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Spotkajmy siê na podwórku
Brzmi swojsko? Brzmi po nowohucku? Jakby s¹siadka do s¹siadki lub kolega do kolegi
ze szkolonej ³awki mówili... Bo podwórka zawsze by³y, s¹ i bêd¹ miejscem dla nas
wyj¹tkowym. Naprzeciw naszej tradycji wychodzi projekt pn. Spotkajmy siê na podwórku
 Rewitalizacja wnêtrz kwarta³ów zabudowy na terenie Nowej Huty, realizowany przez
Gminê Miejsk¹ Kraków  Zarz¹d Zieleni Miejskiej w Krakowie. Projekt, który rodzi³ siê
przez d³ugi czas, i o który radni dzielnicy zabiegali aby sta³ siê pocz¹tkiem odnowy
nowohuckich podwórek. I o nim dzi s³ów parê.
Troszkê faktów, mo¿e nieco suchych,
ale wiedzieæ warto...
Intencj¹ projektu Spotkajmy siê na podwórku
 Rewitalizacja wnêtrz kwarta³ów zabudowy na
terenie Nowej Huty jest rewitalizacja podwórek
na terenie starej Nowej Huty we wspó³pracy
z mieszkañcami w celu stworzenia przestrzeni integruj¹cych lokaln¹ spo³ecznoæ. Rewitalizacji
poddanych jest osiem nowohuckich podwórek
 po jednym podwórku z osiedli: Centrum A,
Centrum B, Centrum D, Zgody, Górali, Zielonego, Ogrodowego oraz Na Skarpie. Projekt zak³ada kompleksow¹ rewitalizacjê przestrzeni kwarta³ów zabudowy objêtych opracowaniem, obejmuj¹c¹ dzia³ania w zakresie remontu i modernizacji infrastruktury przedmiotowych podwórek,
wymiany ma³ej architektury oraz odnowienia
zieleni. Istotnym elementem projektu jest zaanga¿owanie mieszkañców na ka¿dym etapie realizacji projektu poczynaj¹c od konsultacji spo³ecznych
i warsztatów. W roku 2018 i 2019 odby³ siê cykl
konsultacji spo³ecznych i warsztatów projektowych z mieszkañcami przeprowadzonych przez
wykonawcê wy³onionego w trybie zamówienia
publicznego, w wyniku których opracowane zosta³y koncepcje projektowe dla poszczególnych
przestrzeni. W roku 2019 i 2020 w trybie zaprojektuj i wybuduj opracowano kompletne dokumentacje projektowe dla wnêtrz szeciu kwarta³ów zabudowy w oparciu o Program funkcjonalno-u¿ytkowy opracowany w roku 2017 oraz o
wyniki przeprowadzonych konsultacji i warsztatów projektowych z mieszkañcami, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbêdnych opinii i uzgodnieñ dla zamierzonej inwestycji. Obecnie realizowane s¹ prace budowlane na szeciu z omiu
podwórek, dla których uzyskano niezbêdne decyzje administracyjne. S¹ to podwórka na os. Centrum D, Górali, Centrum A, Centrum B, Na Skarpie, Ogrodowym. Dla podwórek na os. Zgody i
Zielonym w kwietniu 2020 r. zosta³ wy³oniony
Wykonawca prac w trybie zaprojektuj i wybuduj. Obecnie trwaj¹ prace projektowe nad zagospodarowaniem obu podwórek. Realizacja ca³oci robót budowlanych planowana jest do koñca
2020 r.
Zadanie jest wspó³finansowane ze rodków
Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma³opolskiego na lata 20142020.

piaskownice z ³aweczkami wokó³ czy te¿ trzepaki
lub stojaki ¿e sznurem na pranie oraz miniogródki
z kwiatami przed ka¿dym blokiem, pielêgnowane
przez mieszkañców. Przez lata niezaopiekowane
nale¿ycie przestrzenie wewnêtrznych podwórek
spowodowywa³o, ¿e przesta³y one spe³niaæ swoj¹
funkcjê jak kiedy, zw³aszcza miejsca spotkañ przy
fontannach, piaskownicach czy ogródkach. Projekt spotkajmy siê na podwórku jest krokiem
w przywróceniu tym przestrzeniom po pierwsze
w³aciwego stanu technicznego wewnêtrznej infrastruktury podwórek jak chodniki, placki czy ulice
ale przede wszystkim miejsc do odpoczynku, spêdzania czasu z bliskimi czy integracji spo³ecznej,
które w czasach ¿ycia w niedoczasie jest potrzebna jak woda do ¿ycia. Mamy nadziejê jako
radni dzielnicy, ¿e projekt nie zakoñczy siê na
8 podwórkach naszych osiedli i wszystkie doczekaj¹ siê przywrócenia im dawnej wietnoci.

Osiedle Na Skarpie.

O trudnociach, bo to przecie¿
¿ycie prawdziwe...
Jak to bywa przy realizacji takich projektów nie
wszystko idzie tak jak powinno. Nie zawsze to, co
zosta³o zaprojektowane i wypracowane w konsultacjach z mieszkañcami w trakcie realizacji jest tak
oczywiste i niebudz¹ce kontrowersji. Tak¿e wykonanie robót w niektórych podwórkach budzi wiele zastrze¿eñ zg³aszanych na bie¿¹co przez radnych dzielnicy wykonawcy.
Na przysz³oæ...
Spotkajmy siê na podwórku ma byæ nowym
impulsem pobudzaj¹cym nasze nowohuckie podwórka do ¿ycia. Jestem przekonany, ¿e nowohucianie wykorzystaj¹ ta now¹  star¹ przestrzeñ do
wspólnego dzia³a w swoich ma³ych lokalnych
spo³ecznociach  mówi Stanis³aw Moryc, przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Wizualizacja  os. Centrum A.

O potrzebie, która by³a od zawsze,
a od której siê zaczê³o...
O genezie pomys³u i (miejmy nadziejê) jego
dalszych losach opowiada Agnieszka ¯o³¹d
przewodnicz¹ca Komisji Infrastruktury Rady
Dzieliccy XVIII: Nowa Huta to dzielnica powsta³a w okresie socrealizmu, który jednym mo¿e innym nie musi siê podobaæ ale bezspornym atutem
tamtych rozwi¹zañ architektonicznych by³a budowa osiedli mieszkaniowych tak aby stanowi³y one
enklawy, w których mieszkañcy we wspólnej
przestrzeni mogê siê spotykaæ. Dzi ju¿ niespotykane w nowoczesnym budownictwie fontanny czy

Os. Centrum B  nieprawid³owy spadek na
chodniku.

Wizualizacja  os. Centrum B.
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