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ATRAKCJE DLA ROWERZYSTÓW W SIEWIERZU JEZIORNEJ

    Już w najbliższą sobotę – 23 sierpnia br. – odbędzie się dzień otwarty pierwszej zrównoważonej dzielnicy w Polsce - Siewierz Jeziorna. Dla
uczestników pikniku, którzy przyjadą z własnym rowerem, organizatorzy przewidzieli  liczne atrakcje, m.in. zwiedzanie zakamarków nowej
dzielnicy oraz wycieczkę krajoznawczą wokół Zalewu Przeczycko-Siewierskiego.

    Siewierz Jeziorna jest powstającą dzielnicą, która zrywa z obowiązującymi miejskimi trendami. Dzieje się tak dzięki nowemu podejściu do
rozplanowania ulic i usytuowania budynków, możliwości komunikacji pieszej i zaspokojenia podstawowych, codziennych potrzeb zaledwie kilka
minut  spacerem  od  domu.  Jedną  z  najbardziej  unikalnych  cech  Siewierza  Jeziornej  jest  bezpośrednie  sąsiedztwo  terenów  zielonych  i
rekreacyjnych, położonych nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim. Zrównoważona urbanistyka, w duchu której zaprojektowano dzielnicę, kładzie
nacisk na tworzenie wygodnych przestrzeni wspólnych oraz rozwiązań sprzyjających wszystkim uczestnikom ruchu – pieszym, rowerzystom i
kierowcom. Dobrze zaprojektowane ciągi komunikacyjne, rozdzielenie ulic na wewnętrzne i zewnętrzne, zapewniają komfort i bezpieczeństwo
mieszkańców.  O tym,  jak  bardzo  inwestycja  jest  przyjazna  rowerzystom,  będzie  się  można  przekonać  osobiście  podczas
sobotniego pikniku.

    Z licznych badań wynika, że istnieje wyraźny związek między zwartym, przemyślanym charakterem miasta, a stanem zdrowia jego
mieszkańców. Rozwiązania promujące ruch pieszy i  rowerowy, w połączeniu z infrastrukturą rekreacyjną i  rozległymi terenami zielonymi
sprzyjają utrzymaniu niskiej zachorowalności na cukrzycę czy nadciśnienie oraz przeciwdziałają otyłości. Właśnie dlatego Siewierz Jeziorna
zapewnia różnorodność aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców dzielnicy.

    W najbliższą sobotę uczestnicy pikniku będą zwiedzać nową dzielnicę Siewierza oglądając ją z perspektywy roweru, podczas
przejażdżki trasą o długości ok. 5 km. Dla osób spragnionych bardziej ambitnych rajdów rowerowych organizatorzy zaplanowali
dodatkową wycieczkę wokół Zalewu Przeczycko-Siewierskiego (pętla około 20 km), z nagrodami za wytrwałość na półmetku i
mecie.

    Jednocześnie wszyscy goście będą mogli korzystać z nowo otwartej Przystani Siewierz. Na miłośników wodnych sportów czekać w niej będą
kajaki, SUP-y (Stand Up Paddleboard), żaglówki kilowe oraz małe jachty żaglowe dla dzieci. Linia brzegowa zalewu sprzyja także spacerom,
polegiwaniu nad wodą i wędkarstwu.

    Zapraszamy do Siewierza Jeziornej w najbliższą sobotę, w godzinach 12:00-17:00.
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