronie rzeki, siedziska na wale). 

 

 
Przykłady instalacji łączącej zabawę naukę i sztukę z parki w Karlstad w Szwecji. Po lewej rura akustyczna do 

porozumienia się na odległość. Po prawej dzwony rurowe. Z łatwością można by je połączyć z wodę: rura 

może “transmitować” szum wody, a rurki mogą być luźno zanurzone w wodzie, przez co uderzanie w nie 

może wywoływać dźwięk o modulowanej wysokości. Fot. Marcin Skrzypek. 

 

• Istniejącą tu kładkę należałoby zachować (poszerzyć i zmodernizować), gdyż 

prawdopodobnie most ul. Muzycznej nie zapewnia dobrego połączenia z doliną, a kładka 

dodatkowo pomaga uniknąć hałasu. 

 

 
Promenada pieszo-rowerowa pod wiaduktem al. Piłsudskiego pokazuje jak mogłoby wyglądać udostępnienie 

wody przez ułatwienie do niej dojścia i przebywania w jej sąsiedztwie. Fot. Marcin Skrzypek. 
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4.9. Arena Lublin 4.9. Arena Lublin 4.9. Arena Lublin 4.9. Arena Lublin ---- wielkie otwarcie wielkie otwarcie wielkie otwarcie wielkie otwarcie 

 

 
 

 
 

Ten odcinek Bystrzycy daje wrażenie bycia poza miastem, które warto zachować. Z jednej strony 

przylegają do niego ogródki działkowe z Politechniką w tle a z drugiej puste błonia przy Arenie 

Lublin. Pomysły: 

• Zaplanować miejsca widokowe - prawdopodobnie wystarczyłaby niezbyt wysoka platforma, 

aby zobaczyć stąd rozległy i malowniczy obszar miasta. 

• Podnieść standard połączenia z terenami Politechniki i wziąć pod uwagę “ideowy sięgacz” 

tej uczelni do rzeki: być może Politechnika mogłaby stworzyć w tym miejscu jakąś 

reprezentację swojej obecności dostosowana do doliny: może zmienianą okresowo 

wystawę lub stała ekspozycję obiektów związanych z prowadzoną działalnością (elementy 

maszyn, makiety, urządzenia interaktywne) 

 

 
Proste pomysły na zabawę dźwiękiem i efektami optycznymi z parku w Karlstad: krzywe lustra, kręcąca się 

tarcza i gwiżdżące poduszki. Fot. Marcin Skrzypek. 
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• Wykorzystać błonia. Błonia pod Areną dostarczają bezcennego poczucia przestrzeni, ale 

widok nieaktywnego obiektu otoczonego z wielkimi ogrodzonymi obszarami pustych 

parkingów działa jednak deprymująco. Warto byłoby to miejsce obsadzić drzewami 

uwzględniającymi ograniczenia przebiegającej tam linii wysokiego napięcia. 

• Celnym sposobem na zagospodarowani błoni i połączenia kilku pomysłów (widoki, 

sąsiedztwo akademickie) może być pomysł Jacka Wardy na stworzenie “krajobrazowej 

miniatury” żywej komórki - eugleny, jednokomórkowego glonu lub pantofelka. Chodzi w 

nim oto, aby poszczególne organelle reprezentowane były przez odpowiednie 

ukształtowanie ziemi wraz z roślinnością (a może i innymi instalacjami). Takie miejsce 

można by połączyć z miejscem innych edukacyjnych zabaw nauką stworzony we 

współpracy z Politechniką i innymi uczelniami (np. podobny do Parku Doświadczeń z 

Krakowa). 

 

4.10. Dzierżawna4.10. Dzierżawna4.10. Dzierżawna4.10. Dzierżawna----Wapienna Wapienna Wapienna Wapienna ---- zapomniane miejsca zapomniane miejsca zapomniane miejsca zapomniane miejsca 

 

 
W okolicy ul. Dzierżawnej rzeka jest nieobecna, bo płynie za wysokim wałem. Trudno wejść na idącą po nim 

ścieżkę. Pomogłoby złagodzenie stoku wałów w kilku miejscach. Marcin Skrzypek. 

    

Kolejny odcinek Bystrzycy zachowuje swój “pozamiejski” charakter, ale zmienia się otoczenie, 

którym są zabudowania jednorodzinne ulic o zaniedbanej infrastrukturze. Przechodzą one w 

kolejne ogródki działkowe po prawej stronie (zgodnie z ruchem poruszania się w górę rzeki) i 

“gniazdo” usług samochodowych z lewej (z charakterystycznym warsztatowo-szrotowym 

krajobrazem). W tym miejscu przydałoby się: 

• udrożnić dla komunikacji drugi brzeg 

• udostępnić oba szlaki pieszo-rowerowe 

• złagodzić stoki wałów od strony zabudowań 

• zapewnić dostęp do samej wody (plaża, podesty itp.), miejsca te i tak są wykorzystywane 

do wypoczynku i kąpieli, ale w dzikich warunkach 

• stworzyć miejsca do zabawy dzieciom w różnym wieku (od placów zabaw pod opieką 

rodziców i stanowiska do street-workoutu) 

• zapewnić więcej cienia sadzą rośliny na wybranych zielonych placach 
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4.11. Meandry przy LKJ 4.11. Meandry przy LKJ 4.11. Meandry przy LKJ 4.11. Meandry przy LKJ ---- blokowiska na łonie natury blokowiska na łonie natury blokowiska na łonie natury blokowiska na łonie natury 

 

 
Bażant i ślady obecności bobrów przy kładce na wysokości LKJ, która nie została zewidencjonowana w 

Materiałach. Fot. Marcin Skrzypek. 

 

Perła doliny Bystrzycy. Na tym odcinku Bystrzycy zmienia się krajobraz i relacja promenady 

pieszo-rowerowej do rzeki: obniżają się wały, znikają dalekie widoki, koryto rzeki meandruje i 

coraz bardziej zbliża się do drogi promenada biegnie pod drzewami (nawet w zielonym tunelu). 

Ten odcinek doliny już dziś jest bardzo atrakcyjny również dlatego, że na tej wysokości do doliny 

dochodzi tu wąwóz Rury z osiedlami i działa Lubelski Klub Jeździecki, w którym czasem działa 

Oberża Stajenna. Wszystko to tworzy unikalną mieszankę rozwiązań drogowych i blokowej 

urbanistyki stanowiącej z perspektywy promenady odległe tło dla bliskiej zieleni i sąsiedztwa 

zwierząt (konie, bażanty, ślady po bobrach). Wystarczy odejść kilka minut od ul. Nadbystrzyckiej 

by w Oberży znaleźć się na wsi. Sugestie: 

• Poszerzyć główną kładkę przy LKJ 

• Warto byłoby stworzyć nowy przejazd od przejścia przy wąwozie, równolegle do Wapiennej 

i nową kładkę na tej wysokości przez rzekę 

• Lepszy zjazd do LKJ 

• Odnowić druga istniejąca kładkę przy LJK 

• Starannie zakomponować meandrujący odcinek Bystrzycy w wymiarze przyrodniczym 

(ochrona obecnego stanu z lekką renaturyzacją), funkcjonalnym (dzika plaża, polanki 

wśród zarośli dla ludzi, dojścia do rzeki) i krajobrazowym (niewielkie otwarcia widokowe) 

• W sąsiedztwie proponowanej „dzikiej plaży” można by stworzyć dla dzieci “oczko błotne” 

do taplania się w błocie z możliwością późniejszej kąpieli w rzece (jest to tylko 

przykładowa propozycja z licznych tradycyjnych zabaw dziecięcych, które dziś wracają np. 

w leśnych przedszkolach). 

 

 
Przykład “błotnego oczka” z warsztatów budowania ekologicznych ścian gospodarstwie “Na Karczaku” przy 

Biebrzańskim Parku Narodowym. Glina rozrobiona z woda w nieprzepuszczalnej niecce może być doskonałą 

zabawą dla małych dzieci. Fot. Marcin Skrzypek. 
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• Warto rozważyć możliwość poprowadzenia z LKJ szlaków konnych w kierunku Starego Gaju 

i do centrum. Warto sprawdzić hipotezę, czy dałoby się przejechać konno (czasem 

prowadząc konia) przez całe miasto do Azaliowej. 

• Zaadaptować most Krochmalnej na przystanek dla rowerzystów, pieszych, rolkarzy i 

biegaczy. 

 

 
Natura w centrum miasta przy LKJ. Fot. Wojciech Kornet. 

 

4.12. Węzeł Jana Pawła II / Krochmalna / Diamentowa 4.12. Węzeł Jana Pawła II / Krochmalna / Diamentowa 4.12. Węzeł Jana Pawła II / Krochmalna / Diamentowa 4.12. Węzeł Jana Pawła II / Krochmalna / Diamentowa ---- ziemia niczyja ziemia niczyja ziemia niczyja ziemia niczyja 

 

Na tym odcinku wały znikają całkowicie i rzeka płynie w bezpośrednim sąsiedztwie pieszo-

rowerowej promenady, a zabudowania oddalają się od rzeki. Odcinek ten nadaje się do 

renaturyzacji lub zagospodarowania na inne sposoby, również na plaże, ale po zapewnieniu 

połączeń z otoczeniem. Generalnie jest tu sporo miejsca, z którym nie wiadomo co zrobić. 

Podstawowe działania: 

• Zapewnić łączność z Parkiem Jana Pawła II, usprawnić i uczytelnić połączenia pieszo-

rowerowe z ulicami: Wąwozowa, Nadbystrycką, Wyżynna Janowska, Krochmalna i 

Diamentowa. 

• Zadbać o niebarierowe rozwiązanie skrzyżowania z planowaną Trasą Zieloną.  

• Odnowić i skate plac i boiska istniejące obecnie przy Krochmalnej, rozwinąć tę 

infrastrukturę, np. poprzez budowę ziemnego toru rowerowego, małego skateparku (także 

do jazdy na rolkach czy hulajnogach), umożliwienia otwarcia punktu gastronomicznego; 

teren sportowy oświetlić, wyposażyć w monitoring, małą architekturę i toalety. 

 



 
33/45 

 

 
Przeoczony w Materiałach skate plac i boiska nad Bystrzycą u zbiegu ul. Krochmalnej i Diamentowej. Fot. 

Marcin Skrzypek. 
 

• Rozważyć poszerzenie koryta, renaturyzację wybranego odcinka. 

• Przydałaby się modernizacja kładki, aby nie skręcała drogi pod kątem prostym, ale nie jest 

zmiana pierwszej potrzeby. 
 

4.13. Nałkowskich4.13. Nałkowskich4.13. Nałkowskich4.13. Nałkowskich----RomeraRomeraRomeraRomera----Nałkowskich Nałkowskich Nałkowskich Nałkowskich ---- park nadrzeczny park nadrzeczny park nadrzeczny park nadrzeczny 

 

Jest to najdłuższy w miarę jednorodny odcinek Bystrzycy, który już teraz cechują wysokie walory 

rekreacyjne, które niestety występują głownie po niezamieszkanej (poza początkowym odcinkiem) 

stronie rzeki, którą biegnie pieszo-rowerowa promenada. Z tej strony rzeka jest dostępna. Dzięki 

temu na tym odcinku można bez urbanistycznych zakłóceń obserwować, jak rzeka lekko 

meandruje, potem płynie prosto i znów lekko meandruje. Jej druga strona jest intensywnie 

zamieszkana (os. Nałkowskich), a sama rzeka pozostaje tam raczej niedostępna z powodu zarośli i 

wysokiego brzegu. Po tej stronie na dwóch odcinkach biegnie nadrzeczna bezimienna droga 

“zaosiedlowa”. Na tym odcinku znajdziemy większość kładek, a także inne atrakcje i urozmaicenia: 

reliktowe stawy, zaniedbane boiska, stary basen retencyjny i ruiny młyna. Pomysły i uwagi: 

• Proponowane w Materiałach wyjściowych stworzenie na obszarze zalewowym parku 

nadrzecznego wymaga opracowania w szczegółach - jak ten park miałyby wyglądać, a 

szczególnie w pierwszych okresie, kiedy drzewa nie będą wysokie? Kiedy ów park zacznie 

pełnić swoją rolę? 

• Połączyć Bystrzycę z torem rowerowym na Janowskiej. Rozważyć obniżenie skali jego 

trudności. W porozumieniu ze środowiskami rowerowej jazdy terenowej stworzyć przy niej w 

innych miejscach inne tory dla mniej zaawansowanych. 

• Wybrać kładki do modernizacji - na tym terenie służą one do komunikacji z osiedlem, dlatego 

być może nie wszystkie wymagają poszerzenia. 

• Zagospodarowania wymaga cały pas między rzeką a osiedlem. Pożądane byłoby stworzenie 

drogi rowerowej wzdłuż całego osiedla i ścieżek pieszych w zaroślach, jednak bez usuwania 

przewróconych drzew, które są bardzo malownicze. Wiele miejsc na wysokim z tej strony 

brzegu nadaje się na miejsca widokowe lub spoczynkowe. 
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Wysoki brzeg Bystrzycy zarośnięty od strony zabudowań z niespodzianymi otwarciami widokowymi 

wymagałby tylko nieznacznej korekty: udrożnienia ścieżek i uwidocznienia drugiej strony. Fot. Marcin 

Skrzypek. 

 

 
Brzeg Bystrzycy przy os. Nałkowskich na wysokości ronda Diamentowa-Wrotkowska to rozległy zielony teren 

z wieloma możliwościami zagospodarowania. Fot. Marcin Skrzypek. 

 

• Autorskiego zagospodarowania potrzebują ruiny młyna - jedyna materialna pozostałość 

młyna wzdłuż Bystrzycy. Prostym pomysłem na to mogłoby być koło wodne (koło z 

łopatkami i zbiornikami transportujące siłą prądu wodę na wyższy poziom) przelewające 

wodę do oczka wodnego lub do małego koryta, którym spływałaby ona do rzeki. Taki 

sztuczny strumyk nadawałby się np. do puszczania łódek. Jest to malowniczy obiekt, który 

być może warto zachować w formie trwałej ruiny, z istniejącymi zadrzewieniami i wyłącznie 

zagospodarowaniem niezbędnym dla utrzymania bezpieczeństwa i udostępnienia dla 

odwiedzających. 

 

 
Resztki starego młyna przy os. Nałkowskich (dokładniejsza lokalizacja poniżej), które mogą posłużyć do 

stworzenia atrakcji turystycznej np. poprzez zainstalowanie w tym miejscu wodnej mobilnej instalacji w 

formie koła wodnego, które może przenosić wodę na wyższy poziom: poniżej. Fot. Marcin Skrzypek. 
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• Na całej długości tego odcinka można by rozdzielić drogę rowerową (w obecnym 

przebiegu) od pieszej, która mogłaby biec w bardziej kręty sposób bliżej rzeki. 

 

 
Brzegi Bystrzycy na wysokości os. Nałkowskich oferują dużo miejsca na rozdzielenie ruchu rowerowego (w 

obecnym przebiegu) i pieszego (bliżej wody). Obok jedno z wejść na kładkę, które wymagałyby lepsze 

zakomponowania. Fot. Marcin Skrzypek. 
 

• Zakomponowania wymagają wszystkie podejścia do kładek od strony osiedla. W tym 

momencie są to podrzędne alejki, nierzadko ziemne, dziko wydeptane ścieżki. 
 

Poniżej rozmieszczenie wybranych propozycji w rejonie zakola przy os. Nałkowskich 
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4.14. Żeglarska i4.14. Żeglarska i4.14. Żeglarska i4.14. Żeglarska i tama  tama  tama  tama ---- brama Zalewu brama Zalewu brama Zalewu brama Zalewu 

 

W tym miejscu uporządkowania wymagają parkingi przed mostem Żeglarskiej. Za mostem 

spektakularnym miejscem jest tama i wodospad. Niestety, miejsce to nie sprawia miłego wrażenia: 

woda się pieni, tworzą się szumowiny. Warto byłoby rozważyć stworzenie w tym miejscu małego 

rozlewiska z pomostami (renaturyzacja), które podczyszczałoby wodę z Zalewu i nawiązywało do 

naturalnego krajobrazu rzecznego. 

 

4.15. Pętla Zalewu 4.15. Pętla Zalewu 4.15. Pętla Zalewu 4.15. Pętla Zalewu ---- oddzielny ale bardzo istotny temat oddzielny ale bardzo istotny temat oddzielny ale bardzo istotny temat oddzielny ale bardzo istotny temat 

 

Oprócz czystości wody, na rozwiązanie czeka tu wiele problemów wynikających z aktualnego 

zagospodarowania brzegu Zalewu. Najważniejsze z nich to: 

• Zbyt mała przepustowość promenady pieszo-rowerowej. 

• Niepotrzebne barierki wzdłuż brzegu, szczególnie biało-czerwone. 

• Rewaloryzacja zespołu parkowo-pałacowego dawnego dworu w Zemborzycach. 

 

 
Widok dawnego zespołu dworskiego z broszury poświęconej dzielnicy Zemborzyce wydanej w serii 

wydawniczej Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego „Historia Micra - Historia Magna”. Obok niefortunne 

umiejscowienie tam Lubelskiego Centrum Sportu w Materiałach. 

 

• Budowa placów zabaw. 

• Rozbudowa infrastruktury pieszej przy Słonecznym Wrotkowie. 

• “Eksterytorialne” zagospodarowanie Słonecznego Wrotkowa. 

• Zbyt mała liczba ścieżek pieszo-rowerowo-biegowych po wschodniej stronie Zalewu. 

Otoczenie Zalewu wymaga podobnej analizy jak dolina Bystrzycy: identyfikacji potencjały, zalet i 

wad funkcjonalnych i krajobrazowych, wyróżnienia różnych stref itd. 
 

 
Ścieżka rowerowa nad Zalewem, z której korzystają wszyscy,  bo nie mają innej. Fot. Marcin Skrzypek. 
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5. Pomysły ró5. Pomysły ró5. Pomysły ró5. Pomysły różneżneżneżne 
 

 
Sposób na udostępnienie wód rzeki Brdy poprzez płytki kanał w Bydgoszczy przy Europejskim Centrum 

Pieniądza. Fot. Dawid Soszyński. 
 

Poniżej prezentujemy listę dodatkowych pomysłów mających charakter miejscowy, tematyczny lub 

systemowy, czyli o znaczeniu dla całej doliny Bystrzycy. Można tu znaleźć także pomysły 

wspomniane już powyżej, które warte są szczególnej uwagi. 

 

5.1. Likwidacja barierek co do zasady5.1. Likwidacja barierek co do zasady5.1. Likwidacja barierek co do zasady5.1. Likwidacja barierek co do zasady 
 

Na całej długości doliny Bystrzycy i wokół Zalewu powinna być stosowana zasada domniemanego 

braku barierek. Nie ma ich na miejskich brzegach mazurskich jezior czy na wiślanej promenadzie 

w Krakowie. Nie zawsze stosuje się je nawet na istniejącej promenadzie wzdłuż Bystrzycy (np. 

między Mełgiewską a Tysiąclecia) i Zalewu (od strony rowu po zachodniej stronie). Nie wywołuje to 

żadnych złych skutków. Tymczasem stosowanie barierek może powodować kolizje (łatwo zaczepić 

rowerem), blokuje drogę ucieczki (lepiej wjechać w krzaki niż w barierkę) i psuje wrażenie 

przebywania na łonie przyrody (trudno i relaks nad wodą w sąsiedztwie biało-czerwonej barierki 

ostrzegającej przed niebezpieczeństwem). 

 

5.2.5.2.5.2.5.2. Kładki z pomysłem Kładki z pomysłem Kładki z pomysłem Kładki z pomysłem 
 

Zmodernizowane i nowe kładki pieszo-rowerowe warto byłoby projektować w różnym stylu 

nawiązującym do naturalnego lub historycznego otoczenia czy różnych tematów. Mogą one nosić 

osobne nazwy. 

 

5.3. Pomosty podmostowe5.3. Pomosty podmostowe5.3. Pomosty podmostowe5.3. Pomosty podmostowe 
 

Warto rozważyć stworzenie w wybranych miejscach (szczególnie pod mostem al. Tysiąclecia) 

przeprawy przez rzekę w formie tanich, prostych w montażu i demontażu, sezonowych przepraw 

przez rzekę nisko nad poziomem wody (np. kratownice-podesty), wraz z odpowiednimi zjazdami i 

zejściami z wałów. Jest to rozwiązanie prawdopodobnie tańsze niż kładki, a w takich miejscach 

jedyne umożliwiające przekroczenie ruchliwej ulicy na długim odcinku lub skrócenie drogi wokół 

przerośniętego skrzyżowania. 

 

5.4. Sięgacze “rzutujące” Lublin na dol5.4. Sięgacze “rzutujące” Lublin na dol5.4. Sięgacze “rzutujące” Lublin na dol5.4. Sięgacze “rzutujące” Lublin na dolinęinęinęinę 

 

Wiele pomysłów na zagospodarowanie doliny można pozyskać metodą “rzutowania” na linię rzeki 

charakterystycznych elementów jej otoczenia. Mogą to być interwencje przestrzenne związane z 

działalnością instytucji (szkół, uczelni, firm), ale także z historią miejsc, charakterem dzielnic itp. 
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5.5. Mapa pamięci Bystrzycy5.5. Mapa pamięci Bystrzycy5.5. Mapa pamięci Bystrzycy5.5. Mapa pamięci Bystrzycy 
 

Warto byłoby opracować “mapę pamięci” doliny Bystrzycy ze szczególnym uwzględnieniem 

wspomnień (relacji, fotografii) żyjących osób lub historii opowiadanych w rodzinach. Mogą być one 

podpowiedzią rozwiązań, które dałoby się odtworzyć (poprzez tradycję funkcji) lub materiałem na 

szlaki edukacyjne lub akcje popularyzującą rewitalizację. Poniżej przykład opracowania “mapy 

pamięci” dla okolic LKJ autorstwa Renaty Kiełbińskiej z domu kultury “Skarpa”: 

 

Najstarsi mieszkańcy osiedla Górki i Skarpa na Czubach (Rury Bonifraterskie) pamiętają, że tereny 

te miały doskonały i częsty kontakt z Bystrzycą. Często pojawia się w ich wspomnieniach. Poza 

oczywistym korzystaniem z wody (latem do prania i pojenia; zimą wycinano lód i dostarczano w 

blokach do zakładów) rzeka była miejscem spotkań i rekreacji: 

• Na wzgórzu obecnych Górek stał wiatrak 

• Około 50 m od obecnego mostu koło LKJ w kierunku zalewu był młyn. Koło młyna ludzie 

też się kąpali. Został rozebrany w latach 60. 

• Wiosłowanie kajakami było bardzo popularne. Mieszkańcy dopływali aż do Zemborzyc. 

• W rzece żyły małże, raki i ryby (m.in. węgorzopodobne pływały w górę rzeki na tarło) 

• Na tym odcinku rzeka była głębsza i zimą zamarzała. 

• W meandrze (obecny padok WKKW) była plaża a obok podest do tańca bardzo często 

używany. Piaszczystych plaż było kilka na tym terenie. Ludzie tłumnie biwakowali pod 

drzewami. Estrada do tańca była też w Starym Lesie. Tańce organizowano w niedzielę. 

• Trybuny toru wyścigowego były piętrowe. 

• Na międzynarodowe zawody ściągało całe miasto i kogo nie było stać na bilet siadał na 

zboczach skarp (obecna Skarpa) 

• Była gospoda z wyszynkiem i kilka sklepów, piekarna, jatki. 

• Do cukrowni jeździła kolej wąskotorowa. 

Dlatego zapytani o to co w ramach rewitalizacji rzeki należałoby wykonać na tym terenie 

mieszkańcy mówią: 

• Oczyścić dno i brzegi. 

• Zachować kładkę do LKJ. 

• Przywrócić plażę z możliwością wyciągania na brzeg kajaków. 

• Przywrócić małą estradę dla imprez i tańca z punktem małej gastronomii i WC. 

• Teren powinien zawierać naturalny plac zabaw (do zabawy w chowanego, leżące konary i 

liny do wspinaczki, huśtawki na drzewie, ważki). Dodałabym do niego na pamiątkę 

wszechobecnego w tych okolicach błota “oczko błotne” do taplania się.  

• Zadbać o cień. 

• W jarze przy ul. Nadbystrzyckiej (przed schodami na osiedle Skarpa) można zrobić ciekawy 

amfiteatr 

• Można przywrócić kolejkę wąskotorową jako atrakcję turystyczną (wszędzie się 

sprawdzają) 

 

5.6. Rondo Lubelskiego Lipca5.6. Rondo Lubelskiego Lipca5.6. Rondo Lubelskiego Lipca5.6. Rondo Lubelskiego Lipca 

 

Jest to niewątpliwie krytyczne miejsca dla połączenia potencjałów okolicznych kwartałów i dzielnic 

a przez to dla rewitalizacji Bystrzycy. W tym momencie blokuje ono dostęp do rzeki. Jeśli zostanie 

ono przebudowane jako “rozwiązanie drogowe” stracimy na pół wieku szansę połączenia ze sobą 

stykających się tu części miasta. 
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5.7. Park Żywej Komórki5.7. Park Żywej Komórki5.7. Park Żywej Komórki5.7. Park Żywej Komórki 

 

Pomysł Jacka Wardy na edukacyjny park krajobrazowy odtwarzający w rzeźbie terenu, roślinności i 

innych instalacjach schemat budowy komórki w odpowiedniej skali. Lokalizacja: np. na błoniach 

przy Arenie Lublin. 

 

5.8. Park Zabawy Nauką5.8. Park Zabawy Nauką5.8. Park Zabawy Nauką5.8. Park Zabawy Nauką 

 

Pomysł na park edukacyjny tematyczny z instalacjami ilustrującymi różne zjawiska fizyczne 

(optyczne, akustyczne, mechaniczne itp.) analogiczny do Parku Doświadczeń w Krakowie. Nazwa 

według pomysłu Jacka Wardy. 

 

5.9. System5.9. System5.9. System5.9. System kajakowy kajakowy kajakowy kajakowy 

 

Kwestia udostępnienia rzeki kajakom nie ogranicza się do samych przystani, lecz dotyczy także 

innych zagadnień, które należałoby potraktować systemowo takich jak: 

• Zaprojektowanie slipów czyli miejsc wodowania łodzi z przyczep. 

• Ułatwienie przenoszenia kajaków na spiętrzeniach i innych miejscach tego wymagających. 

• Zaprojektowanie pomostów w taki sposób, aby było wygodnie z nich korzystać (obecnie 

kajaki wpływają pod pomosty) 

• Wybór lokalizacji do postojów. Wydaje się, że najlepszymi miejscami do postojów są 

właśnie miejsc przenoszenia kajaków lub przy atrakcjach wartych przerywania spływu. Inne 

przystanie powinny być powiązane z plażami 

• Przystanie z infrastrukturą nie powinny niszczyć naturalnych walorów doliny. Należy je 

zakładać tam, gdzie nie koliduje to z krajobrazem. 

• Miejsca takie będą wykorzystanie głównie przez użytkowników “lądowych”, zatem funkcja 

związana z obsługą kajaków będzie tak naprawdę dodatkiem. 

 

5.10. Wykorzystanie terenu i przyrody do zabawy5.10. Wykorzystanie terenu i przyrody do zabawy5.10. Wykorzystanie terenu i przyrody do zabawy5.10. Wykorzystanie terenu i przyrody do zabawy 

 

Rzeczne wały można wykorzystać jako naturalne pochyłości do wspinania i zjeżdżania lub jako 

naturalne amfiteatry. Do ich budowy można wykorzystać np. gumowe płachty czy opony jak w 

parku Kulturinsel Einsiedel. 

 

 
Pomysły na wykorzystanie pagórków do zabawy we wchodzenie, wspinanie się i wchodzenie w centrum 

rozrywki Kulturinsel Einsiedel koło Zgorzelca. Fot. Marcin Skrzypek. 
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5.11. Skorzystać z różnorodności pomysłów na miejsca zabaw i sportów5.11. Skorzystać z różnorodności pomysłów na miejsca zabaw i sportów5.11. Skorzystać z różnorodności pomysłów na miejsca zabaw i sportów5.11. Skorzystać z różnorodności pomysłów na miejsca zabaw i sportów 

 

 
Pomysły na wykorzystanie pagórków do zabawy krajobrazem w miejscu zabaw w Kijanach. Fot. Marcin 

Skrzypek. 

 

Jest obecnie dostępnych bardzo wiele pomysłów na miejsca do zabaw dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych. Część z nich została tu wspomniana, ale nie należy tych propozycji traktować jako listy 

zamkniętej. Do pomysłów z tym związanych należą bulodromy (ziemne placyki do gry w bule), 

miejsca wskrzeszania zabaw podwórkowych, ziemne tory rowerowe o różnym stopniu trudności 

czy lokalne skate place, których od lat nie mogą się doczekać lubelscy skateboardziści czy 

rolkarze. Dolina Bystrzycy powinna też obfitować w zwykłe trasy biegowe (ziemna nawierzchnia). 

Przy miejscach do piknikowania można zorganizować przestrzenie do zabawy w chowanego - taki 

układ roślinności, gdzie dorosły (wyższy niż dziecko) swojego podopiecznego widzi, a dziecko 

czuje się niewidzialne. Do podobnego spontanicznego wypoczynku nadają się wszelkiego rodzaju 

kłody, pnie, na których można balansować, żwir, kamienie, otoczaki z których można coś usypać i 

zbudować. 

 

 
Przykłady wykorzystania konarów drzew jako wielofunkcyjnych obiektów do wypoczynku i zabawy koło 

schroniska w Łupkowie (Bieszczady).Fot. Dawid Soszyński. 

 

5.12. Zabawy krajobrazem5.12. Zabawy krajobrazem5.12. Zabawy krajobrazem5.12. Zabawy krajobrazem 

 

Dolina Bystrzycy i przylegające do niej tereny może stać się miejscem zabawy krajobrazem z 

użyciem landartu (w którym dzięki działalności Jarosława Koziary Lublina zaczyna się 

specjalizować) i sztuki aranżowania otoczenia. Tereny nadrzeczne to doskonałe miejsca ekspozycji 

takich obiektów. Można tworzyć nad rzeką kwietne łąki lub wystawę ogrodów autorskich jak w 

Bolestraszycach.  
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Przykłady landartów nawiązujących do wody z Lubelskiego Festiwalu Landartu w Bublu Starym nad Bugiem: 

Aneta Misiaszek: "Twarz", Sławomir Matyjaszewski: "Pielgrzymy", Roy Staab: "Poruszające prądy", Bazinato: 

"The experince of synesthesia", Rumen Dimitrov: "Fishes passage" 

 

5.13. System pieszo5.13. System pieszo5.13. System pieszo5.13. System pieszo----rowerowyrowerowyrowerowyrowerowy 

 

Cala promenada wzdłuż Bystrzycy wymaga wymiany nawierzchni, poszerzenia i rozdzielenia ruchu 

rowerowego i pieszego, gdzie się da. Oba system należy potraktować jako dwa powiązane ze sobą 

zagadnienia wymagające konsultacji ze środowiskiem rowerowym i pieszym, z uwzględnieniem 

powstających Standardów Infrastruktury Pieszej i uwag Rady Dzielnicy Czechów Południowy (oraz 

podobnych). Istotne są tutaj powiązania z istniejącymi połączeniami, ale także stworzenie zupełnie 

nowych wynikających z traktowania Bystrzycy jako nowej wartości w przestrzeni miasta. Takie 

nowe połączenia to np. opisane wyżej trasy Tarasy Zamkowe - Bronowice czy Rusałka - Park 

Ludowy. 
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O tym, jak wiele jeszcze jest do zrobienia w kwestii zaplanowania dróg pieszych i rowerowych wzdłuż 

Bystrzycy świadczy porównanie fragmentu opracowania tych dróg dla okolic skrzyżowania Krochmalna-

Diamentowa autorstwa Marcina Leckiego, rowerzysty (po lewej; żółte linie to drogi istniejące, pomarańczowe 

- proponowane) i autorstwa zespołu Urzędu Miasta (po prawej; czerwona linia ukazuje zarówno drogę 

istniejąca i nieistniejącą). 

 

5.14. Rozmieszczenie plaż5.14. Rozmieszczenie plaż5.14. Rozmieszczenie plaż5.14. Rozmieszczenie plaż 

 

 
Plaża nad Wieprzem w Kijanach. Czy tak może wyglądać nad Bystrzycą? Zwraca uwagę bardzo proste 

połączenie plaży z przystanią kajakową. Fot. Dawid Soszyński. 

 

Trzeba odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy plaża nad Bystrzycą, patrząc na nurt rzeki, jej 

szerokość, brzeg, dno i wahania przepływu. Czy nie należałoby powiązać plaż ze spiętrzeniami 

umożliwiającymi kąpiel (tak jak dawniej, kiedy kąpano się przy młynach)? Przydałaby się 

wizualizacja lub model proponowanych rozwiązań. Inne propozycje: 

• Proponujemy rezygnację z plaży w bezpośrednim sąsiedztwie zalewu. Uważamy również, 

że bezzasadne jest tworzenie ciągu trzech sąsiadujących plaż w rejonie ul. Nałkowskich. W 

tym obszarze główna plaża (miejska) mogła by powstać w bezpośrednim sąsiedztwie 

istniejącej ścieżki rowerowej – po zachodniej stronie rzeki. Zaś od strony wschodniej 

możliwe jest zagospodarowanie rekreacyjne rzeki w sąsiedztwie istniejących boisk – na 

potrzeby społeczności lokalnej (plaża osiedlowa / dzielnicowa). 

• Odnośnie plaży przy Moście Lutosławskiego na Kalinowszczyźnie proponujemy zmianę jej 

lokalizacji z terenów położonych na południowy wschód od mostu na tereny położone na 

północny wschód od mostu (konieczność wykupu niewielkich działek prywatnych). Inne 
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rozwiązanie: rezygnacja z tej plaży na rzecz plaży przy ulicy Azaliowej na wewnętrznym 

łuku rzeki przy nieistniejącej kładce przy ulicy Azaliowej, po wschodniej stronie rzeki – 

wraz z odtworzeniem tej kładki. Problemem tej lokalizacji jest stosunkowo niewielka 

odległość od punktu zlewowego nieczystości. Podczas kilkukrotnych wizyt w tym miejscu, 

nie stwierdzono tu jednak uciążliwości zapachowych. Również przy samym obiekcie są one 

niewielkie. Miejsce to posiada natomiast wysokie walory krajobrazowe i dogodne 

połączenia z osiedlami mieszkaniowymi na Kalinowszczyźnie. Ponadto w łatwy sposób 

możliwe jest zapewnienie ścisłego powiązania tego odcinka rzeki z przyszłym parkiem 

przy ul.  Zawilcowej. W Materiałach nie wspomniano o powiązaniu tego parku z rzeką – co 

przy jego położeniu, wydaje się dużym zaniedbaniem i przykładem podejścia pomijającego 

rolę doliny rzecznej w systemie terenów zieleni Lublina. 

 

 
Plaża nad Wieprzem w Kijanach. Zwraca uwagę wykorzystanie konarów drzew i prosty, bezinwestycyjny 

 pomysł na zjeżdżalnię. Fot. Dawid Soszyński. 

 

• Proponujemy również utworzenie plaż na centralnym odcinku rzeki w rejonie Parku Rusałka 

i Parku Ludowego, odpowiednio powiązanych z oboma wymienionymi terenami zieleni. 

• Plaże powinny posiadać miejsca zacienione. 

• Należy rozważyć lokalizację plaż w powiązaniu z miejscami już używanymi do kąpieli, 

ewentualnie stworzyć tam “dzikie plaże”, czyli po prostu uczynić te miejsca 

wygodniejszymi i przyjemniejszymi do spędzania czasu bez dodatkowej infrastruktury. 

 

5.15. Aktywne krawędzie doliny5.15. Aktywne krawędzie doliny5.15. Aktywne krawędzie doliny5.15. Aktywne krawędzie doliny 

 

 
Ilustracja “aktywnej krawędzi doliny” stworzonej prostymi sposobami przez łagodne zejście do rzeki 

umożliwiające siadanie i brak barierek (Wisła w Krakowie). Obok pomysł na wykorzystanie wzniesienia do 

instalacji zjeżdżalni oraz schodów-siedzisk z opon. Fot. Jan Kamiński i Marcin Skrzypek. 

 

Duży wpływ na funkcjonowanie doliny mają tereny bezpośrednio do niej przylegające. Na odcinku 

miejskim szczególnie istotna jest kwestia zabudowy, która obecnie jest z reguły „odwrócona tyłem 

do rzeki” (zaplecza, podwórka, magazyny i ogrodzenia). W szczególności:  

• Bardzo ważną rolą koncepcji Programu jest wskazanie obszarów gdzie rozwój i 

przekształcenia istniejącej zabudowy powinny zmierzać do wykształcenia rodzaju 
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„waterfrontu” (czy może ze względu na specyfikę Lublina „valleyfrontu”) a więc linii 

zabudowy zwróconej ku dolinie. 

• Naturalnym odcinkiem predysponowanym do takiego charakteru jest rejon ulic 

Firlejowskiej, Bronowickiej, Kąpielowej i Bulwarowej. Koncepcja powinna wskazywać skalę, 

zasięg i charakter zabudowy. Proponujemy tu skalę i charakter zabudowy nawiązujący do 

kamienic przy ulicach Rusałka czy Skibińska a więc obiekty 1-2 piętrowe w miejsce 

obecnych parterowych. 

• Odrębnym zagadnieniem jest ponadto rejon ulic Dzierżawnej i Wapiennej, nie wspominany 

w Materiałach a wymagający szczególnego podejścia i działań rewitalizacyjnych w celu 

integracji tych rejonów z rzeką i wzbogacenia okolicy w atrakcje dla podniesienia jakości 

życia okolicznych mieszkańców. 

• Należy również odnieść się do problemu obiektów negatywnie oddziałujących na tereny 

rekreacyjne w dolinie. Chodzi w szczególności o obiekty przemysłowe przy ulicy 

Działkowej (proponowana zmiana funkcji w MPZP) czy punkt zlewowy nieczystości ciekłych 

przy Azaliowej (proponowane wzmocnienie pasa zieleni izolacyjnej od zachodu i północy). 

 

5.16. Naturalne zagospodarowanie rozproszone5.16. Naturalne zagospodarowanie rozproszone5.16. Naturalne zagospodarowanie rozproszone5.16. Naturalne zagospodarowanie rozproszone 

 

Proponujemy aby całą dolinę Bystrzycy objąć serią drobnych działań przybliżających rzekę ludziom 

i zatrzymujących użytkowników przy rzece poprzez dostarczanie im przyjemnych wrażeń 

wynikających z przebywania w dolinie i kontaktu z naturą. Mogą one polegać na stworzeniu 

niewielkich, ekologicznych form przestrzennych służących wypoczynkowi (siedziska, miejsca do 

leżenia), zabawie (leżące konary i liny do wspinaczki, huśtawki na drzewie, ważki) czy dojściu do 

wody (wypłaszczone i wykoszone zejścia do wody, kamienie na brzegu). 

 

 
Park w Karlstad w Szwecji: fragment naturalny z pomostem i wieżą obserwacyjną oraz prosty, wielofunkcyjny 

landart-labirynt dla dzieci z kamieni. Fot. Marcin Skrzypek. 

 

Najbardziej ekologiczne jest to, czego nie trzeba kupować w katalogu. Nie chodzi tu więc o zakup 

gotowych urządzeń lecz o zastosowanie materiałów naturalnych (pni i konarów drzew poddanych 

jedynie niezbędnej obróbce, uzupełnionych przez kamienie, liny itp.), które pełniły by swoją 

funkcję niejako przy okazji, stanowiąc przede wszystkim element krajobrazu o charakterze 

naturalnym. W skrajnych przypadkach chodzi wyłącznie odpowiednie zadbanie o miejsca, które 

mają już wysoki potencjał i mogły by być wykorzystywane jako miejsca wypoczynku lecz z różnych 

przyczyn jest to utrudnione (zadbanie czyli: wykoszenie w celu umożliwienie dojścia, odkrycie 

ciekawych widoków, nasadzenia, postawienie ławki itp.). Kumulacją takiej formy 

zagospodarowania mógłby być ekologiczny plac zabaw / miejsce spotkań / plaża, stanowiący 

alternatywę dla placów katalogowych i podkreślający charakter doliny jako specyficznego, bardziej 

naturalnego terenu zieleni miejskiej. 
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5.17. Punkty widokowe5.17. Punkty widokowe5.17. Punkty widokowe5.17. Punkty widokowe 

 

Oprócz platform / wież widokowych zlokalizowanych na obrzeżach miasta proponujemy 

uwzględnić w opracowaniu najbardziej charakterystyczne widoki z doliny w kierunku Starego 

Miasta. Jak np. widok z łąki w rejonie ulicy Bronowickiej. Analiza walorów widokowych tego 

obszaru a także rejonu Parku Rusałka została szczegółowo opracowana w Studium Widokowym 

Miasta Lublina (Rozdział: “Bliskie widoki” i “Szlak panoram”). Ciekawym punktem widokowym jest 

też skarpa nadrzeczna koło młyna przy ul. Nałkowskich, gdzie mamy do czynienia z jednym z 

nielicznych miejsc w dolinie Bystrzycy gdzie rzeka styka się bezpośrednio z krawędzią doliny, 

tworząc miejsce o unikalnych walorach widokowych. Miejsce to wraz z otoczeniem ma charakter 

zbliżony do naturalnego co należało by utrzymać planując jedynie niezbędne zabiegi służące 

udostępnieniu tego punktu pieszym oraz utrzymanie i 

odsłonięcie widoku na rzekę. 

 

 
Proste pomysły na urozmaicenie krajobrazu dla spacerów i zabawy: park rozrywki Kulturinsel Einsiedel koło 

Zgorzelca. Fot. Marcin Skrzypek. 
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