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Miejsce i czas wydarzeń Lublin, współczesność

Słowa kluczowe projekt Lublin. W kręgu żywiołów - woda, Zalew
Zemborzycki, rozwój Lublina

 
Zalew Zemborzycki był bardzo ważną inwestycją
Zalew  Zemborzycki  był  bardzo  ważną  inwestycją.  Z  jednej  strony  zagrożenie
powodziowe –nie powiem, że wyeliminował, ale na pewno bardzo ograniczył. 280
hektarów wody, coś fantastycznego. Szczególnie dla miasta, które ma ponad 300
000 mieszkańców i praktycznie zero terenów rekreacyjnych dookoła. Być może teraz
nie, ale kiedyś po marinie pływały żaglówki, pływały na większą skalę kajaki –tak że
te sporty wodne rzeczywiście się rozwijały. Zresztą nawet mamy nazwę „Marina” W
tej chwili stoi trzy łódki i cztery kajaki, ale kiedyś to rzeczywiście był ośrodek sportów
wodnych. Były szkolenia dla żeglarzy, w ogóle mieliśmy swój jacht, który pływał po
morzach i oceanach. Te tradycje próbuje się reaktywować. Kilka lat temu był taki
projekt zagospodarowania Mariny, utworzenia tam rzeczywiście portu jachtowego. Do
tej pory nie został on zrealizowany, aczkolwiek może w przyszłości będzie, ponieważ
plan rewitalizacji Bystrzycy zakłada właśnie utworzenie mariny –czyli takiego portu
dla  jachtów.  I  mamy  Słoneczny  Wrotków.  Oczywiście  Słoneczny  Wrotków  jest
inwestycją współczesną. Kiedyś mieliśmy nad Zalewem Zemborzyckim trzy takie
ośrodki, czyli Marina, Wrotków i Dąbrowa. Plan rewitalizacji rzeki Bystrzycy zakłada
wybudowanie ośrodka, takiego centrum edukacji przyrodniczej właśnie w okolicach
terenów dawnej Dąbrowy. Inwestycja, powiem szczerze, z ogromnym rozmachem –w
miejscu  do  tego  świetnie  przygotowanym.  Edukacja  przyrodnicza  w  miejscu
przyrodniczo  ciekawym,  z  wieżą  widokową  –tak  że  ja  trzymam  kciuki,  aby  ta
inwestycja się powiodła. Miasto od kilku lat zwraca się ku Bystrzycy. Cały czas trwają
próby  poprawy  czystości  wody  w  zalewie,  ponieważ  przy  budowie  Zalewu
Zemborzyckiego nie wybrano torfów, które są na dnie. Tam jest w ogóle równina
torfowa, całe Prawiedniki, to jest równina torfowa –tak że tam jest do pięciu metrów
torfów. One nie zostały wybrane. Może dlatego, że spieszono się z tą inwestycją. W
ogóle  była  w  czynie  społecznym  robiona.  Mamy  jeszcze  zdjęcia  z  czynów
społecznych, mamy zdjęcia z odbioru z towarzyszem Gierkiem, który przechadzał się
po zaporze. I  to był ten błąd, który pokutuje. Miasto od wielu, wielu lat stara się



poprawić jakość wody. Nie do końca skutecznie, powiedzmy sobie. Stąd też pomysł
na Słoneczny Wrotków, czyli ośrodek sportów wodnych nad ogromnym jeziorem, z
basenami na lądzie. Ale jest to jedyne miejsce, gdzie rzeczywiście można odpocząć
nad wodą. Oczywiście wędkarze radzą sobie, bo Zalew Zemborzycki nadal jest przez
wędkarzy użytkowany. Nad brzegami Bystrzycy są takie miejsca, gdzie rzeczywiście
wędkarzy zawsze można spotkać. Nie widziałam wędkarzy przy Czechówce prawdę
mówiąc. Przy Czerniejówce –podejrzewam, że się zdarzają, ale gdzieś w okolicach
Dominowa,  Abramowic,  Głuska  –może  tam,  gdzie  ona  jeszcze  rzeczywiście
meandruje i jest taka trochę dzika.

 
Data i miejsce nagrania 2019-08-01, Lublin

Rozmawiał/a Piotr Lasota

Redakcja Piotr Lasota

Prawa Copyright © Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"


