Jakie wnioski zgłoszono w Żernikach?
Wnioskodawca

Nazwa zadania

Nr wniosku

Stanisław Franiel
- Przewodniczący Zarządu
Osiedla Żerniki

Strefa aktywnej rekreacji
- element Żernickiej Trasy Rekreacyjno-Sportowej

15

Florentyna Sokołowska
- Prezes Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego Żerniki

Wykonanie chodnika przy ul. Śniadeckich

171

Mieszkaniec Gliwic

Aktywizacja młodzieży - II edycja

368

Do tegorocznego Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, Rada Osiedla Żerniki zgłosiła wniosek
zatytułowany: Strefa aktywnej rekreacji - element Żernickiej Trasy Rekreacyjno-Sportowej.
Będzie to kontynuacja naszego szerszego planu, mającego na celu stworzenie Trasy rekreacyjnej
biegnącej od zachodnich krańców naszego Osiedla, czyli okolic kościoła pw. Miłosierdzia Bożego, do
krańców wschodnich, czyli lasu przy Autostradzie A1.
Części tej Trasy już powstały; w lesie przy ulicy Granicznej wytyczona została ścieżka do Nordic Walkingu,
została ona w pełni wyposażona w tablice z opisami ćwiczeń - ścieżka biegnie wzdłuż lasu od końca
ul. Cieszyńskiej do przystanku autobusowego przy ul. Granicznej. Następnym elementem Trasy jest,
powstała w ramach Budżetu Obywatelskiego, siłownia zewnętrzna przy ul. Domeyki.
Kolejnym elementem ma być właśnie wyżej wspomniana Strefa aktywnej rekreacji,
rekreacji następny element
to siłownia zewnętrzna przy ul. Warmińskiej, która będzie budowana tegorocznego lata. Ostatnim
elementem Trasy jest istniejąca już od września 2015 roku ścieżka do Nordic Walkingu, która zaczyna
swój bieg przy Modrzewiowym Dworze, a kończy się u wylotu ulicy Stepowej.
Obydwie ścieżki do Nordic Walkingu powstały z inicjatywy Klubu Seniora „Spójnia” w Żernikach.
Strefa aktywnej rekreacji zlokalizowana byłaby przy ul. Żernickiej, pomiędzy terenem kościelnym
a boiskiem piłkarskim. Składałaby się ze Strefy wypoczynku, z ławeczkami i elementami placu zabaw,
toru dla rolkarzy, proponujemy także budowę górki dla saneczkarzy lub młodszych narciarzy.
W ten sposób ten teren byłby wykorzystywany do celów rekreacyjno-sportowych zrówno w okresie
letnim, jak i zimowym. Aby ułatwić mieszkańcom przemieszczanie się z miejsca na miejsce i lepiej
skomunikować gliwickie Osiedla, szczególnie te pobliskie, proponujemy utworzenie Stacji Gliwickich
Rowerów Miejskich.

Zapraszamy Mieszkańców Żernik
do wzięcia udziału w głosowaniu
i poparcie naszych propozycji!

