
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Piotrowicza

na 80. posiedzeniu Senatu
w dniu 7 lipca 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Kilka miesiêcy temu, inspirowany przez zbulwersowanych mieszkañców miasta Bochni, zwróci³em
siê do pana ministra z proœb¹ o zainteresowanie siê miejskimi planami tworzonego rzekomo parku ro-
dzinnego „Uzbornia” na szczycie zalesionego wzniesienia Uzbornia. Zosta³em jednak zlekcewa¿ony
i odes³any do w³adz miejskich, które zamierzaj¹ realizowaæ inwestycjê.

Pragnê wspomnieæ, ¿e w rzeczywistoœci lasek stanowi¹cy cenny obiekt przyrodniczy, tak pod wzglê-
dem krajobrazowym, jak i pod wzglêdem flory i fauny, zostanie zdewastowany po to, by wybudowaæ tam
szereg boisk, parkingów, trybun i obiektów gastronomicznych oraz innych. Wyciêtych zostanie ponad ty-
si¹c drzew. Projekt zawiera szereg powa¿nych b³êdów architektonicznych, których, z uwagi na ich wieloœæ
oraz ograniczone mo¿liwoœci czasowe, nie mogê teraz omówiæ, chocia¿ dysponujê krytycznymi uwagami
architektów i specjalistów od architektury krajobrazu. Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e architekt projekto-
wa³ ten park tak, jakby znajdowa³ siê on na terenie p³askim, bez znajomoœci ukszta³towania terenu i wa-
lorów tego miejsca. Dawno ju¿ minê³y czasy, gdy projektowanie zaczyna³o siê od wjazdu buldo¿erów
i wyrównywania wszystkiego, co napotyka³y.

Na œwiecie mo¿na zaobserwowaæ ci¹g³y wzrost kultury projektowania architektonicznego i urbanisty-
cznego, która objawia siê poszanowaniem zastanego miejsca. Nieraz nawet na si³ê szuka siê zwi¹zku z hi-
stori¹, tradycj¹, aby nadaæ sens i ci¹g³oœæ nowo projektowanemu przedsiêwziêciu. Nowa tkanka
umiejêtnie wpleciona w istniej¹c¹ przestrzeñ podnosi tylko atrakcyjnoœæ tego miejsca i wyró¿nia je spoœ-
ród innych, stanowi genius loci. W¹tpliwe jest, aby przed tym tak niebagatelnym przedsiêwziêciem by³y
robione jakiekolwiek analizy, które s¹ istotnymi wytycznymi do powstania projektu – czy to analizy krajo-
brazowe, bior¹ce pod uwagê nie tylko samo wzgórze, lecz tak¿e tereny przyleg³e do miasta; czy to analizy
widokowe, pozwalaj¹ce na wytyczenie pawilonu z tarasem widokowym; czy to analizy funkcjonalne, uw-
zglêdniaj¹ce zapotrzebowanie mieszkañców Bochni i turystów na powstanie konkretnych obiektów; czy
te¿ analizy komunikacji pieszej, gdy¿ dla wielu osób jest to droga do pracy lub szko³y. Czy aby w ten spo-
sób powsta³ projekt dedykowany miastu, czy te¿ mo¿e dla idei? Trzeba zwróciæ uwagê na to, aby nie sta³o
siê tak, jak z krakowskim „Kryszta³em” – piêkna idea, fontanny na rynku g³ównym, a powsta³o krakow-
skie straszyd³o.

Trzeba uczyniæ wszystko, aby nie dopuœciæ do bezpowrotnego zniszczenia tego wspania³ego miejsca,
jakim jest lasek Uzbornia, aby za kilka lat nikt nie zarzuci³ tego, ¿e lata 2011–2012 by³y latami, kiedy pro-
jektowanie zaczyna³o siê od masowego wycinania drzew i wjazdu buldo¿erów. W zwi¹zku z tym ponownie
zwracam siê do pana ministra z proœb¹ o zainteresowanie siê przedsiêwziêciem, o zbadanie prawid³owo-
œci programu, jego zasadnoœci i przejrzystoœci, a w szczególnoœci o ochronê œrodowiska naturalnego. Brak
zainteresowania spraw¹ ze strony ministerstwa odpowiedzialnego za ochronê œrodowiska i odsy³anie do
w³adz samorz¹dowych ja jako prawnik bêdê traktowa³ w kategoriach niedope³nienia obowi¹zków. Liczê
na zrozumienie problemu mieszkañców Bochni i zainteresowanie siê spraw¹.
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