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lmię i nazwisko
zełaszaiaceso zadanie

Natalia Grząba

ts

.....
Nazwa zadania
(max do 80 znaków)

Lokalizacja nieruchomości
w obrębie, której winno zostać
zrealizowane zadanie
(ulica, nr działki)

Szacunkowy koszt realizacji zadania**
Skrótowy opis zadania. Proszę opisać
czego zadanie dotyczy (max. 1000 znoków)

n

szkolna

!

przedszkolna

Zakup nowoścido biblioteki oraz uzupełnienie lektur.

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Zamkowa 9
41,-200 sosnowiec
3000

Chcielibyśmyzakupić nowościwydawnicze dla dzieci i
młodzieży oraz uzupełnić księgozbiór dla czytelników
dorosłych.
Projekt obejmuje t"akż* uzupełnienie lektur szkolnych dla Filii
nr 4 Miejskięj Biblioteki Publicznej.

* strona udostępniona do wglądu, prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi

literami
**przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w za|eżnoŚci od ostatecznego zakresu inwestYc.ji
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Olgierd Uchnast

lmię i nazwisko
zgłaszającego zadanie

{V

Lokalna Strefa Konsultacyjna
Si"|"., Kukułek, Andersa ! szkolna

!

przedszkolna

Nazwa zadania
(max do 80 znaków)

Rekreacja i relaks na ulicy Klimontowskiej

Lokalizacja nieruchomości
w obrębie, której winno zostać
zrealizowane zadanie

Sosnowiec, ul. Klimontowska

(ulica, nr działki)

Szacunkowy koszt realizacji zadania**

360.000 zł

Skrótowy opis zadania. Proszę opisać

Projekt obejmuje przeprojektowanie częścichodnika przy ul.
Klimontowskiej (od ul. Podhalańskiej do ul. 11 listopada)
przeznaczonego obecnie na ścieżkęrowerową, tak aby
stworzyć w jej miejsce przestrzeń spacerowo-rekreacyjną
poprzez:
1, lnstalację wyspowych przestrzeni wypoczynkowych,
składających się z ławek, donic z roślinnością,pergoli,
elementów małej architektury wraz ze stojakamidla

czego zadanie dotyczy (max, 1000 znaków)
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3.
4.

5.

l

rowerów
lnstalację elementów plenerowej siłowniwzdłużulicy
w ramach wyspowych przestrzeni wypoczynkowych
lnstalacja rowerowej stacji diagnostycznej
Zmiana trajektorii prostych odcinków ulicy
Klimontowskiej, wym uszających respektowania zasad
poruszania w ,,Strefa 30 km/h" poprzez
wykorzystanie powierzchni obecnej ścieżki
rowerowej na jezdnię.
Nasadzenia i elementy małej architektury w ramach
chodnika, aby uatrakcyjnić i stworzyć rekreacyjny
charakter otoczenia ulicy Klimontowskiej

Ulica Klimontowska na całej swej długościobjęta jest
ograniczeniem prędkości,,Strefa30 km/h", co oznacza/
ruch rowerowy może, a z powodu zbyt wąskiej (1,5m)
ścieżki,nawet powinien odbywać się bezpośredniopo
drodze.

