W ostatni weekend wakacji oficjalnie został otwarty
park Reduta, którego pomysłodawcą był przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec. Nowy teren zielony położony jest we wschodniej części Prądnika
Czerwonego tuż przy granicy z Mistrzejowicami i zajmuje
7,8 ha powierzchni.
Charakter zagospodarowania tego miejsca jako Parku
Kultur Regionu współtworzyli mieszkańcy podczas prowadzonych w 2015 r. przez Zarząd Zieleni Miejskiej warsztatów konsultacyjnych. W czasie nich powstało sześć propozycji parku: „Eko park Reduta”, „Park Reduta Cztery Pory
Roku”, „Ogrody nad Sudołem”, „Tajemniczy Ogród”, „Sukcesja - ogród doświadczeń biologicznych” i „Park Reduta WłONcznik Energii”. Wybrana w głosowaniu przez mieszkańców koncepcja „Tajemniczy Ogród”, opracowana pod

okiem architektów Barbary Ostrowskiej i Jacka Konopackiego, zakładała, by miejsce to było nieoczywiste, pełne
niespodzianek, niedomówień i iluzji, pobudzało ciekawość,
zachęcało do odkrywania tajemnic lokalnej przyrody, kultury i historii oraz odwoływało się do baśniowych korzeni.
Projektant parku Reduta Marek Sanecki z pracowni
JWMS przy jego tworzeniu zachował istniejące podziały
użytkowe w nowej, bardziej funkcjonalnej formie. Cały teren został wykonany z naturalnych elementów. Na skarpach posadzono sprowadzone z Holandii wierzby, brzozy,
jarzębiny, dęby i robinie. Ogrodzenie wykonano z żywokołów wierzbowych, czyli grubych pędów wierzby, które
obcięte i wbite w ziemię ukorzeniają się, tworząc „żywe
ogrodzenie”. W części leśnej powstały szałasy, do których
budowy użyto pieńki pozyskane z koniecznej przecinki drzew. Uporządkowano też teren wokół zabytkowego

20 leżaków i poidełko. Znajduje się w nim ponad 25
tys. m2 trawników i łąk kwietnych. Powstały tam ścieżki o nawierzchni betonowej i mineralnej, a w części leśnej z kruszywa. W parku zbudowano wielofunkcyjny
pawilon o powierzchni 200 m2, w którym znajdzie się
kawiarnia i miejsce spotkań dla mieszkańców. Z tarasu
na jego dachu można podziwiać cały park, a w wakacje organizować tam kino letnie. Na elewacji budynku
pod gzymsem umieszczono interesujący detal w postaci tzw. krajki, która jest nawiązaniem do słowiańskiego
charakteru parku. Przed pawilonem znalazło się miejsce
na ogród społeczny.
Każda grupa wiekowa może znaleźć w parku atrakcje
dla siebie. Znajdują się tu dwa place zabaw dostosowane
do różnych grup wiekowych. Starsze dzieci mogą bawić
się na pierwszym w Krakowie dwupoziomowym placu zabaw, którego mury oporowe zostały ozdobione rysunkami
stworów z mitologii słowiańskiej. Miejsce to utrzymane
jest w leśnym, naturalistycznym klimacie, a atrakcje na nim
zostały wykonane z impregnowanego drewna. Amatorzy
aktywnej rekreacji mogą skorzystać z trawiastego boiska.
Spokój i odpoczynek zapewnia sad z leżakami, hamakami
i wnętrzami przeznaczonymi do odpoczynku. W sąsiedztwie drzew znalazły się huśtawki gniazda, z których korzystać mogą również dorośli, przypominając sobie dziecięce
lata. W części leśnej powstała ścieżka spacerowa między
drzewami przeznaczona dla biegaczy. Z myślą o właścicielach czworonogów powstał psi park z torem agility
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Park Reduta już otwarty

szańca artyleryjskiego z XIX w. będącego śladem po wybudowanej przez Austriaków Twierdzy Kraków, gdzie powstały ścieżka i oświetlenie.
W parku posadzono 300 drzew, 8 tys. krzewów, 131
drzewek owocowych, prawie 900 krzewów owocowych,
ponad 2 tys. pnączy i 3,5 tys. sztuk bylin oraz zamontowano ok. 100 ławek, 135 koszy na śmieci, 20 hamaków,

