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Dotyczy: rewitalizacji Parku Wełnowieckiego 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośba o uwzględnienie naszych pomysłów podczas 

opracowania koncepcji rewitalizacji Parku Wełnowieckiego. Jednocześnie 

informujemy, że jesteśmy otwarci na dyskusję i chętnie wesprzemy Urząd Miasta 

swoimi uwagami podczas prac projektowych. 

Propozycje Rady Jednostki Pomocniczej nr 11 Wełnowiec-Józefowiec w sprawie 

Rewitalizacji Parku Wełnowieckiego: 

 

1. Odnowienie drogi dojazdowej do parku oraz bramy wejściowej 

2. Zezwolenie dla pojazdów służb komunalnych i pogrzebowych oraz zakaz ruchu 

dla pozostałych pojazdów na terenie parku 

3. Rewitalizacja terenów zielonych z zachowaniem ich obecnego charakteru, 

4. Ustawienie tablicy informacyjnej z mapą poglądową parku  

5. Odnowienie głównych alei w parku w następujący sposób: 

a. pozostawienie utwardzonej alei wschodniej prowadzącej do cmentarza, 

b. utwardzenie i kompletne odnowienie alei środkowej, 

c. odnowienie alei zachodniej poprzez zachowanie jej ziemistego 

charakteru. Należy ją uporządkować i rozważyć zastosowanie systemów 

odwodnieniowych. 
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6. Ustawienie tabliczki informacyjnej przy Buku zwyczajnym, który jest 

pomnikiem przyrody, podświetlenie drzewa, ustawienie nowej ławeczki. 

Należy podjąć działania mające na celu wyeksponowanie omawianego drzewa. 

7. Stworzenie małego parkingu od strony północno-zachodniej parku w okolicy 

ogródków działkowych od strony ulicy Owocowej. 

8. Odnowienie obecnie istniejących ścieżek na „Alpach”, uporządkowanie zielenie 

i stanowcze uniknięcie betonowania i brukowania tego terenu. 

9. Utwardzenie ziemne obecnie istniejących dróg rowerowych biegnących po „

 Alpach” wraz z uporządkowaniem terenów zielonych w celu ułatwienia jazdy 

rowerzystom. 

10. Utworzenie punktu widokowego w  najwyższym punkcie Hałdy Wełnowieckiej 

w postaci tarasu lub platformy. Rozważenie przyłączenia terenów miasta 

Siemianowice Śląskie do parku od strony hałdy. 

11. Odnowienie boiska do koszykówki i siatkówki wraz z otaczającą je małą 

architekturą 

12. Połączenie parku z dzielnicą Bogucice poprzez wytyczenie ścieżki rowerowej 

w kierunku Dąbrówki Małej, łącząc ją z ulicami Budowlaną lub Le Ronda 

13. Zastosowanie inteligentnego oświetlenia ledowego z wykorzystaniem obecnej 

infrastruktury oraz jej rozbudowa wraz z minimalizacją zjawiska 

zanieczyszczenia świetlnego. 

14. Znacząca rozbudowa placu zabaw w centralnej części parku. 

15. Utworzenie pola do minigolfa, dyskgolfa oraz pentaque (bule). 

16. Montaż nowych ławeczek, odnowienie wszystkich pozostałych alejek zgodnie z 

ich obecnym rozmieszczeniem, instalacja dodatkowych koszy na śmieci. 

17. Rozważenie utworzenia monitoringu miejskiego na terenie parku. 

18. Budowa toalety bezobsługowej.   

 

Z wyrazami szacunku,  

 

 

 


