KS Wróblowianka zyska nowe zaplecze
2018-09-13
W czwartek, 13 września, podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod
budowę zaplecza Klubu Sportowego Wróblowianka. W uroczystości wziął udział prezydent
Jacek Majchrowski.

– Inwestycje sportowe są jednym z priorytetów Krakowa. W ostatnich latach powstało
wiele inwestycji tego typu: baseny, boiska przyszkolne, boiska wielofunkcyjne, orliki,
czy kluby, takie jak Wróblowianka – powiedział prezydent Jacek Majchrowski.
Klub Sportowy Wróblowianka powstał w 1947 r. W trakcie swego istnienia klub
dwukrotnie tracił boisko – po raz pierwszy w 1963 r., kiedy teren przejęto pod budowę
szkoły, oraz w 1998 r. w wyniku roszczeń właściciela gruntu. W 2000 r. miasto Kraków
przekazało klubowi 3,3 ha nieużytków na cele sportowe. Już w 2002 r. do gry było
gotowe boisko wraz z trybuną na 50 miejsc.

Obecnie trwa budowa okazałego zaplecza klubowego orz prace związane z
zagospodarowaniem terenu. Inwestycja obejmuje budowę dwukondygnacyjnego
budynku klubowego. Na parterze znajdą się pomieszczenia administracyjne,
techniczne, pomieszczenia dla sędziów i trenerów, szatnie, sanitariaty, magazyny, a
na piętrze pomieszczenia dydaktyczno-szkoleniowe. Powierzchnia zabudowy wyniesie
461 m2, a kubatura 3 529 m3. Ponadto na terenie KS Wróblowianka znajdzie się
parking oraz zbiornik retencyjny.
Koszt inwestycji ma wynieść 7 128 504,32 zł brutto. Kwota w całości pochodzi z
budżetu Gminy Miejskiej Kraków. Termin realizacji inwestycji wyznaczono na 30
listopada 2018 r. Wykonawcą jest Zakład Remontowo-Budowlany STAN Stanisław
Bieniek, Andrzej Bieniek z Bukowiny Tatrzańskiej.
KS Wróblowianka prowadzi działalność sportową w sekcji piłki nożnej – seniorzy grają
w klasie okręgowej, a na boisku trenują młodzi piłkarze Tiger Hearts Academy
Wróblowianka z roczników 2004-2012. W czerwcu 2018 r. klub zorganizował turniej
chłopców z rocznika 2007 r. Tiger Hearts Cup pod patronatem prezydenta Krakowa.
W dzielnicy Swoszowice również dobiega końca budowa budynku klubowego WLKS
Krakus Swoszowice i hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 134 przy ul. Kłuszyńskiej w
Opatkowicach. Przy ul. Fortecznej natomiast został wybudowany jeden z czternastu
krakowskich „Orlików”.
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