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1. CHARAKTERYSTYKA CHRONIONEGO OBSZARU
1.1. Podstawowe informacje
„Wisłok Środkowy z Dopływami” to nazwa własna specjalnego obszaru ochrony
siedliska Natura 2000 o kodzie PLH180030, obejmującego dolinę rzeki Wisłok od Zapory
Sieniawskiej na granicy gmin Rymanów i Besko do ujścia rzeki Strug do Zalewu
Rzeszowskiego, utworzonego na rzece Wisłok w południowej części Rzeszowa, a także
koryto rzeki Stobnica wraz z sąsiadującymi łąkami, począwszy od mostu w Płosinie
(przysiółek w Domaradzu) do ujścia rzeki do Wisłoka w Strzyżowie. W całości obszar mieści
się na terenie województwa podkarpackiego.

Rys. 1. Położenie obszaru „Wisłok Środkowy z Dopływami” na tle gmin woj. podkarpackiego
[podkład i granice obszaru: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/]
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Projekt utworzenia tego specjalnego obszaru opracowano w listopadzie 2008 r. i
przekazano Komisji Europejskiej w październiku 2009 r.1 Komisja Europejska zaakceptowała
projekt 10 stycznia 2011 r., przy czym ostatecznie obszar, jako obszar mający znaczenie dla
Wspólnoty (OZW), zatwierdzony został w marcu 2011 r.2
Obszar w całości obejmuje 1064,64 ha położonych na terenach gmin: Rymanów,
Besko, Haczów, Korczyna, Krościenko Wyżne, miasto Krosno, Wojaszówka, Frysztak,
Wiśniowa, Strzyżów, Niebylec, Domaradz, Czudec, Lubenia, Boguchwała i miasto Rzeszów.
Obszar ten stanowi zaledwie 0,8% łącznej powierzchni wymienionych gmin.

1.2. Siedliska podlegające ochronie
Na obszarze „Wisłok Środkowy z Dopływami” występuje kilka typów siedlisk
podlegających ochronie3:
- łąki zmiennowilgotne - głównie w rejonie wsi Ustrobna (nad rzeką Wisłok) oraz w
pobliżu Domardza (wzdłuż rzeki Stobnica) - łącznie 46,2 ha;
- łąki świeże - wzdłuż rzeki Stobnica, poniżej Domaradza, aż do mostu poniżej Lutczy
- łącznie 171,29 ha;
- grąd - niewielki fragment bardzo dobrze zachowanego lasu w pobliżu Strzyżowa łącznie 78,67 ha;
- łęgi wierzbowe i wierzbowo-topolowe - w szczątkowych ilościach występują na
całym obszarze. Są to tylko pozostałości większych nadrzecznych lasów łęgowych.
Dominującymi gatunkami były tutaj: wierzba krucha (Salix fragilis), wierzba biała (Salix
alba) i czeremcha zwyczajna (Padus avium) - łącznie 70,58 ha.
W pobliżu Zalewu Rzeszowskiego nie zachował się żaden oryginalny większy płat
siedliska godny szczególnej ochrony (z wyłączeniem rezerwatu przyrody „Lisia Góra”,
sąsiadującego z omawianym obszarem). Występują tu pojedyncze gatunki wierzb i topól.
Warto także zaznaczyć, że na tym terenie masowo występują: trzcinnik piaskowy
(Calamagrostis epigejos), mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea), gdzieniegdzie także
sadziec konopiasty (Eupatorium cannabinum). Obecnie dzięki ekspansji coraz częściej można
obserwować następujące gatunki inwazyjne: łoczyga pośrednia (Lapsana intermedia), nawłoć
olbrzymia (Solidago gigantea), rudbekia naga (Rudbekia laciniata) i kolczurka klapowana
(Echinocystis lobata).

1

http://rzeszow.rdos.gov.pl/files/artykuly/14519/historia_przesylania_SOO_do_KE.pdf
http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles/download/PLH180030/sdf - s.1.
3
Ibidem, strona 2 i 4.
2
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1.3. Gatunki z załącznika II Dyrektywy siedliskowej

Boleń pospolity (Aspius aspius) [1]

Koza pospolita (Cobitis taenia) [1]

Kiełb białopłetwy (Gobio albipinnatus) [2]

Minóg strumieniowy (Lampetra planeri) [1]

Różanka pospolita (Rhodeus sericeus) [1]

Brzana peloponeska (Barbus peloponnesius) [1]

Głowacz białopłetwy (Cottus gobio) [1]

Kiełb Kesslera (Gobio kessleri) [3]

.

Piskorz (Misgurnus fossilis) [1]

Wydra (Lutra lutra) [1]

.

.
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Modraszek nausitous (Phengaris nausithous) [1]

Modraszek telejus (Phengaris teleius) [1]

Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar) [1]

Skójka gruboskorupowa (Unio crassus) [1] .

.

Źródła zdjęć:
[1] http://wikipedia.org / http://wikimedia.org
[2] http://terra.hu
[3] http://nahak.pl

1.4. Zalew Rzeszowski
Zalew Rzeszowski powstał w latach 1973-74 roku jako zbiornik retencyjny z funkcją
rekreacyjną4. Dolina Wisłoka została przegrodzona wałem ziemnym, w którym usytuowano
jaz ruchomy. Zalew pierwotnie zajmował 68 ha, miał 4 km długości i mieściło się w nim 1,8
mln m3 wody. Przy maksymalnym piętrzeniu wody zbiornik uzyskiwałby powierzchnię 120
ha, a jego pojemność szacowana była na 3,6 mln m3 wody5. Zbiornik ma kilka zadań:
- zaopatrzenie miasta w wodę do celów komunalnych i przemysłowych;

4

Janusz R. Mroczek, Joanna Kostecka Rola zalewu rzeszowskiego w zrównoważonym rozwoju miasta,
Inżynieria Ekologiczna Nr 20, PTIE, Lublin-Warszawa, 2008r., s.51-52
5
Uchwała nr LVI/926/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 czerwca 2009r.

6

- zabezpieczenie przed wodami powodziowymi;
- zapewnienie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców miasta.
Rozwiązania konstrukcyjne jazu spowodowały jednak stopniowe zamulanie zbiornika.
W latach 80 i 90-tych XX w. dokonano dwóch modernizacji zbiornika, w ramach których
pogłębiono zbiornik, jednocześnie zmniejszając jego powierzchnię. Nie poprawiło to jednak
funkcjonowania jazu i zbiornik w dalszym ciągu ulega zamuleniu. Obecnie powierzchnia
zbiornika zmalała do około 40 ha. Pozostały obszar stał się wodno-zieloną enklawą
praktycznie wewnątrz miasta.

Zalew Rzeszowski w dużej części został objęty ochroną w ramach obszaru „Wisłok
Środkowy z Dopływami”. W praktyce ochroną nie są objęte tereny w pobliżu zapory, gdyż
7

tamten teren ma charakter głównie zieleni urządzonej, z przewagą wtórnych nasadzeń i
parkowego sposobu utrzymania zieleni.
Spacerując po nabrzeżu zalewu cały czas przypominamy sobie, że zbiornik ten został
stworzony „ręką człowieka”:

1.5. Ujęcie wody dla miasta Rzeszowa
Teren ujęcia wody pitnej stanowi specyficzną barierę w poruszaniu się wzdłuż
brzegów Wisłoka. Wynika to z tego, że wokół ujęcia wody wyznaczono i ogrodzono strefę
ochrony ujęcia wody. Strefa zamknięta staje się zatem naturalnym miejscem podziału
nadbrzeżnych terenów zielonych. W niniejszym projekcie opisuję tylko problematykę Zalewu
Rzeszowskiego poniżej ujęcia wody.

8
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1.6. Walory krajobrazowe Zalewu Rzeszowskiego
Zalew Rzeszowski dzięki zamuleniu stworzył wiele ciekawych form przyrodniczych.
Przeplatają się tu nowe lasy łęgowe z fragmentami dawnych łęgów, zachowanych tylko w
szczątkowej formie. Powstało wiele urokliwych zakątków, o które warto dbać. Zalew
Rzeszowski coraz bardziej przypomina swym wyglądem „małą Amazonię”, gdzie wydaje się,
jakbyśmy byli oddaleni od najbliższej cywilizacji o szmat drogi.
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1.7. Ptasia Wyspa
Ptasia Wyspa to nieformalna nazwa wyspy pośrodku zalewu, która (jako jedyna)
posiada wieloletni drzewostan. Jest to wyspa, na której swoje gniazda mają liczne ptaki, w
tym także łabędzie nieme.
Dawniej na wyspę prowadziła stalowa kładka. W tamtym czasie na wyspie można
było znaleźć więcej par ludzi, szukających odludnego miejsca, niż np. par łabędzi. Jedna z
większych powodzi doprowadziła do zniszczenia kładki i od tego momentu wyspa stała się
rajem dla ptactwa.

23
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1.8. Północna część Zalewu Rzeszowskiego
Północna część zalewu to raj dla sportów wodnych. W pobliżu nie ma siedlisk ptaków,
woda jest tu wystarczająco głęboka dla mniejszych jednostek pływających. Dookoła tej części
zalewu widoczne są bloki sąsiednich osiedli, a także stadion Stali Rzeszów.
Po wschodniej stronie zalewu znajduje się kąpielisko Żwirownia. Na zachodnim
nabrzeżu Żwirowni zorganizowana została duża plaża.
Po zachodniej stronie zalewu widoczne są zabudowania Wytwórni Sprzętu
Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów”. Kompleks WSK jest największym kompleksem
przemysłowym Rzeszowa.

25

26

2. PROBLEMY

CHRONIONEGO

OBSZARU

I

PROPOZYCJE

ROZWIĄZAŃ
2.1. Droga wojewódzka nr 878
Największym zagrożeniem dla obszaru Zalewu Rzeszowskiego jest jego planowana w
istotnej części likwidacja związana z budową drogi wojewódzkiej nr 878. Droga ta nazywana
jest także Trasą Południową i jest planowana jako południowa obwodnica Rzeszowa o
parametrach drogi głównej przyspieszonej. Ma więc ona służyć tranzytowi i nie będzie
stanowiła kręgosłupa komunikacyjnego dla południowego Rzeszowa.
Trasa Południowa ma tak nieszczęśliwie przeciąć dolinę Wisłoka, że będzie wymagała
budowy co najmniej 700-metrowej estakady, która pobiegnie środkiem Ptasiej Wyspy. Będzie
to wymagało wycięcia sporej części drzewostanu tej wyspy. Wprowadzenie takiej inwestycji
na wyspę może doprowadzić do opuszczenia siedlisk przez ptaki, które upodobały sobie te
odludne tereny pośrodku zalewu.
Realizacja inwestycji w obecnie proponowanym kształcie z pewnością spotka się z
licznymi protestami. Dzięki naturalnej sukcesji ta część Zalewu Rzeszowskiego bardzo
szybko przeradza się w nowy las łęgowy. Jest to obecnie (obok sąsiedniego rezerwatu
przyrody Lisia Góra) najcenniejszy przyrodniczo teren w granicach miasta Rzeszowa.

Rys. 2. Trasa Południowa łącząca węzeł S19 w Kielanówce z ul. Sikorskiego
przy granicy z miastem Tyczyn [fragment mapy projektowanego układu
komunikacyjnego dla miasta Rzeszowa: http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/
transport-i-komunikacja/infrastruktura-komunikacyjna-miasta-rzeszowa]
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Rys. 3. Projektowany układ komunikacyjny dla miasta Rzeszowa [http://www.rzeszow.pl]

Wszystkie poniższe fotografie przedstawiają przykładowe widoki, w których
dominującym obiektem będzie estakada Trasy Południowej, a duża część widocznej
roślinności zostanie zlikwidowana:
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Inną inwestycją drogową, którą miasto właśnie rozpoczyna, jest rozbudowa ul.
Sikorskiego (łączącej Rzeszów z Tyczynem), z 2 pasów do 4 pasów ruchu. Natężenie ruchu
na tej ulicy jest naprawdę duże, ale zamiast zbudować alternatywną ulicę w nowym śladzie,
dokonane zostanie tylko poszerzenie obecnej ulicy. Ponieważ przy ul. Sikorskiego dość
blisko stoją domy, będzie musiał zostać wypracowany kompromis między szerokością i
ilością chodników oraz dróg dla rowerów, a także zielonego pasa rozdzielającego jezdnie o
przeciwnym kierunku ruchu, a odległością elewacji budynków od ulicy i związanym z tym
hałasem.
Wszystko wskazuje na to, że powstanie z tego ściek komunikacyjny w zaekranowanej
rynnie, dodatkowo z licznymi bezpośrednimi wyjazdami z posesji na ulicę, przy
ograniczonym polu widzenia z powodu ekranów.

Informacja ta jest o tyle istotna, że nowa ul. Sikorskiego mogłaby mieć częściowo
wspólny przebieg z planowaną Trasą Południową.

2.1.1. Propozycja rozwiązania
Propozycja rozwiązania tego problemu obejmuje zbudowanie tzw. Trasy Południowej
w innym śladzie wraz z budową mostu wantowego nad doliną Wisłoka i podpięciem całości
pod układ komunikacyjny miasta Rzeszowa w efektywniejszy sposób:
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Rys. 4. Propozycja kompleksowego układu komunikacyjnego wokół Zalewu Rzeszowskiego
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Taki

układ

komunikacyjny pozwala

podpiąć

Trasę

Południową

do

ulicy

Kwiatkowskiego, która (w częściowo nowym śladzie) mogłaby uzyskać profil dwóch jezdni
po dwa pasy (2x2) i stanowić faktycznie główną ulicę Drabinianki. Wymagana byłaby wtedy
także przebudowa skrzyżowania ulicy Powstańców Warszawy z ul. Kwiatkowskiego (na
schemacie w górnym prawym rogu), tak aby skrzyżowanie to mogło przyjąć adekwatny ruch
z dochodzących do niego ulic. Taki układ komunikacyjny spowodowałby także rozłożenie
samochodów wyjeżdżających z Drabinianki również na Trasę Południową, co z pewnością
zmniejszyłoby natężenie ruchu w północnej części osiedla.
Podobnie w Trasę Południową wpięta zostałaby ul. Sikorskiego w nowym śladzie.
Takie rozwiązanie pozwoliłoby wycofać się z błędnej koncepcji rozbudowy ul. Sikorskiego w
starym śladzie (na osiedlu Biała), która nie powinna być niczym więcej niż ulicą zbiorczą.
Wanty proponowanego mostu podwieszone byłyby na dwóch pylonach rozstawionych
na dwóch brzegach Wisłoka, który w wybranym miejscu płynie trzema korytami
rozdzielonymi wyspami. Pylony byłyby odchylone na zewnątrz w stosunku do osi doliny
Wisłoka, tak aby sprawiały wrażenie niższych i by dodatkowo wanty w dużo mniejszym
stopniu zasłaniały prześwit nad doliną Wisłoka. Powstałoby w ten sposób najdłuższe
podwieszone przęsło żelbetowe w Polsce, o długości około 400 metrów6.
Byłaby to podobna konstrukcja do planowanego mostu Kłodnego w Szczecinie, przy
czym w Szczecinie przeprawa będzie obejmować tylko jeden pylon, a przęsło będzie miało
długość około 150 metrów7.

Jedna z propozycji mostu Kłodnego w Szczecinie [http://www.24kurier.pl/]

6

Najdłuższe przęsła żelbetowe w Polsce mają 256 metrów długości (Most Rędziński we Wrocławiu), patrz:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Most_Rędziński
7
http://www.24kurier.pl/Aktualnosci/Szczecin/-Zawisnie--nad-Odra

33

Podobny most wantowy z jednym pylonem zbudowany został w 1998r. w Uściu nad
Łabą w Czechach. Przęsło mostu Mariańskiego ma 179 metrów długości, a pylon ma 60
metrów wysokości8.

Most Mariański w Uściu nad Łabą [https://en.wikipedia.org/]

Most wiszący praktycznie nie ingerowałby w ogóle w grunty objęte obszarem Natura
2000. Dzięki rozdzieleniu want na dwa pylony most ten w minimalnym stopniu przesłaniałby
dolinę Wisłoka. Nie miałby tak topornej i mocno ingerującej w krajobraz konstrukcji
wymaganej od mostu w postaci estakady. Miałby zatem minimalny wpływ na korytarz
przelotu ptaków, jak i na samo przewietrzanie miasta.
Istotne jest również to, że powstałby kolejny symbol jednoznacznie identyfikowany z
Rzeszowem. Miasto cierpi bowiem na brak takich charakterystycznych obiektów.
Most przeciąłby dolinę Wisłoka mniej więcej w miejscu widocznym na poniższej
fotografii (od dolnego prawego rogu zdjęcia, do przeciwległego nabrzeża widocznego w
środkowej części zdjęcia). Po lewej stronie zdjęcia widać białe namioty kortów tenisowych
(do przeniesienia do innej lokalizacji), w miejscu których zlokalizowane byłoby skrzyżowanie
Trasy Południowej z ul. Kwiatkowskiego:

8

https://en.wikipedia.org/wiki/Mariansky_most
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Przy okazji można by przenieść naziemną linię wysokiego napięcia, która obecnie
przechodzi nad doliną Wisłoka i ułożyć ją w pasie rozdziału między jezdniami nowej ulicy, a
także w kanale poprowadzonym pod nowym mostem. Wydaje się, ze miasto powinno dążyć
do tego, by całkowicie zakopać wszystkie linie wysokiego i niskiego napięcia, tak aby z
jednej strony uwolnić tereny pod zabudowę i zmniejszyć negatywny wpływ takich linii na
otoczenie, z drugiej strony by zapewnić sobie mniejszą awaryjność na skutek działania
negatywnych czynników pogodowych, a z trzeciej by poprawić krajobraz miasta.

35

Niestety obecne tendencje obserwowane w mieście pokazują raczej wynoszenie linii
wysokiego napięcia jeszcze bardziej ponad teren, a także realizację takich linii ponad
budynkami...

2.2. Samochody nad zalewem
Mimo iż spora część zalewu objęta jest obszarem Natura 2000, wielu osobom nie
przeszkadza to w dojeżdżaniu samochodami wprost pod nabrzeże Wisłoka.

36
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Na ostatnim zdjęciu widać w tle samochody, które przyjechały na nabrzeże zalewu
poprzez sąsiedni rezerwat przyrody Lisia Góra...
W północnej części zalewu na zachodnim brzegu funkcjonuje świeżo wyremontowany
parking:

Na przeciwległym, wschodnim brzegu znajdują się dwa parkingi, które wymagają
jednak poprawy nawierzchni i organizacji miejsc parkingowych na części ich terenów:
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2.2.1. Propozycja rozwiązania
Do kompletu brakuje parkingów w południowej części zalewu. Na schemacie
proponowanego układu komunikacyjnego (rys.4) zostały zaznaczone dwa takie parkingi.
Jeden z nich znalazłby się na wschodnim brzegu w pobliżu wschodniego przyczółka
proponowanego mostu wantowego. Obecnie w tym miejscu znajdują się łąki i pola uprawne:
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Drugi parking zlokalizowany zostałby na zachodnim brzegu, w pobliżu kompleksu
ujęcia wody dla miasta, w miejscu, gdzie obecnie wiele osób już parkuje na trawie:

2.3. „Bobry” z piłami spalinowymi „na legalu”
W dolinie Wisłoka, w sąsiadującym z nią rezerwacie przyrody Lisia Góra, a także w
ich otulinie coraz częściej dochodzi do wycinania drzew, w tym także wielkich dębów, które
nie wykazują oznak choroby. Nawet gdyby były one chore, to przecież na terenach
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chronionych nie powinno się stosować cięć pielęgnacyjnych, a drzewa chore stanowią dużą
wartość dla biosfery chronionego obszaru.

Wycięty dąb w rezerwacie Lisia Góra [http://alarmdlabio.pl/]

Mieszkańcy czasami zwracają uwagę na tego typu wycinkę i próbują dociec przyczyn
wycięcia takiego drzewa9, ale w wielu przypadkach ludzie jednak przechodzą obok takich
miejsc obojętnie.

9

http://alarmdlabio.pl/index.php/pl/8-aktualnosci/72-czy-musial-zginac-stary-dab-na-lisiej-gorze
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Czasami można odnieść wrażenie, że jest to co sezonowa wycinka gospodarcza
zdrowych drzew, czasami wycinka drzew wykonana przez zwykłych złodziei, a czasami
wycinka drzewa, które nie pasowało do oczekiwanego porządku na danym terenie. W ten
sposób potrafią znikać kilkudziesięcioletnie dęby, które najwyraźniej nie pasowały np. do linii
drzew wtórnie nasadzonych, czy zasłaniały elewację nowego budynku.

Poziom znieczulicy społecznej można było obserwować ostatnio w trakcie afery
wywołanej truciem drzew w reprezentacyjnej alei Pod Kasztanami w samym sercu miasta,
przez najprawdopodobniej mieszkańca sąsiedniego budynku, który wcześniej próbował
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uzyskać zgodę na wycięcie tych samych drzew10. Atak polegał na wywierceniu dziur w
pniach drzew i wlaniu do nich trucizny, która spowodowała usychanie drzew. Jest bardzo
prawdopodobne, że nie będzie można postawić w tej sprawie zarzutów, bo nikogo nie złapano
za rękę... Wygląda to tak, jakby te drzewa zostały zlikwidowane tylko po to, by uzyskać
kolejne miejsca parkingowe w ścisłym Śródmieściu, gęsto zastawionym samochodami...

2.3.1. Propozycja rozwiązania
Jedynym lekarstwem na takie postępowanie jest edukacja mieszkańców o wartości
przyrodniczej i rekreacyjnej doliny Wisłoka i rezerwatu przyrody Lisia Góra. Dopiero presja
społeczna może wymóc prawidłowe postępowanie na osobach odpowiedzialnych za
gospodarowanie na powierzonych im terenach chronionych.

2.4. Stary most na Ptasią Wyspę
Kolejnym zagrożeniem dla siedlisk ptaków na wyspach Zalewu Rzeszowskiego jest
chęć dotarcia do nich ludzi. Pod pozorem pokazywania młodzieży przyrody wielu
przyrodników podpływa łodziami do nadbrzeżnych gniazd. W Rzeszowie coraz częściej
pojawiają się głosy, by odbudować most na Ptasią Wyspę11. Wygląda to tak, jakby nikt nie
zdawał sobie sprawy z konsekwencji takiego działania.

10
11

http://supernowosci24.pl/zniszczone-drzewa-przy-al-pod-kasztanami/
http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,34962,14001066,Miasto_powinno_odrestaurowac_Sciezke_Szafera.html
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2.4.1. Propozycja rozwiązania
Rozwiązanie jest tylko jedno: całkowity zakaz chodzenia po wyspach zalewu. Należy
je podziwiać z oddali i pozostawić je ptakom. Należałoby także usunąć ślady po dawnej
przeprawie na Ptasią Wyspę, tak aby nie kusiła nikogo więcej wizja odtworzenia tej
przeprawy.

2.5. Deweloperzy nad zalewem
Jednym z większych problemów doliny Wisłoka jest dążenie do zabudowy wszystkich
okolicznych wolnych działek. Przy tym im bliżej podejdzie się do brzegów Wisłoka, tym
deweloperowi łatwiej sprzedać mieszkania. W ostatnim czasie jeden z deweloperów
zaproponował budowę osiedla bezpośrednio przy granicy rezerwatu przyrody Lisia Góra i
obszaru Natura 200012. Na szczęście mieszkańcy Rzeszowa wyraźnie w tej sprawie
zaprotestowali. Prawdopodobnie udało się to tylko dlatego, iż władze miasta nie zdążyły
sprzedać tego terenu deweloperowi i sprawa wcześniej wyszła na jaw.

W wielu innych przypadkach zabudowy sąsiedztwa zalewu nie udało się uniknąć.
Wiele z budynków powstało w ciągu ostatnich lat. Niektóre budynki powstały dawno temu i
teraz przyciągają kolejnych inwestorów w swoje sąsiedztwo:

12

http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,34962,16586152,Od_ochrony_Lisiej_Gory_wazniejszy_interes_developera
_.html
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Władze miasta nie wykazują chęci tworzenia MPZP. Prace nad planami potrafią
ciągnąć się po kilka lat i wcale nie ma widoku na finał tych prac 13. Rekordzistą pod tym
względem jest MPZP „Budy” - uchwałę w tej sprawie podjęto w 1995r., czyli 20 lat temu14.
Czasami władze miasta wprost przyznają, że plany zagospodarowania nie są dla miasta
korzystne, ponieważ podobno uniemożliwiają realizację hasła: „budować, budować,
budować!”. Miasto obecnie objęte jest planami w około 17-18%. Brakuje w tym wszystkim
zrozumienia, że prawidłowo przygotowane MPZP podnoszą tak bardzo atrakcyjność terenów,

13

http://bip.erzeszow.pl/prawo-lokalne/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego/miejscowe-planyzagospodarowania-przestrzennego
14
http://bip.erzeszow.pl/file/42000/395.pdf
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że ich zabudowa postępowałaby co najmniej dwukrotnie szybciej z dwukrotnie wyższą
dodaną wartością ekonomiczną dla miasta.
Innym czynnikiem, który zdaje się mieć kolosalne znaczenie dla nieuchwalania
planów zagospodarowania przestrzennego, jest brak dialogu ze społeczeństwem. Odbywają
się tylko coroczne spotkania z mieszkańcami, na których po prostu nie ma możliwości
rzeczowej dyskusji. W ten sposób deweloperzy budują co chcą i gdzie chcą, a mieszkańcy
mają szansę zaprotestować dopiero wtedy, gdy na placu budowy ruszą już pierwsze prace.
Takie podejście próbuje wyjaśnić sam Prezydent Miasta Rzeszowa, Tadeusz Ferenc: „Po to
mnie ludzie wybrali, żebym im głowy nie zawracał”15. Redaktor Gazety Wyborczej,
Magdalena Mach (w tym samym artykule) podsumowała to tak: „O tym, gdzie miejscowy
plan zagospodarowania ma powstać, decyduje prezydent, który składa wniosek o
przystąpienie do sporządzenia takiego planu. Ale dla prezydenta Rzeszowa priorytetem są
wysokie bloki i nie ma różnicy, czy staną na osiedlu domków jednorodzinnych, czy w dolinie
Wisłoka - wszędzie tak samo chętnie je powita, co sam podkreśla przy każdej okazji.”.
Okazuje się jednak, że nawet istnienie planu zagospodarowania przestrzennego nie
zapewnia braku wstawiania bloków w nieodpowiednie miejsca. Na Zalesiu deweloper zakupił
grunt

przeznaczony

w

MPZP

pod

zieleń

parkową,

pośrodku

osiedla

domków

jednorodzinnych. Tak się akurat złożyło, że służby Prezydenta Miasta właśnie przystępują do
zmiany tego MPZP, a Biuro Rozwoju Miasta już przygotowało zmiany w Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dopuszczające tam zabudowę
wielorodzinną16...

2.5.1. Propozycja rozwiązania
Najbardziej

korzystnym

podejściem

byłoby

opracowanie

kompleksowego

pojedynczego MPZP dla terenu całego Zalewu Rzeszowskiego wraz z otaczającą go
zabudową i działkami pod zabudowę. Obecne próby sporządzenia planów podzieliły ten
obszar na wiele mniejszych kawałków, co powoduje obawy o spójność rozwiązań, które
kiedyś zostaną w nich zaproponowane.
Niezbędne byłoby także wskazanie terenów, które musiałyby zostać wykupione przez
miasto, aby tak zagospodarować otoczenie zalewu, by odbiór przyrody i przebywanie w niej,
nie było zakłócane przez przypadkową zabudowę, pojawiającą się nagle bezpośrednio przy

15

http://m.rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,106519,18010700,Dolina_Wisloka__Mozemy_miec_wplyw_na_to__jak
_bedzie.html
16
http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,34962,18103870,Na_Zalesiu_beda_bloki_zamiast_zieleni__Zmienia_pod
.html
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ścieżkach spacerowo-rowerowych. Na schemacie proponowanego układu komunikacyjnego
(rys.4) zieloną przerywaną linią wskazany został obszar, który bezwzględnie nie powinien
podlegać żadnej zabudowie mieszkaniowej i powinien pozostać terenem zielonym.
W wielu miejscach proponowane (opisane w kolejnych rozdziałach) ścieżki również
wymagają wykupienia terenów pod ich realizację.

Podobnie dobrze byłoby wykupić te nieruchomości, które znajdują się na terenie
pomiędzy rzeką i skarpą osłaniającą dolinę Wisłoka od zachodu. Teren ten wyraźnie
przynależy do doliny zalewu i powinien mieć przywróconą funkcję przyrodniczo-rekreacyjną.
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2.6. Wędkarstwo a kłusownictwo
W karcie danych wyznaczonego obszaru Natura 200017 wskazano, że na obszarze tym
występuje 30 gatunków ryb. Oprócz gatunków objętych ochroną występuje tu wiele
gatunków, które można łowić. Najliczniejsze z nich to: świnka, kleń, brzana, płoć i ukleja.
Planuje się także prace restytucyjne w odniesieniu do łososia.

17

http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles/download/PLH180030/sdf - s.5-6.
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Z rozmów z wędkarzami wynika, że najczęściej łowionymi na zalewie gatunkami ryb
są okonie, płocie i leszcze. Te ostatnie zdecydowanie wybierają najbardziej zamulone obszary
zalewu. Największą zdobyczą wędkarską są szczupaki - lokalne drapieżniki. Trafiają się także
karpie, sumy, sandacze, karasie, liny i ukleje. Zdarza się także złowić pstrąga, który raczej nie
przepada za tak zanieczyszczonymi wodami.
Łowienie ryb jest obostrzone wieloma ograniczeniami. Między innymi niezbędne jest
posiadanie karty wędkarskiej, a samo odławianie ryb jest ograniczone ilościowo. Mimo iż
duża część wędkarzy złowione przez siebie okazy wyrzuca z powrotem do zalewu, trafiają się
też wędkarze, którzy wiadrami wynoszą ryby z terenu zalewu. Największym problemem są
jednak kłusownicy, którzy masowo odławiają ryby, np. za pomocą sieci.
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Inny problem to stan infrastruktury wędkarskiej: często są to sklecone naprędce
pomosty, wydeptane podejścia do wody, byle jak pozbijane drewniane ławeczki.

2.6.1. Propozycja rozwiązania
Walka z kłusownictwem jest trudna, ale chyba najlepszym sposobem jest utrudnienie
prowadzenia tego typu praktyk poprzez zmniejszenie liczby miejsc, w których kłusownicy są
mało widoczni. Najlepszym rozwiązaniem będzie zatem realizacja wytyczonych ścieżek
pieszych wokół zalewu, które będą częściej uczęszczane, tak że kłusownik będzie mógł być
od razu wypatrzony.
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Należałoby także zadbać o odpowiednią jakościowo i ilościowo infrastrukturę
wędkarską. Można by zbudować kilkanaście pomostów z ławkami przeznaczonymi także dla
wędkarzy. Można by wtedy zadbać o ujednolicenie wyglądu takich pomostów.
Należy także kontynuować programy likwidacji źródeł zanieczyszczeń powyżej
Zalewu Rzeszowskiego. Jak ważne jest dbanie o czystość wód Wisłoka pokazuje przypadek
zanieczyszczenia zbiornika w Nowej Wsi w 2012 r., kiedy to po długotrwałej suszy deszcz
przepłukał nieczystości nagromadzone w rurach kanalizacyjnych. W konsekwencji duża ilość
związków amoniaku i węgla organicznego doprowadziła do związania tlenu w wodzie, co
spowodowało uduszenie się wszystkich ryb w zbiorniku. Zbiornik oczyszczał się kilka
miesięcy, a ryby pojawią się w nim dopiero po kilku latach18.
Należałoby także kontynuować prace nad drożnością Wisłoka na całej jego długości,
tak aby ryby nie miały większych przeszkód w swoich wędrówkach. Całkiem niedawno na
zaporze rzeszowskiego zalewu oddano do użytku elektrownię wodną z bardzo ciekawą
przepławką i stanowiskiem badawczym populacji migrujących ryb. Podobne rozwiązania
przepławek można by stosować także na pozostałych stopniach wodnych na Wisłoku.

2.7. Dewastacja środowiska
Dużym problemem dla doliny Wisłoka są ogniska pojawiające się w miejscach do
tego nieprzeznaczonych:

18

http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120508/RZESZOW/120509683
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Równie poważnym problemem jest zaśmiecanie doliny Wisłoka. Często śmieci
pozostawiają po sobie osoby przebywające tu w celach rekreacyjno-odpoczynkowych.
Trafiają się także śmieci wielkogabarytowe, takie jak stare okna i sprzęty gospodarstwa
domowego...
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Kolejny problem to wypalanie traw:

2.7.1. Propozycja rozwiązania
Tutaj także potrzebna jest uwaga innych osób przebywających na tym terenie.
Świadomość bycia obserwowanym w wielu przypadkach zniechęci do śmiecenia i wypalania
traw.
W dolinie Wisłoka pojawiły się już miejsca wyznaczone na ogniska. Można byłoby
stworzyć takich miejsc więcej.
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Poza chronionymi terenami można byłoby stosować grille parkowe:

[http://www.outdoorchaise.com/]

2.8. Infrastruktura pieszo-rowerowa
Większość ścieżek na tym terenie jest współdzielona przez pieszych, biegaczy,
rolkarzy i rowerzystów. Dominuje nawierzchnia asfaltowa, ale trafia się też kostka brukowa.
Warto przy tym zauważyć, że biegacze zwykle biegają równolegle do wytyczonej drogi
pieszo-rowerowej i wydeptują sobie ścieżkę na trawniku... Ruch na ścieżkach jest czasami
bardzo duży, także dochodzi do sporów o stopień zajęcia przestrzeni przez poszczególne
grupy użytkowników.
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Rowerzyści zwykle proponują, by wyraźnie oddzielać drogę rowerową od ścieżki dla
pieszych. Nie powinna to być namalowana linia, tylko pas trawy lub wysypanych
kamyczków. Dodatkowo nawierzchnia powinna być wyróżniona zauważalnym kolorem i
powinny być wydzielone osobne pasy ruchu dla jadących w przeciwnych kierunkach. Ma to
służyć poprawie bezpieczeństwa i co najważniejsze: jest to obowiązujący na zachodzie
wzorzec dróg rowerowych. Czy aby na pewno?
Oczywiście tak nie jest. A przynajmniej nie w parkach. Takie rozwiązania stosuje się
tam, gdzie droga rowerowa jest po prostu uczęszczaną trasą komunikacyjną, gdzie rowerzyści
poruszają się bardzo szybko. Czy właśnie o to chodzi nam w parkach i terenach
przewidzianych do odpoczynku? Tworzenie rowerowych ścieków komunikacyjnych ma te
same wady co tworzenie samochodowych ścieków komunikacyjnych: automatycznie pojawi
się bruzda, wyrwa rozcinająca teren zielony, którą trudno będzie przekroczyć, a ze względu
na częstą kolizyjność ze ścieżkami pieszymi i duże prędkości rozwijane na takich drogach
rowerowych będzie dochodziło do częstszych wypadków, które będą miały coraz groźniejsze
konsekwencje.
Niestety w Rzeszowie coraz częściej uspokojenie ruchu i podziwianie przyrody jest
zastępowane wydzielaniem „autostrad rowerowych”:

Pas rozdzielający i tak jest często zadeptywany, co wygląda mało estetycznie.
Użytkownicy dróg pieszych i rowerowych i tak często korzystają z infrastruktury
przeznaczonej dla innych grup użytkowników.
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Z nieznanych mi powodów projektanci projektują miejsca odpoczynku dla
rowerzystów (dostawione do wydzielonej przyszłej drogi rowerowej, więc chyba nie dla
pieszych?) wyłożone kostką brukową i to w taki sposób, że ewentualne ławki będą musiały
być ustawione plecami do zalewu, albo plecami do drogi rowerowej - żadne z takich ustawień
nie jest satysfakcjonujące.

Drogi rowerowe kończą się niespodziewanie na ruchliwych ulicach:
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Niesamowicie ciekawy jest także dobór dominant, w kierunku których podążają
ścieżki:

Brakuje tutaj jakiegoś szacunku dla przyrody. Toalety przecież wcale nie muszą być
dominującym elementem krajobrazu.
Podobnie intrygujące jest stawianie stalowych barierek w miejscach, w których
rozpędzony rowerzysta mógłby zrobić sobie krzywdę. Wydaje się, że zupełnie nie do
pomyślenia jest zielona bariera stworzona z krzewów takich gatunków, które są rodzime dla
danego obszaru. Poniższe zdjęcie obejmuje teren znajdujący sie na obszarze Natura 2000:
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Nic dziwnego zatem, że przyroda broni się przed rowerzystami:

Miasto niestety nie ma dobrej ręki do rozwiązań infrastruktury rowerowej. Poniżej
znajdują się zdjęcia spoza doliny Wisłoka, jednak pokazują nieszablonowe podejście
mieszkańców i władz miejskich do rozwiązań przewidzianych dla rowerzystów:
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2.8.1. Propozycja rozwiązania
Warto byłoby uporządkować infrastrukturę pieszo-rowerową. Objęłoby to między
innymi następujące działania:
- ukrycie obiektów kolidujących z odbieraniem przyrody, szczególnie takich jak
toalety;
- zniesienie rozdziału ciągów pieszo-rowerowych i zaproponowanie ograniczenia
prędkości dla rowerzystów;
- budowa „autostrad rowerowych” poza terenami zielonymi - dolina Wisłoka jest
miejscem odpoczynku, a nie wyścigów;
- budowanie miejsc postojowych w taki sposób, aby były one bardziej funkcjonalne;
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- stosowanie innej nawierzchni niż asfalt i kostka brukowa - właściwej dla terenów
zielonych, objętych ochroną;
- stosowanie „zielonych barierek” z rodzimych krzewów;
- uciąglenie szlaków pieszo-rowerowych.
Miasto Rzeszów zaczęło eksperymentować z ekologicznymi nawierzchniami ścieżek
na terenach zielonych. Niestety w dolinie Wisłoka nadal stosowana jest głównie nawierzchnia
asfaltowa. Poniżej przykład z parku przyszpitalnego:

Potrzebne jest jednak uzyskanie większego doświadczenia w prawidłowym
stosowaniu takiej nawierzchni:
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Nawierzchnia taka niezbyt nadaje się do jazdy na rolkach. Rolkarze mają jednak wiele
innych miejsc i dróg, z których mogą korzystać. Technika jazdy na rolkach powoduje bardzo
duże niebezpieczeństwo dla innych użytkowników ścieżek pieszo-rowerowych. Kilka lat
temu nad Wisłokiem jeden z rolkarzy podciął rowerzystkę w tak nieszczęśliwy sposób, iż ta
dziewczyna wylądowała z ciężkimi obrażeniami na szpitalnym oddziale ratunkowym.
Powinno stać się zwyczajem, że na tereny zielone nie wjeżdżamy samochodami,
motocyklami, a także ograniczamy dostęp dla rolkarzy.
Toalety najlepiej byłoby organizować przy parkingach samochodowych. Podobnie jak
place zabaw. Wskazane miejsca są takimi strefami buforowymi pomiędzy terenami
zurbanizowanymi i zielonymi. W tych miejscach takie obiekty nie będą zbytnio ingerowały w
krajobraz.

Najważniejszym jednak zadaniem jest stworzenie takiej sieci dróg pieszych i pieszorowerowych, aby cały zalew można było zwiedzić na wiele różnych sposobów. Proponowany
plan został już przedstawiony na rys. 4. Zaznaczono na nim także wszystkie ważniejsze
mosty, jakie należałoby poprowadzić przez Wisłok i przez boczne odnogi zalewu. Istotnym
mostem jest tutaj kładka na wysokości parkingów w północnej części zalewu - musi ona być
poprowadzona na tyle wysoko nad lustrem wody (min. 11 metrów), by nie przeszkadzała w
żeglowaniu po zalewie Rzeszowskim.
Poniżej przedstawione zostały zdjęcia z wybranych miejsc, gdzie zaplanowane zostały
nowe ścieżki piesze i pieszo-rowerowe:
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W południowej części zalewu musi powstać most zamykający układ ścieżek, przed
strefą zamkniętą ujęcia wody pitnej dla miasta Rzeszowa. Most ten jest potrzebny także dla
obsługi samego ujęcia wody - obecnie stosuje się tam tego typu przeprawę:

2.9. Green Velo

Green Velo to nazwa projektu obejmującego utworzenie około 2000 km tras
rowerowych wraz z miejscami obsługi podróżnych we wschodniej Polsce w pięciu
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województwach:
mazurskim,

warmińsko-

podlaskim,

lubelskim,

podkarpackim i świętokrzyskim19.
Rowerzystom udostępnionych
zostanie

blisko

500

atrakcji

w

ramach

turystycznych.
Niestety
projektowanych

do

wykorzystania

atrakcji

turystycznych

zlokalizowanych

na

Wschodnim

Szlaku Rowerowym zabrakło Zalewu
Rzeszowskiego

w

jego

najatrakcyjniejszej części20. Oznacza
to także, że projekt nie zostanie
wykorzystany

do

budowy

dróg

rowerowych na terenie zalewu.
Na wysokości zalewu połowa
trasy przebiega ul. Kwiatkowskiego,
która jest bardzo trudną ulicą do
poruszania się po niej rowerem.
Panuje na niej duże natężenie ruchu.

2.9.1. Propozycja rozwiązania
Należy lobbować za takim przebiegiem trasy, który wykorzysta potencjał turystyczny
Zalewu Rzeszowskiego i dzięki temu dostępne będą pieniądze na realizację infrastruktury
pieszo-rowerowej nad zalewem. Pewnym problemem jest spore opóźnienie w realizacji tego
projektu i praktycznie ostatni dzwonek do tego typu zmian.

19

http://greenvelo.pl/pl/o_szlaku/przebieg_szlaku/
„Raport z badań wizerunkowo-jakościowych turystyki rowerowej w Polsce Wschodniej” opublikowany na
stronie internetowej http://greenvelo.pl/
20
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W ramach tego projektu można było zbudować drugie przejście podziemne pod aleją
Powstańców Warszawy po wschodniej stronie zalewu. Po zachodniej stronie przejście to
wygląda następująco:

2.10. Estetyka i funkcjonalność małej architektury
Nad zalewem razi brak spójności co do stosowanej małej architektury. Stalowe ławki
nie komponują się z otaczającą je przyrodą, są źle poustawiane, często w mało ciekawych
miejscach, zbyt blisko ciągów pieszo-rowerowych, przez co odpoczywające osoby czasami
przeszkadzają innym. Stosowane są rażące kolory śmietników, które dodatkowo często są
pierwszoplanowymi aktorami na deptakach.
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Innym problemem jest zły dobór oświetlenia - są to klasyczne wysokie lampy
oświetleniowe, które oświetlają całą okolicę, przeszkadzając także ptakom. Poniżej widać
skrajny przykład oświetlenia właściwie wnętrza korony drzewa:

Kolejny problem to fatalny wygląd mostków, które nie pasują do otoczenia. Można by
tu zastosować dużo lepsze rozwiązania, chociażby w postaci drewnianych mostków lekko
wyniesionych ponad otaczający teren.
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2.10.1. Propozycja rozwiązania
Przede wszystkim należałoby popracować nad spójnym wyglądem małej architektury.
Obecnie stosowane rozwiązania wydają się byle jakie i niepasujące do otoczenia. Miasto
potrafi stosować dużo lepsze rozwiązania, jednak nie w dolinie Wisłoka.
Oświetlenie powinno być niższe i tak ustawione, aby oświetlało tylko ścieżki i by nie
przeszkadzało ptakom.
Ławki powinny być tak ustawiane, aby można było podziwiać Wisłok, zarówno
bezpośrednio z nabrzeża, jak i z odleglejszej perspektywy. Nad Wisłokiem brakuje także
altanek i innych miejsc spotkań.
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2.11. Dobór atrakcji nad zalewem
Na zalewie można popływać kajakami, łódkami, żaglówkami, ale także pstrokatymi
rowerkami wodnymi. Z podziwianiem przyrody konkurują tu kawiarnie, cukiernie, pole do
minigolfa, place zabaw, boiska sportowe. Przed objęciem zalewu ochroną w ramach Natura
2000 nad zalewem unosił się hałas skuterów wodnych21.
W ramach partycypacji społecznej mieszkańcy proponują wprowadzenie na ten obszar
amfiteatru, ciuchci, budek z goframi i lodami... Mało kto zauważa w tym wszystkim konflikt.

21

http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110714/RZESZOW/317404603
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Czy naprawdę to wszystko musi znaleźć się właśnie nad zalewem?22 Czy ludziom naprawdę
jest tak obojętne, w jaki sposób będziemy wykorzystywać teren objęty ochroną i jego otulinę?
Dlaczego miałaby to być dominująca infrastruktura w tej przestrzeni? Przecież wcale nie
chodzi o wizytę w cukierni, zabawę na placu zabaw, tylko o kontakt z przyrodą. Dlatego
uważam, że te towarzyszące obiekty (jeśli już koniecznie muszą tam być) powinny być
sprytnie ukrywane, wtapiane w zieleń doliny Wisłoka. Jest to niesamowicie szokujące, że w
bezpośrednim otoczeniu rezerwatu przyrody Lisia Góra, w jego otulinie, powstaje jeden
wielki cyrk... Jakoś nikt nie zauważa tego, że takie obiekty również powinny być wyłaniane w
drodze konkursów urbanistyczno-architektonicznych.

22

http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,34962,18119958,Dlaczego_amfiteatr__rezerwat_i_ciuchcia_upadly_.html
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2.11.1. Propozycja rozwiązania
Osobiście wiele z tych atrakcji z chęcią przeniósłbym z otoczenia terenów
chronionych w jakieś inne lokalizacje (przy parkingach, lub do stref parkowych).
Na Zalewie Rzeszowskim powinien obowiązywać zakaz stosowania silników
spalinowych, jednakże można by zastanowić się nad dopuszczeniem pewnych wyjątków.
Jeden z nich mógłby być zastosowany wobec katamaranu, dzięki któremu można podziwiać
„małą rzeszowską Amazonię” z poziomu wody zalewu23.

Katamaran na Zalewie Rzeszowskim [http://rzeszow.gazeta.pl]
Jedną z ciekawszych atrakcji doliny Wisłoka jest ścieżka przyrodnicza imienia prof.
Władysława Szafera, dzięki której poznajemy ciekawostki przyrodnicze okolic Wisłoka.
Ścieżka ta zaczyna się na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej i kończy się na dawnej
przeprawie na Ptasią Wyspę. Ścieżka ta w skrócie opisana jest na stronach Urzędu Miasta
Rzeszowa24. W terenie opisywały ją tablice informacyjne wykonane ze stali. Taki dobór
materiału spowodował jednak, że do dziś przetrwała tylko jedna z tych tablic (na Starym
Cmentarzu).

23

http://m.rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,106519,13835440,Nowa_atrakcja_nad_Wislokiem__Rejs_katamaranem
_w_gore.html
24
http://www.rzeszow.pl/turystyka/szlaki-i-sciezki-rowerowe-turystyczne-i-historyczne-w-rzeszowie-i-okolicy/
szlaki-i-sciezki-turystyczne/sciezka-przyrodnicza-im-prof-dra-wladyslawa-szafera
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Prof. Zygmunt Wnuk zaprojektował także drugą ścieżkę przyrodniczą, tym razem dla
rezerwatu Lisia Góra25. W tym przypadku tablice informacyjne wykonano jednak z drewna,
co może uchronić je przed szybką dewastacją spowodowaną chęcią zarobku. Dobrze byłoby
odtworzyć ścieżkę przyrodniczą imienia prof. Władysława Szafera z uwzględnieniem tym
razem innego materiału dla tablic informacyjnych. Orędownikami tego pomysłu są zarówno
prof. Zygmunt Wnuk, jak i inni rzeszowscy przyrodnicy26.

2.12. Punkty widokowe
Obecnie nie ma wyznaczonych takich dedykowanych miejsc, chociaż teren obfituje w
wiele miejsc, z których widok jest niesamowity.

2.12.1. Propozycja rozwiązania
Na rys. 4 zostały zaznaczone trzy miejsca przewidziane na punkty widokowe. Dwa z
nich zlokalizowane zostały na skarpie lessowej. Jeden z nich znajdowałby sie w pobliżu
planowanego mostu wantowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878. Trzeci punkt widokowy
zlokalizowany byłyby na wysuniętym cyplu dochodzącym do głównego koryta Wisłoka,
gdzie kiedyś znajdowała się przeprawa na Ptasią Wyspę. Już dzisiaj ten punkt widokowy jest
często odwiedzany.

25
26

http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090730/RZESZOW/863429504
http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,34962,14001066,Miasto_powinno_odrestaurowac_Sciezke_Szafera.html
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2.13. Ujęcie wody WSK
Ujęcie wody dla kompleksu przemysłowego WSK nie grzeszy specjalnie urodą.
Wielki budynek bezpośredniego ujęcia wystający z wody zalewu, wraz z kanałem
odprowadzającym wodę, widoczny jest z wielu punktów zalewu.
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2.13.1. Propozycja rozwiązania
Plan minimum obejmowałby zmianę elewacji tej infrastruktury. Być może dałoby się
go częściowo obłożyć głazami, bądź stworzyć zieloną elewację, podobną do tej widocznej na
budynkach opuszczonej wioski rybackiej na chińskiej wyspie Gouqi27:

Opuszczona wioska rybacka w Gouqi [http://fakty.interia.pl/, autor: Zhou Jie]

2.14. Osuwisko na zakolu
W przypadku tego osuwiska miasto planuje zbudować podłużną tamę podpartą
poprzeczkami28 na skraju koryta rzeki, które zostało w tym miejscu wyłączone z obszaru
Natura 2000. Inwestycja ta ma duże znaczenie dla planowanego przebiegu ścieżki pieszorowerowej powyżej, lub ewentualnie poniżej osuwiska. Gdyby bowiem wykorzystać
planowaną tamę do zlokalizowania tam płyty deptaka, można by poprowadzić ścieżkę wzdłuż
brzegu na całej długości zakola rzeki.

27
28

http://fakty.interia.pl/ciekawostki/news-opuszczona-wioska-rybacka-w-chinach,nId,1833747
http://bip.malopolska.pl/pobierz/1166231.html, strona 5
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