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Uzasadnienie
Skrócony opis Ogólnodostępny, darmowy, całodobowo otwarty kompleks sportowy wyposażony w sprzęt

i przyrządy do wykonywania ćwiczeń z masą własnego ciała, który uzupełni istniejącą
infrastrukturę sportową w pobliżu.

Cel oraz opis realizacji
projektu

Celem projektu jest poszerzenie infrastruktury sportowej na plaży Pogoria III, oraz
zachęcenie ludzi do uprawiania sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia. Cele
pośrednie: 1. Przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród młodych ludzi, w tym
profilaktyka zażywania narkotyków i spożywania alkoholu 2. Ożywienie życia społecznego
3. Propagowanie nowych dyscyplin sportu 4. Przeciwdziałanie emigracji zamożniejszych
mieszkańców dzielnicy poza jej obszar 5. Zapewnienie mieszkańcom dzielnicy i całego
miasta atrakcyjnego miejsca spędzania wolnego czasu 6. Promocja zdrowego stylu życia 7.
Budowa Street Workout Parku i poprawa warunków dla społeczności Street Workout
w Polsce, 8. Spopularyzowanie okolicznych aktywności fizycznych ze względu na
umiejscowienie (ścieżka rowerowa, siłownia pod chmurką, Centrum Sportów Letnich
i Wodnych - Pogoria III, Centrum Sportów Letnich i Wodnych w Parku Zielona, plac zabaw
Pogoria III, Morsowisko - Pogoria Morsuje) Cel ten zostanie zrealizowany na terenie plaży -
Pogoria III. Cała realizacja projektu powinna zająć mniej więcej 8 tygodni. Podobne
projekty są realizowane w całej Polsce ze względu na rosnącą społeczność która uprawia
ten sport. Przykładowe projekty były realizowane w: - Opole, ul. kościuszki 2016r. -
Warszawa, Wilanów 2016r. - Opole, Cieplak 2021r.

Uzasadnienie realizacji
projektu

Park do street workaut'u to niewielki obiekt sportowy do wykonywania ćwiczeń głównie z
masą własnego ciała (gimnastyka, kalistenika) pozwalający rozwijać siłę, dynamikę,
koordynację ruchową i ogólnie pojętą sprawność fizyczną. Park pozwala mieszkańcom
naszego miasta spędzać czas aktywnie również w grupach, na obiekcie jednocześnie
może ćwiczyć i przebywać kilkanaście osób wspólnie rozwijając swoje pasje a także
promując zdrowy i aktywny tryb życia. Bliska obecność takich obiektów jak siłownia pod
chmurką, ścieżka rowerowa, plac zabaw, morsowisko czy Centrym Sportów letnich i
Wodnych to dodatkowy atut powstania takiego parku w tym miejscu, gdyż całe rodziny
będą mogły spędzać czas razem i każdy niezależnie od wieku znajdzie tutaj coś dla siebie.
Proponowany przeze mnie park tylko dopełni tworzoną już na Pogorii inwestycje. Projekt
obejmuje Zielona, Piekło, Łęknice i Śródmieście. Park dostępny jest całodobowo,
niezależnie od pory roku czy pogody, dostępny dla każdego.

Lokalizacja projektu
Miejsce realizacji

projektu
Teren CSLiW Pogoria PROJEKT MOŻLIWY DO REALIZACJI /patrz zakładka weryfikacja/

Koszty
Szacunkowy koszt

realizacji
130 711 zł



Koszt po weryfikacji 160 000 zł

Poszczególne elementy
kosztów

1 Łączny koszt elementów street workout parku wraz z montażem,
transportem oraz wykonaniem nawierzchni (załącznik 1)

117 711 zł

2 Montaż ławki i kosza na śmieci w pobliżu 3 000 zł

3 Projekt architektoniczny 10 000 zł

Wykaz załącznikow dołączonych do projektu
Lista poparcia Tak

Czy teren jest
własnością Gminy lub

Skarbu Państwa?

Tak

Skan zgody podmiotu
posiadającego tytuł

prawny do
nieruchomości

Nie

Pozostałe of2105121nwflowparkdabrowa-gornicza.pdf (Oferta realizacji projektu przez firmę
FlowParks. Projekt może ulec lekki zmianom w)
lokalizacja-street-workout-park.jpg (Poglądowe miejsce realizacji projektu)
park-opole.jpg (Przykładowe zdjęcie park wykonanego w Opole - Cieplak 2021r.)


