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23 maja 2018
INWESTYCJE W DZIELNICACH Z MYŚLĄ O REKREACJI

Na Wyczerpach-Aniołowie już jesienią tego roku powstanie skatepark dla rolkarzy,
amatorów deskorolek czy akrobacji na rowerach BMX. Coraz popularniejszy wśród
młodzieży parkour oraz tzw. streetworkout będzie można uprawiać na placu przy alei
Kościuszki, a dwa kolejne place rekreacji pojawią się przy ulicach Warszawskiej i
Kuncewiczowej. Te propozycje zostały zgłoszone przez mieszkańców w ramach budżetu
obywatelskiego.
Na Wyczerpach-Aniołowie, przy ul. Fertnera, powstanie skatepark o nieregularnym kształcie i
wymiarach 23 na 13 m. Obiekt będzie podzielony na 6 sekcji zawierających różne urządzenia
jezdne – ich wymiary i kształt przyjęto według zasad ergonomii oraz zasad obowiązujących przy
uprawianiu skateboardingu na niezadaszonych terenach. Ze skateparku będą mogli korzystać
amatorzy jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz rowerach BMX. Całość prac przy
jego budowie powinna zakończyć się do końca września tego roku.

Na terenie zieleńca przy alei Kościuszki 13 powstanie plac wyposażony w urządzenia do
ćwiczeń parkour i streetworkout. Znajdująca się tam obecnie zieleń zostanie uporządkowana.
Ułożone zostaną nowe nawierzchnie – brukowana #℣佐⌡⌀稀 欀漀猀琀欀椀⌡⍃倣℣ oraz bezpieczna #℣佐⌡⌀稀 瀁䈀礀
gumowych EPDM#℣䍐⌡⌀⸀ 伀瀀爀挀稀 甀爀稁Ԁ搀稀攁䐀 搀漀 ܀眀椀挀稀攁䐀 椀 最椀攀爀Ⰰ 渀愀 瀀氀愀挀甀 稀愀洀漀渀琀漀眀愀渀愀 戁
architektura – stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci, trejaże – czyli znane choćby z
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niektórych ogrodów konstrukcje składające się z szeregu słupków połączonych u góry belką –
oraz tablica informacyjna. Teren wokół placu będzie wyrównany i oczyszczony, nasadzona
zostanie nowa zieleń, a trawniki – odtworzone. Wśród urządzeń do ćwiczeń na placu przy
Kościuszki znajdą się m.in. słupy pionowe, drążki, drabinki, koła gimnastyczne, lina do
wspinania czy dance pole – pionowa rura do tańca i ćwiczeń gimnastycznych. Na chętnych
będzie czekał też stół do gry w piłkarzyki na wolnym powietrzu oraz stolik do gry w szachy i
„chińczyka” z siedziskami.
Przy ul. Warszawskiej 142 – przy Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego – powstanie plac
rekreacji ruchowej. Inwestycja zacznie się od robót rozbiórkowych – usunięcia istniejących
piłkochwytów, nawierzchni ziemnego kortu tenisowego, a także fragmentów nawierzchni z
płytek betonowych. Po zakończeniu robót ziemnych, ułożony będzie chodnik z kostki
betonowej. Zamontowane zostaną urządzenia siłowni terenowej, elementy małej architektury
oraz ogrodzenie panelowe. Przyległy teren zostanie oczyszczony i wyrównany; odtworzone
będą także trawniki.
Plac rekreacji pojawi się też przy ul. Kuncewiczowej 9. Pojawią się tam urządzenia do zabawy
i ćwiczeń dla dzieci i dorosłych oraz elementy małej architektury; powstaną nowe brukowane
oraz bezpieczne nawierzchnie. Przylegający teren zostanie wyrównany i oczyszczony; zieleń
będzie zagospodarowana i uzupełniona.
Wszystkie inwestycje będą realizowane z puli budżetu obywatelskiego w ramach wybranego w
ubiełorocznym głosowaniu ogólnomiejskiego zadania: "Place rekreacyjne w dzielnicach Stare
Miasto, Śródmieście, Raków, Wyczerpy-Aniołów" #℣佐⌡⌀眀挀稀攁嬀渀椀攀樀猀稀愀 渀愀稀眀愀 瀀爀漀樀攀欀琀甀†Ḁ伀匀䄀:
Osiedlowo – Sportowo – Aktywnie”).
Zakończenie i odbiór całości robót przy alei Kościuszki, ulicach Warszawskiej i Kuncewiczowej
ma nastąpić w terminie 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy z wykonawcą.
Oferty na wykonanie skateparku można składać do 7 czerwca, a reszty inwestycji do 11
czerwca, do godz. 9.30 w Biurze Obsługi Interesanta #℣佐⌡⌀猀琀愀渀漀眀椀猀欀漀 圀礀搀稀椀愁䈀甀 一愀搀稀漀爀甀 i
Administracji) przy ul. Śląskiej 11/13.
Szczegóły wszystkich ogłoszonych przetargów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej
UM Częstochowy w zakładce ,,Zamówienia publiczne”.
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