KRAKÓW 2018

Więcej
radości!

do 2023 roku
2 nowe plaże miejskie
z prawdziwego zdarzenia
i „Enklawa” na każdym
dużym osiedlu

W Krakowie brakuje miejsc, w których swój czas
wolny mogą przyjemnie spędzać ludzie w każdym
wieku – od dzieci po seniorów.
A przecież radość z życia w mieście to także
radość ze spędzania czasu na wolnym powietrzu,
spotykania sąsiadów, bycia z innymi ludźmi
w urozmaiconym otoczeniu.
Chcemy Krakowianom sprawić więcej radości
– żeby codzienne życie w naszym mieście było
znacznie przyjemniejsze.
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CO ZROBIMY?
Plaże miejskie 2.0

W ciągu kadencji samorządu, a więc do 2023
roku stworzymy nad Wisłą dwie duże plaże
miejskie z prawdziwego zdarzenia:
we wschodniej i zachodniej części miasta.
Obecnie istniejące plaże to raczej ich namiastki.
Te, które stworzymy, będą nie tylko kawałkiem
wysypanego piasku. Powstaną przy nich boiska
do siatkówki plażowej, basen, leżaki i hamaki
w słońcu i cieniu, plac zabaw dla dzieci,
mini-marina z kajakami i rowerami wodnymi do
wypożyczenia, a także prysznice i przebieralnie.
Wszystko poza sprzętem wodnym będzie
bezpłatne i ogólnodostępne.
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CO ZROBIMY?
„Enklawy”
– czyli otwarte
kluby osiedlowe
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Na krakowskich osiedlach stworzymy „Enklawy”
– czyli miejsca wypoczynku i rekreacji na wolnym
powietrzu, w których osoby w każdym wieku
znajdą coś dla siebie.
O tym, jak będą one dokładnie wyglądać,
zdecydują sami mieszkańcy – wspólnie
z urzędnikami stworzą projekt dostosowany
do swoich potrzeb.
Będzie tam mógł być plac zabaw, mini-scena,
kino letnie, stoliki do szachów czy ping-ponga,
boisko wielofunkcyjne, tory do boule,
mały skate-park albo ścianka wspinaczkowa,
ogródek kwiatowy – pięć wybranych z listy lub
innych, zaproponowanych przez mieszkańców
elementów. Każda „Enklawa” będzie też
oczywiście wyposażona w podstawową
infrastrukturę: ławki, latarnie czy kosze na śmieci.
Będzie tam także darmowe Wi-Fi.

CO ZROBIMY?
Bulwary na nowo

Władze Krakowa z niewiadomych powodów
opierają się trendowi otwierania miasta na rzekę.
A przecież oznacza to same korzyści – czego
w małej skali dowodzi odmieniona okolica kładki
O. Bernatka.
Dlatego wydłużymy i zmodernizujemy Bulwary
Wiślane.
Poszerzymy je i wyposażymy w elementy „małej
architektury” – oświetlenie na całej długości,
dodatkowe ławki, drewniane leżaki, stoliki do
szachów, place zabaw dla dzieci, siłownie na
wolnym powietrzu czy donice z kwiatami.
Stworzymy nowe, dodatkowe zejścia na Bulwary
i pozostawimy sporo miejsc do rozłożenia kocyków
czy leżaków.
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CO ZROBIMY?
Kładka
pieszo-rowerowa
łącząca Salwator
z Dębnikami

Zrealizujemy wreszcie tę od dawna planowaną
i wyczekiwaną przez Krakowian inwestycję. Nowa
kładka pieszo-rowerowa, łącząca Salwator
z Dębnikami (na wysokości ulic Nowaczyńskiego
i Kasztelańskiej) zadziała tak, jak kładka Bernatka
– spowoduje, że okolica się ożywi: pojawią się nowi
spacerowicze, a wraz z nimi knajpki i restauracje.
Kładka będzie też dużym ułatwieniem dla
Krakowian.
Odległość między mostami Zwierzynieckim
a Dębnickim to aż dwa kilometry – to największy
dystans między mostami w centrum Krakowa.
Nowa kładka umożliwi mieszkańcom Dębnik
dojście do pętli tramwajowej na Salwatorze. Będzie
też sporym ułatwieniem dla rowerzystów.
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Dołącz do mnie
na www.gibala.pl!

