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ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIANIA ANKIET KONSULTACYJNYCH DOTYCZĄCYCH SIEWIERSKICH TERENÓW ZIELONYCH!

    Ostatnim etapem badań socjologicznych i konsultacji społecznych realizowanych na terenie gmin uczestniczących w projekcie "Zagłębiowski
Park Linearny -  rewitalizacja obszaru funkcjonalnego rzek Przemszy i  Brynicy" są ankiety konsultacyjne  dotyczące przemian,  których
Mieszkańcy oczekują na terenach zielonych Zagłębiowskiego Parku Linearnego.

    Celem ankiety jest wybór najlepszej Państwa zdaniem propozycji zagospodarowania PARKU MIEJSKIEGO oraz TERENÓW PRZY
ZAMKU zlokalizowanych w Siewierzu.

    Ankieta jest wynikiem konsultacji społecznych, które w sierpniu odbyły się na terenie 7 samorządów: Dąbrowy Górniczej, Sosnowca,
Będzina, Siewierza, Sławkowa, Psar i  powiatu będzińskiego. W Siewierzu, na pierwszym spotkaniu z Mieszkańcami uczestnicy konsultacji
zaproponowali  kilka wariantów zagospodarowania terenów zielonych przy Zamku w Siewierzu i  parku miejskiego  położonego
pomiędzy terenami Szpitala Chorób Płuc, a ulicą Żwirki i Wigury. Wypracowano kilka możliwych wizji terenów zielonych, które zostały omówione
na drugim spotkaniu podsumowującym, mającym miejsce w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz. Teraz nadszedł czas na poddanie pod głosowanie
Mieszkańców tych propozycji.

    W każdym z wariantów zagospodarowania terenów zielonych przewiduje się:

    Dla Parku Miejskiego:

rewitalizacja parku i utworzenie w nim Centrum Edukacji Ekologicznej oraz ścieżek edukacyjnych
montaż oświetlenia i monitoringu parku
wyznaczenie ścieżek pieszo-rowerowych oraz zadaszonych parkingów rowerowych

    Dla terenów przy Zamku:

utrzymanie  historycznego  charakteru  terenu,  rozbudowa  o  elementy  nawiązujące  do  zamku  (odbudowa  fosy,  młyna,  budowa
średniowiecznych straganów)
budowa oświetlonych ścieżek pieszo rowerowych wzdłuż rzeki, ławek tablic informacyjnych

    Różnice między poszczególnymi wariantami dotyczą nadania wybranym fragmentom przestrzeni Parku charakteru:
   
    PARK MIEJSKI:

WARIANT 1 - rodzinnego
WARIANT 2 - rodzinno - sportowego

    TERENY PRZY ZAMKU:

WARIANT 1 - historyczno - rekreacyjnego
WARIANT 2 - historyczno - edukacyjnego

    Prosimy o dokonanie wyboru najkorzystniejszego Państwa zdaniem kierunku zagospodarowania Parku Miejskiego oraz terenów przy Zamku.
Wariant, który zyska największe poparcie stanie się jedną z wytycznych dla projektantów, których zadaniem będzie opracowanie koncepcji
URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ oraz dokumentacji projektowo-budowlanej.
 

    Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii poprzez ankiety dostępne w Urzędzie bądź poprzez głosowanie na stronie
internetowej http://www.parklinearny.pl/przemiana/index.html

Ankiety można wypełniać do dnia 26 września 2014 r.
 

    Zachęcamy do udziału w głosowaniu!!!
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