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W 2009 roku dzięki prywatnemu inwestorowi oraz funduszom unijnym została zbudowana w
naszej dzielnicy pierwsza w Polsce plaża miejska.

Kompleks wielofunkcyjny nazwany Plażą Kraków (jeden z największych w Europie)
zlokalizowany on jest na Bulwarach Wiślanych obok dawnego hotelu Forum. Razem z plażą i
leżakami inwestor stworzył pierwszy i jak dotychczas jedyny na Bulwarach Wiślanych plac
zabaw dla dzieci oraz 3 pełnowymiarowe boiska do sportów plażowych. Jako zaplecze
kompleksu został wzniesiony budynek wraz z tarasem widokowym, który umożliwił
krakowianom i turystom kontemplowanie się widokiem najważniejszych zabytków Krakowa.
Obok całego kompleksu działa również pierwszy w Polsce basen pływający na barce.
Ivan Smanio prezes spółki inwestora wyjaśnia ze pomysł na plażę miejską zrodził się podczas
licznych podróży do innych europejskich miast takich jak Berlin, Wiedeń czy Paryż. Oto jego
wspomnienie jak zrodził się pomysł na plażę w Krakowie „zaobserwowałem, że w Krakowie nie
ma zbyt wielu zbiorników wodnych, gdzie ludzie mogliby i odpocząć i zrelaksować się po
codziennej pracy bez konieczności wyjazdu za miasto. Dodatkowo bulwary wiślane a przede
wszystkim ich prawa strona były zupełnie niewykorzystane i stanowiły martwą strefę rzadko
odwiedzaną przez mieszkańców i turystów, pomimo tego, że widok z tej strony na Skałkę i
Wawel jest fascynujący. Chciałem wykorzystać potencjał tego miejsca i dać mieszkańcom
Krakowa możliwość korzystania z tej strefy, która bez infrastruktury byłaby skazana na
opustoszenie, stwarzając jednocześnie atrakcję turystyczną dla odwiedzających jedno z
najpiękniejszych miast w Polsce”

Po kilku latach załatwiania wszelkich formalności administracyjnych inwestorowi udało się
otworzyć pierwszy sezon w maju 2010 r. Konstrukcja budynku na palach i lokalizacja Plaży
sprawiła że pomimo poważnej powodzi w 2010 r Plaża Kraków nie odnotowała żadnych
poważnych strat.
W między czasie tereny wokół Plaży zaczęły być coraz bardziej atrakcyjne. Na stronę Plaży

1/2

Plaża Kraków ocalona!?
Wpisany przez Paweł
czwartek, 22 października 2015 09:23

został przeniesiony balon widokowy, powstały przystanki tramwaju wodnego i pale cumownicze,
gdzie zaczęły stacjonować pierwsze jednostki pływające. W bezpośrednim sąsiedztwie zostało
zbudowane centrum kongresowe i po wielu latach został otwarty podziemny pasaż łączący
osiedle podwawelskie z Bulwarami Wiślanymi. Nawet na parterze dawnego Hotelu Forum
została otwarta popularna klubokawiarnia.Miasto rozważa możliwości zbudowania kładki
Ludwinów łączącej ul. Ludwinowską z Kazimierzem.
Jednak pomimo wielkiego sukcesu, jakim okazało się przedsięwzięcie Plaża i narastającej z
roku na rok ilości odwiedzających plan zagospodarowania przestrzennego Bulwary Wiślane
uchwalony w 2013r. mógł dokonać tego, czego nie zrobiła powódź 2010 roku, a mianowicie
zniszczyć Plażę i pozbawić naszą dzielnicę i miasto Kraków jedynej jak dotychczas takiego typu
inwestycji, która w międzyczasie stała się bardzo popularną formą spędzenia wolnego czasu w
wielu polskich miastach.
Radni naszej dzielnicy próbowali uratować Plażę i jednomyślnie uchwalili uwagi do tego planu,
aby Plaża jednak została. Jak niestety często bywa uwagi rady dzielnicy nie zostały wzięte pod
uwagę przez władze miasta. Prezes spółki inwestora wielokrotnie wyjaśniał, że wkopanie
budynku w wały przeciwpowodziowe tylko po to, aby dać kierowcom jadącym ulicą Marii
Konopnickiej możliwość patrzenia na dolną stronę Skałki, jest bezsensowne i bardzo
niebezpieczne ze względów przeciwpowodziowych.
Dopiero w tym roku udało się przekonać władze miasta Krakowa, aby zmieniły taki stan
faktyczny i w dniu 26 sierpnia 2015 roku rada miasta Krakowa jednogłośnie podjęła uchwałę
pozwalającą na wprowadzenie korekt do planu zagospodarowania przestrzennego. Ivan
Smanio prezes spółki inwestora tak komentuje ten fakt: „dziękuję wszystkim radnym Krakowa,
którzy poparli kontynuację funkcjonowania obecnego budynku Plaży, a w szczególności
Zarządowi rady dzielnicy VIII i Prezydentowi Miasta Krakowa bez aprobaty, którego trudno
byłoby walczyć o przetrwanie takiego kompleksu wielofunkcyjnego, jakim jest Plaża”
Tak więc wszystko wskazuję na to że mieszkańcy i turyści będą nadal mogli korzystać z uroków
Plaży w Krakowie. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w kolejnym sezonie.
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