
NOTATKA

Dnia  27  lutego  2017  w  siedzibie  Rady  Dzielnicy  Wrotków  (ul.  Nałkowskich  112  A  
20-470  Lublin  )  odbyło  się  spotkanie  konsultacyjne  z  mieszkańcami  dotyczące  "Koncepcji
programu rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy".

Lista uczestników spotkania stanowi załącznik do notatki.

Początek spotkania – godz. 18:00.
Zakończenie spotkania  - godz. 20:40.

Przebieg spotkania:

Spotkanie  rozpoczął  Pan  Piotr  Popiel  Radny Rady  Miasta  Lublin,  który  przywitał  wszystkich
zebranych,  oraz  wyjaśnił  cel  spotkania  którym było  przedstawienie  i  zapoznanie  mieszkańców
dzielnicy  Wrotków  z  "Koncepcją  programu  rewitalizacji  i  zagospodarowania  doliny  rzeki
Bystrzycy".

Następnie oddał  głos Panu Zdzisławowi Strycharzowi – Doradcy Prezydenta Miasta  Lublin ds.
rewitalizacji  doliny  Bystrzycy,  który  wyjaśnił  mieszkańcom,  że  przedstawiany  dokument  ma
pokazać  jak  Bystrzyca  powinna  wyglądać  i  co  można  zrobić  żeby  otworzyć  się  na  rzekę.
Wspomniał,  że  propozycje  zawarte  w  opracowaniu  zostały  uzgodnione  z  innymi  wydziałami
Urzędu Miasta. Doradca Prezydenta podkreślił, że proponowane inwestycje będą lokalizowane na
działkach stanowiących własność Gminy Lublin lub Skarbu Państwa, a "Koncepcja.... " ma formę
otwartą  na  sugestie  i  uwagi,  które  można  przekazać  drogą  elektroniczną  na  adres
bystrzyca@lublin.eu bądź  w  formie  korespondencji  listowej  na  adres  Urzędu  Miasta
(Pl. Władysława Łokietka 1 , 20-109 Lublin).

W dalszej kolejności głos zabrali przedstawiciele zespołu autorskiego "Koncepcji..."  Pani Maria
Balawejder-Kantor oraz Pan Stanisław Gromowski z Autorskiego Biura Architektury Investprojekt-
Partner 6 Sp.Zo.o., którzy omówili część projektu obejmującą tereny od Zalewu Zemborzyckiego
do  mostu  kolejowego  w  rejonie  ulicy  Janowskiej.  Przedstawiony  został  pomysł  parku
naturalistycznego,  z  ciekawą  naturalną  roślinnością,  ścieżki  pomostowe,  urządzenia  związane
z naturą. Zaprezentowany został pomysł poprowadzenia ścieżki rowerowej tranzytowej po stronie
zachodniej,  natomiast w miejscu obecnej  utworzenie ciągu pieszego. Projektanci  pokazali  także
miejsca gdzie mogłyby powstać nowe kładki (co najmniej 4-5 metrowe), ławki, kosze na śmieci,
plaża,  pomosty  i  kąpieliska,  siłownie  terenowe.  Oczywiście  wszystko  byłoby  oświetlone
i  monitorowane.  Przybliżona  została  także  koncepcja  utworzenia  szlaku  młynów  wodnych,
z wykorzystaniem znajdujących się w rejonie ul. Medalionów ruin dawnego młyna. Miałoby to być
miejsce spotkań i wydarzeń kulturalnych z mini amfiteatrem. 

W trakcie prezentacji  rozpoczęła się dyskusja,  z której  wynikało że część mieszkańców nie do
końca rozumie ideę  zagospodarowania doliny Bystrzycy. Przedstawione zostały inne ważniejsze
dla nich problemy m.in. związane z wykupem działek, brakiem zgody na zabudowę na działkach
które posiadają, a które położone są nad samą rzeką, problem zaśmiecania terenów nadrzecznych,
czy brak drogi odpowiedniej jakości.
Pojawiły się  też   pochwały całej  koncepcji  a  także  pytania  merytoryczne,  na które  na  bieżąco
odpowiedzi udzielali projektanci. Poruszone zostały następujące kwestie:

– uporządkowanie, udrożnienie, oczyszczenie rowów odprowadzających wodę deszczową do
rzeki Bystrzycy (dotyczy rejonu Ogródków Działkowych w rejonie ul. Żeglarskiej)

– budowa polderu powyżej Zalewu Zemborzyckiego
– oczyszczenie wody w rzece i w zalewie oraz usunięcie namułów



– dostępność ogródków działkowych i ciągi piesze przez te tereny
– Centrum Edukacji Ekologicznej
– kwestia lokalizacji plaż -  czy będzie więcej takich miejsc wzdłuż Bystrzycy
– czy będą bulwary 
– kto będzie utrzymywał porządek na tych terenach.

Po zakończeniu dyskusji Pan Zdzisław Strycharz podziękował za spotkanie. Raz jeszcze podkreślił,
że prawie wszystkie działania są planowane na działkach Gminy lub Skarbu Państwa zaś działki
prywatne  nie  są  objęte  tymi  projektami.  Tam  gdzie  zajdzie  taka  potrzeba  będą  prowadzone
negocjacje z właścicielami. Dodał jeszcze, że cieszy się iż jest ogólna akceptacja, przedstawionej
koncepcji.  Poinformował,  że  teraz  rusza  inwestycja  związana  z  Parkiem  Ludowym,  Parkiem
Zawilcowa, oraz że w miarę pozyskiwania funduszy będą prowadzone dalsze prace.

Następnie  Pan  Radny  Piotr  Popiel  podziękował  uczestnikom za  obecność  i  udział  w  dyskusji
i zakończył spotkanie.

Na tym notatkę zakończono.

Notatkę sporządziła:
Paulina Kocka 

Lublin, 27.02.2017


