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Więcej zieleni w Dzielnicy III

Nowa nawierzchnia pod dębem i w jego sąsiedztwie. Fot. Mateusz Drożdż
Ogród Dębowy przy ul. Celarowskiej

koroną drzewa, zastąpił je trawnikiem, a także przygotował ławki,
siedziska w kształcie żołędzi, ławko-huśtawki, stoliki szachowe,
stojaki rowerowe oraz tablicę interaktywną dla dzieci.
Na tabliczkach, które znajdują się wokół skweru umieszczono m.in.
legendę o dębie Podlewko spisaną przez Marcina Siwca, a opublikowaną
po raz pierwszy w naszym „Biuletynie”.
Co ciekawe, legenda mówi o młodym i odważnym szlachcicu Podlewce, który sabotował działania najeźdźców podczas potopu szwedzkiego. Niestety, został zdemaskowany i zabity, a następnie pochowany
w tym miejscu. Z noszonych przez Podlewkę na szczęście dębowych
żołędzi w kieszeni wyrosnąć miało to drzewo. Legenda była tak sugestywna, że na Wszystkich Świętych któryś z jej czytelników postawił
Podlewce w okolicach dębu zapalony znicz.

W sobotę 6 października 2018 r. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w obecności Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa Dominika
Jaśkowca, Radnego Miasta Krakowa Łukasza Wantucha, radnych
Dzielnicy III Prądnik Czerwony Małgorzaty Janiec, Wandy Zasady
i niżej podpisanego, Mateusza Drożdża, oraz ponad setki okolicznych Mieszkańców otworzył Park Kieszonkowy „Ogród Dębowy”
przy ul. Celarowskiej.
Całość projektu zagospodarowania skweru nawiązuje do dębu
szypułkowego, który liczy sobie paręset lat. ZZM uporządkował
otoczenie, dosadził zieleń, usunął płyty betonowe leżące dotąd pod

Zieleń powróciła w sąsiedztwo nasypu kolejowego. Fot. Mateusz Drożdż
Tulipanowce wzdłuż ul. Stefana Łaszkiewicza

W grudniu 2017 r. dzięki życzliwości Zarządu Zieleni Miejskiej Radzie Dzielnicy III udało się przesunąć część funduszy na zadania
realizowane przez tę jednostkę i zakupić drzewa oraz krzewy, które posadzono wzdłuż nasypu w odległości, która nie pozwoli PKP
na ewentualną wycinkę.
Posadzono kilkumetrowe tulipanowce, a także krzaki bzu.
Drzewa, mimo że były sadzone w grudniu, przyjęły się dobrze
i zapełniły pustkę po swoich poprzednikach. Kolejnymi uchwałami Rada Dzielnicy wprowadziła zakaz parkowania pojazdów,
a Zarząd Zieleni Miejskiej drewnianymi słupkami wprowadził go
w życie. Dzięki temu zieleń wysoka, średnia i niska zaczęła wracać w dawne miejsce. W ślad za nią zaczęły wracać i zwierzęta,
a Mieszkańcy zyskają bardziej atrakcyjny widok niż nasyp kolejowy, po którym przejeżdżają pociągi.

We wrześniu 2015 r. w wyniku bezdusznej decyzji PKP
wzdłuż nasypu kolejowego od Łęgu do ul. Pilotów wycięto 160
drzew. Owszem, były to topole, uznawane za mało wartościowe, jednak na odcinku od ul. Mogilskiej do ul. Kazimierza Chałupnika tworzyły zieloną ścianę i mały osiedlowy ekosystem,
gdzie gnieździły się ptaki i drobne ssaki. W ciągu paru tygodni
zostały po nich ślady trocin i resztki pni oraz nasyp widoczny
w całej okazałości. Rada Dzielnicy III nie była pytana o opinię
w tej sprawie i wycinką zostaliśmy zaskoczeni podobnie jak
Mieszkańcy.
Jedyne, co mogliśmy zrobić to zawnioskować uchwałą - którą przygotowałem i przedstawiłem Radzie - o nasadzenia drzew
w pobliżu tych wyciętych. Uchwała ta została zrealizowana, choć
trzeba było poczekać aż została zakończona inwestycja związana
z budową drogi łączącej ul. Mogilską z ul. Ostatnią, nazwana później ku pamięci krakowskiego lotnika płk. Stefana Łaszkiewicza.
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