Rozwój infrastruktury służącej rekreacji na
terenie osiedla Słowackiego Północ
Opis projektu:
PKT 1. Budowa zewnętrznej siłowni wraz z przyległymi miejscami postojowymi (2-3 miejsca) z płyt
ażurowych wraz z krawężnikami + dokumentacja projektu. Siłownia zawiera regulamin obiektu,
urządzenia, informację z rozpisanym przykładowym treningiem w oparciu o zainstalowane
urządzenia oraz ławkę. ( Przykładowe urządzenia: prasa ręczna, wyciąg górny, prasa nożna,
wioślarz, narciarz, pajacyk, poręcz N, poręcz C, ławka z rowerkiem, ławeczka i pajacyk, ławka
prosta).
PKT 2.
Część A. Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem po południowej stronie ul. Polnej na odcinku
od ulicy Daniłowskiego do ul. Kostromskiej + dokumentacja projektu.
Część B. Budowa wzmocnienia terenu – np. muru oporowego przy garażach będących w
bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej ścieżki rowerowej + dokumentacja projektu.
Lokalizacja:
Ad. PKT 1: Obręb nr 0024, działka 193/7.
Ad. PKT 2: Obręb nr 0024, działki nr 316/91, 192/1, 146/6, 316/89, 146/5, 192/2.
Uzasadnienie:
Budowa siłowni zewnętrznej (PKT 1) w proponowanej lokalizacji służyć będzie rekreacji
mieszkańców w bardzo atrakcyjnym dla sportu regionie, bo w pobliżu istniejących ścieżek
rowerowych oraz tras popularnych wśród biegaczy i osób uprawiających nordic walking w rejonie
boisk Gimnazjum nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 2 oraz III LO. W tej części miasta nie ma obiektu o
takim przeznaczeniu. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika (PKT 2) na planowanym odcinku ulicy
Polnej spowoduje połączenie istniejącej ścieżki rowerowej przy ul. Polnej ze ścieżką rowerową
biegnącą wzdłuż ul. Kostromskiej łączącej ulicą ul. Łódzką z Aleją Gen. Władysława Sikorskiego.
Zapewni bezpieczeństwo pieszym, rowerzystom oraz licznym osobom uprawiającym sport i
rekreację (bieg, nordic walking) poruszającym się po ul. Polnej.
Beneficjenci: Beneficjentami projektu są mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego, którzy korzystają z
istniejących w tym rejonie miast ścieżek rowerowych łączących ul. Łódzką z Aleją Gen. Władysława
Sikorskiego, uprawiający rekreację w postaci biegania min. wzdłuż ul. Polnej, Twardosławickiej,
Kostromskiej oraz mieszkańcy chcący uprawiać sport, rekreację na świeżym powietrzu.
Szacunkowy koszt projektu: 300 tys. zł. W trym PKT 1- 50 tys. zł, PKT 2 część A – 170 tys.zł, PKT 2
część B – 80 tys. zł.

