Wąwóz Cmentarny wolny od samochodów

Wąwóz cmentarny odwiedzają turyści i wycieczki szkolne. Ruch samochodów terenowych jest tam duży (dokumentacja wideo- i fotograficzna do
wglądu, dostępna również w internecie).
Wąwóz nie jest drogą dojazdową dla nikogo i do żadnego domu.
Plan przestrzenny opisuje wąwóz Cmentarny jako “ścieżki piesze” i “tereny lasów i zakrzewień.” Wąwozem jest poprowadzony szlak turystyczny.
Ten malowniczy wąwóz jest położony blisko centrum Kazimierza. Powinien być dostępny wyłącznie dla pieszych i rowerzystów.
Ważną przesłanką za projektem jest, po prostu, bliskość cmentarza: czy ludzie odwiedzający groby rzeczywiście muszą słuchać ryku “walczących
w terenie” samochodów?

A) Dlaczego
Wąwóz cmentarny powinien być zamknięty dla samochodów, bo:
1) Obecność - hałas - samochodów (często są to kawalkady) urąga godności cmentarza.
2) Off-road przeszkadza odwiedzającym ten wąwóz turystom i mieszkańcom, a w ogólności jest po prostu wstydem dla miasta.
3) W wąskim wąwozie uczęszczanym przez wycieczki szkolne samochody terenowe stanowią niebezpieczeństwo.
4) Plan miejscowy przewiduje w tym miejscu ścieżkę pieszą.
5) Plan miejscowy dla tego obszaru zawiera zapisy o ochronie wąwozów (zakaz podcinania skarp, poszerzania dna, utwardzania), co kłóci
się z ruchem samochodowym.
Zamknięcie wąwozu Cmentarnego wpisuje się w teoretyczną strategię rozwoju miasta, por. np.: “Strategia Zrównoważonego Rozwoju” (r.
2008), s. 92, i wiele innych.
B) Problem
Projekt dotyczy m.in. bezradności miasta wobec off-road’u, o czym mówimy w Kazimierzu od lat. Dotyczy szacunku dla pieszych turystów.
Dotyczy wskazania, jaki rodzaj turystyki miasto chce swoją polityką stymulować. Dotyczy poszanowania cmentarza.
C) Cel
Celem jest zablokowanie wjazdu do wąwozu Cmentarnego (działka nr 1102, między ul. Cmentarną a Dębowe Góry). Sugerujemy słupki
odlane z mączki granitowej lub głazy narzutowe, zamykające przejazd od góry wąwozu.
Dla ewentualnego udrażniania wąwozu koparką, co miało miejsce w przeszłości, wystarczy dostęp z jednego końca wąwozu.
D) Wpływ na życie
Zrealizowanie projektu:
1) Będzie ważnym gestem: wyrazem szacunku dla spokoju cmentarza.
2) Da mieszkańcom poczucie sprawczości wobec naporu samochodów terenowych. Będzie przyczynkiem do kształtowania polityki miasta
wobec turystów – już nie na papierze, ale rzeczywiście.
3) Sprawi, że wąwóz położony blisko centrum miasta będzie miejscem przyjemnych spacerów, wolnym od rajdów terenowych.
4) Poprawi reputację Kazimierza.

odlanie trzech słupków z mieszanki betonu i mączki granitowej
(lub kupno trzech głazów narzutowych)

1 500 zł

transport, robocizna (w tym maszynowe wywiercenie otworów pod słupki)

800 zł

projekt słupków: czyn społeczny mieszkańców
(np. wdg wzoru z ogrodzenia willi Szukalskiego na Albrechtówce)

0 zł

2 300 zł
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fragment do zablokowania
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