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Trwają, prowadzone pod nadzorem Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, prace przy ul.
Branickiej, gdzie w przyszłym roku Szkoła Podstawowa 74 zyska nowy obiekt. To nie jedyna placówka w
Nowej Hucie, która ma szansę na nowoczesną infrastrukturę. ZIS planuje realizację kolejnych trzech
inwestycji.

Pod koniec 2020 roku pod nadzorem Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie rozpoczęto
budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 74 na osiedlu Branice w Dzielnicy XVIII Nowa
Huta. Prace nad częściowo dwukondygnacyjnym budynkiem (45,75 m x 20,95 m) ze zgodnym z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dachem stromym wielospadowym,
który stanowił będzie uzupełnienie przyszkolnej bazy sportowej postępują zgodnie z
harmonogramem. Zakończenie prac planowane jest na koniec tego roku. W pierwszym kwartale
2022 r. nastąpią natomiast odbiory techniczne, które pozwolą na oddanie inwestycji do użytku
społeczności szkolnej.
W ramach inwestycji powstanie sala gimnastyczna z zapleczem i z łącznikiem prowadzącym do
budynku szkoły. Projekt obejmuje również rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego oraz
śmietnika i budowę nowego. Przewidziano także zmiany w układzie komunikacji kołowej na
terenie działki – przebudowę zjazdu, budowę drogi pożarowej, miejsc parkingowych oraz
budowę chodników i związanych z nimi obiektów małej architektury – ławek, koszy na śmieci,
stojaki na rowery itp. Budynek sali zaprojektowano jako obiekt częściowo dwukondygnacyjny, o
wymiarach 45,75 x 20,95 m. Obiekt przystosowany będzie dla osób niepełnosprawnych.
Inwestycja jest już w mocno zaawansowanym stadium. Obecnie wykonywane są tynki
ścian wewnętrznych oraz wylewki. Na zewnątrz trwają prace nad elewacją oraz pokryciem
dachu.
W 2015 roku Szkoła Podstawowa nr 74 zyskała, za sprawą inwestycji nadzorowanej przez ZIS,
boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Budowa sali gimnastycznej sprawi, że
placówka otrzyma w pełni komfortowe warunki do rozwijania sportowych pasji swoich
podopiecznych. Koszt inwestycji to ponad 8 milionów złotych.
Szkoła przy ul. Branickiej nie jest jedyną, która w najbliższych latach może liczyć na
nowoczesną halę. Władze miasta dążą do realizacji w latach 2020-22 tego typu obiektów przy
Szkole Podstawowej nr 88 im. S. Żeromskiego (os. Szklane Domy 2), Szkole Podstawowej nr 89
(os. Piastów 34A) oraz XXX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie im. Św. Brata Alberta - Adama
Chmielowskiego (os. Dywizjonu 303 66).
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