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FORMULARZ ZGŁOSZENI PROJEKTU 
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W MIKOŁOWIE 

UWAGA! Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z treścią Regulaminu budżetu 
obywatelskiego w Gminie Mikołów 

IMIĘ I NAZWISKO 
WNIOSKODAWCY -

NR MIESZKANIA 

ADRES ZAMIESZKANIA: 

WIEK 

,. . 

Beata Hudy 

ULICA:  

I 

NRDOMU 

• 

NR TEL.: 

KONTAKT: 

' 

E-MAIL:

Wyrażam zgodę no przekazanie moich danych kontaktowych innemu wnioskodawcy 
X TAKcelem konsultacji w przypadku zgłoszenia podobnych projektów w tej samej lub 

zbliżonej lokalizacji 
r l,.

• " ' \. 

TYTUŁ PROJEKTU 
, r 

(maksymalna długość: 100 znaków) 
. 

•J -

Wspinanie, bezpieczna radość ruchu - kompleks ścianek wspinaczkowych. 

RODZAJ PROJEKTU 
' . 

X OGÓLNOMIEJSKI ( obejmujący swoim zakresem obszar całego Miasta) 

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

OKRĘG: 
W przypadku projektów lokalnych 

proszę wpisać numer i nazwę okręgu 

. 
' 

STRESZCZENIE PROJEKTU 
Proszę opisać w kilku zdaniach, czego projekt dotyczy i jakie cele ma realizować. 
Streszczenie będzie publikowane na potrzeby głosowania. 

. , . 

Celem projektu jest wykonanie kompleksu niewysokich ścianek wspinaczkowych. Na tych 

0 NIE 

-

ściankach można się wspinać bezpiecznie bez specjalnego sprzętu asekuracyjnego. Wysokość 
najwyższego obiektu nie przekracza 3 metrów. Będą to tak zwane kamienie bulderowe. 
Poszczególne elementy to wolnostojące kamienie wykonane jako samonośna bryła z tworzywa 
sztucznego wyposażona w chwyty wspinaczkowe o kształcie przypominającym naturalne formy 
skalne. Całość zostanie rozmieszczona na warstwie amortyzującej spełniającej odpowiednie 
normy. Kompleks ścianek podniesie atrakcyjność terenu, przyczyni się do rozwoju 
infrastruktury rekreacyjnej miasta i utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku 
mieszkańców Mikołowa. Projekt obej1nuje swoim zakresem przygotowanie terenu, dostawę 
oraz montaż. Usytuowany zostanie na skwerku, aktualnym miejscu spotkań przy ognisku 
lokalnej społeczności, w sąsiedztwie bloków mieszkalnych, osiedla oraz domów na peryferiach 
miasta. Umożliwi wypoczynek i rekreację mieszkańcom - również z innych części miasta -
uprawiającym sporty, będących na spacerach pieszych czy rowerowych, w okolicach ul. Żwirki 
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