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W piątek 31 maja 2019 r. w Lesie Witkowickim odbył się piknik podsumowujący dokonania
projektu UGB - „Urban Green Belts – Inteligentne zintegrowane modele zrównoważonego
zarządzania miejskimi przestrzeniami zieleni dla zdrowszego i przyjaznego środowiska”,
który realizowany był w ramach programu Interreg Central Europe.

Jeszcze do niedawna Las Witkowicki odwiedzali głównie okoliczni mieszkańcy, zaś
reszta krakowian nie miała pojęcia o jego istnieniu na mapie Krakowa. Od kilku lat
sytuacja ta jednak sukcesywnie się zmienia, a las z każdym rokiem zyskuje nowe
grono fanów.
Jedną z przyczyn tej zmiany są działania podjęte w ramach projektu UGB. Kluczowym
dla rozwoju tego miejsca była budowa mostku na rzece Bibiczance, dzięki któremu
spacer po lesie można bezpiecznie kontynuować i odkrywać niedostępne dotąd jego
rejony
Z drewna pozyskanego z lasu(wiatrowały) wykonano też dwa komplety mebli
piknikowych, które doskonale korespondują z otoczeniem. Spacerujący mogą też
odpocząć w trakcie wędrówek na jednej z 12 ławek położonych wzdłuż ścieżki.
Nie zapomniano też o osobach niepełnosprawnych, dla których utworzono dwa
dogodne miejsca postojowe. Istniejąc ścieżkę edukacyjną uzupełniono 7 nowymi
tablicami edukacyjnymi informującymi o florze i faunie lasu.
Zaprojektowano także specjalną grę dostępną w aplikacji „Kraków w zieleni”, jak
również angażującą mieszkańców stronę – www.gll.zzm.krakow.pl - dedykowaną
„zielonemu żywemu laboratorium” (GLL-Green Living Lab) jak w projekcie UGB
nazywano Las Witkowicki. Strona pozwala zobaczyć las o każdej porze roku, zawiera
wiele ciekawostek, ale ma również za zadanie angażować mieszkańców w dzielenie
się zachwytem i ulotnością chwil spędzonych w tym miejscu, poprzez dodawanie
zdjęć lasu.
Angażowanie mieszkańców było zresztą od początku jednym z celów projektu. Z
myślą o ich opinii i zaangażowaniu zorganizowano na początku lipca 2017 roku m.in.
„Piknik leśny”, w trakcie którego wspólnie diagnozowaliśmy potrzeby tj. np. mostek
czy ławki, mieszkańcy pokazywali również gdzie powinny się znaleźć wskazane przez
nich rozwiązania.
Wśród nowych fanów tego miejsca są też biegacze, którzy po raz pierwszy pobiegli
tam w zeszłym roku w ramach „Biegu Twierdzy Kraków”. Mimo deszczu i błota
zgodnie wybrali oni Las Witkowicki najlepszym miejscem do tego typu imprez w
tegorocznym plebiscycie.
Pragnąc zachęcić mieszkańców do odwiedzin tego pięknego miejsca przyjechaliśmy
tu też kilkakrotnie Parkobusem, w tym raz by obserwować nocne owady w trakcie
warsztatów przyrodniczych „Zielone horyzonty”.

Najlepiej jednak o tym, że Las Witkowicki jest bliski sercu mieszkańców Krakowa
świadczy nowo wybudowany plac zabaw, który jest efektem realizacji budżetu
obywatelskiego. To mieszkańcy nie tylko dostrzegli potrzebę stworzenia tam nowego,
naturalnego, pięknie wkomponowującego się w otoczenie miejsca zabaw dla dzieci,
ale również oddali na ten projekt swój głos.
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