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NUMER PROJEKTU: 
(wypełnia Wydział Spraw Społecznych/ 
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UWAGJ\'�''-wypkłnieniem formularza należy zapoznać się z treścią Regulaminu 
obywatelskiego w Gminie Mikołów 

lAflĘ JNĄZWISKO 
WNIOSKODAWCY Wojciech Gorol 

budżetu 

AD_�ES ZAMIESZKANIA: 
ULICA: NRDOMU NR MIESZKANIA 

 
NR TEL.: 

WIEK KONTAKT: 
E-MAIL:

Wyrażam zgodę no przekazanie moich danych kontaktowych innemu wnioskodawcy 
celem konsultacji w przypadku zgłoszenia podobnych projektów w tej samej lub 
zbliżonej lokalizacji 

TYTUŁ_ PROJEKTU 
(mok,ymolno długość: JOOznaków)

XTAK DNIE 

Rowerowy Park Umiejętności czyli zintegrowana siec ścieżek rowerowych w centrum miasta. 

RODZAJ PROJEKTU 

X OGÓLNOMIEJSKI (obejmujący swoim zakresem obszar całego Miasta) 

D LOKALNY (obejmujący swoim zakresem obszar jednego okręgu na terenie Miasta) 

W przypadku projektów ��!n
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-------- -� ________ ---]_ proszę wpisać numer i nazwę okręgu ___ ----------······-·---- . _________ --·-------- ·---

STRESZCZENIE PROJEKTU 
Proszę,_opiscićw kHku zdaniacl')_,czego_•projekt _dbtyczy i jakie cele_ marealizo;,voć.
Streszcze11ie będzie publikowdne no potrzeby.głosowanio. 
Proponuję wykonanie zintegrowonej sieci ścieżek rowerowych o łącznej długości ok. 800mb. dającej 
radość płynącą z jazdy na rowerze górskim bez konieczności opuszczania centrum miasta, na 
działkach nr. 573/80, 571 /79, 775/79, 776/79, 774/79, 777,79 i 1940/76 oraz asfaltowego toru typu 
pump track o długości 80mb na działce nr. 571 /79. 

Projekt polega na wyznaczeniu dwóch jednokierunkowych ścieżek rowerowych ze wspólnym 
powrotem. Ścieżki utwardzone będą kruszywem mineralnym, a ich łączna długość wyniesie około 
800mb. Pojawią się odcinki specjalne ze zmienioną nawierzchnią, bandy do zmiany kierunku jazdy, 
odcinek z muldami oraz wąski kręty odcinki typu singletrack. Dodatkowo powstanie kilka przeszkód 
terenowych: mała skocznia typu „stolik", mały uskok (drop) oraz dwa odcinki wykonane z drewna 
(northshore). Pierwszy o szerokości około metra wyprofilowany oraz drugi wąski z belek, pozwalające 
ćwiczyć równowagę. Przeszkody mają za zadanie symulować różne rodzaje naturalnych utrudnień, 
które możemy spotkać w dużych parkach rowerowych. Jednocześnie trudność przeszkód jest na tyle 
mała aby mogły być przejezdne dla użytkowników w każdym wieku oraz stopniu zaawansowania. 








