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l. lnformacje o projekcie

* strona udostępniona do wglądu, prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami
**orzedstawione kosztv sa szacunkowe i oosladowe. koszt realizacii może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestvcii

lmię i nazwisko
zgłaszaiącego zadanie

DARIUSZ JUREK

Strefa Konsultacyjna;

Edukacji: Eszkolna
Lokalna: STREFA KONSULTACYJNA CENTRUM

Nazwa zadania
(max do 80 znaków)

BU LWAR CZARN EJ PRZEMSZY
śclrzrR RowERoWA l ALEJKA spAcERowA wzDŁuz

BRZEGU RZEK]

Lokalizacja nieruchomości
w obrębie, której winno zostać

zrealizowane zadanie
(utica, nr działki)

oDclNEK A - UL.

oDclNEK B - UL.

PRZYJAcloŁ ZoŁN|ERZA - UL, 1 MAJA
1 MAJA - UL. PARKoWA/WAWEL

Szacunkowy koszt realizacji zadania** 450.000,00 zł

Skrótowy opis zadania. Proszę opisać
czego zadanie dotyczy (max. 1000 znaków)

Celem zadania jest rewitalizacja brzegu rzeki Czarnej
Przemszy na odcinku;

A. Od ulicy Przyjaciół Żolnierza, czyli okolic budynku
Zespołu Szkól Specjalnych nr 4 do ulicy 1 Maja, czyli

do Pałacu Oskara Schoena (budynek sądu).

B. Od ulicy 1 Maja, czyli od Pałacu Oskara Schoena
(budynek sądu) do ulicy Parkowej/Wawel.

Rewitalizacja ta ma polegać na wybudowaniu wzdłuż brzegu rzeki

ścieżki rowerowej oraz alejkispacerowej, z których będą mogli

korzystać zarówno rowerzyścijak i osoby poruszające się pieszo,

uprawiające coraz popularniejszy nordic wal king, czy biegacze. W
miarę możliwości finansowych projektu powinien być uzupełniony
o małą infrastrukturę w postaci oświetlenia czy tzw. turystycznych
miejsc odpoczynku; ławek, stolików, stojaków na rowery itp.

Zadanie to dodatkowo wpisuje się doskonale w projekty w których
już w tej chwili zaangażowane jest także miasto Sosnowiec; Ogród
Polisensoryczny w tzw. Parku Harcerskim , Zagłębiowski Park

Linearny, czy ścieżka rowerowa wzdłuż ul. 1 Maja. Ponadto wzdłuż
brzegu rzeki przebiega alternatywny odcinek najważniejszego
szlaku kulturowego Europy; ,,Droga św. Jakuba", po którym już

teraz wędrują osoby z Polski i zza granicy.

W przypadku akceptacji tego projektu przez mieszkańców
Sosnowca, wyrażone w głosowaniu jego realizacja będzie tylko 1

etapem rewitalizacji całego brzegu Czarnej Przemszy, od granicy z

Będzinem do Trójkąta Trzech Cesarzy. Przewiduje się że następne
odcinki brzegu Czarnej Przemszy będą zgłaszane do rewitalizacji
jako projekty w ramach kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego.


