Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej
w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji
turystycznej - kompleksu pałacowo zamkowego Zamek Książ
Projekt realizowany w ramach działania 3.1 „ Infrastruktura drogowa”, Priorytet 3 „Transport”
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie kompleksu pałacowo - parkowego Zamek Książ
w Wałbrzychu, a zatem w miejscu istotnym z punktu widzenia poprawy dostępności do atrakcji
turystycznej o znaczeniu ponadregionalnym. Zamek Książ jest miejscem wielu cyklicznych wydarzeń
o charakterze ponadregionalnym przyciągających rożne grupy turystów z kraju i z zagranicy.
Odbywają się tu liczne imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym i gospodarczym.
Zakres prac przewiduje przebudowę ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 1131 mb w tym:
Przebudowa ul Piastów Śląskich - 828 mb,
Przebudowa ul. Jeździeckiej - 303 mb.
Dodatkowo w ramach prac objętych projektem został wybudowany ciąg pieszo - rowerowy
w ciągu ul. Piastów Śląskich o długości 828 mb dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Ponadto projekt zakłada budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic objętych projektem. Z uwagi na
położenie ulic na terenie kompleksu pałacowo - parkowego Zamek Książ zastosowane zostaną
stylizowane słupy i lampy oświetleniowe. Realizacja projektu wpłynie na poprawę ekonomiki jazdy
i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednocześnie poprawiona zostanie estetyka krajobrazu
zurbanizowanego i obniżenie negatywnego wpływu na środowisko. Dodatkowym elementem, na który
wpłynie realizacja inwestycji to m.in. przygotowanie układu komunikacyjnego do wzmożonego ruchu
kołowego wynikającego z planowanego utworzenia Centrum Kongresowo - Turystycznego Zamku
Książ.
Wszystkie planowane inwestycje, a także
kontynuacja i poszerzanie dotychczasowych
działań
związanych
z kompleksem
(międzynarodowe imprezy sportowe i kulturalne,
konferencje, spotkania gospodarcze) w sposób
zdecydowany
wpłyną
na
wzrost
ruchu
turystycznego i sprawia, że pozycja Zamku Książ
łącznie z najbliższym otoczeniem, jako ośrodka
rozwoju gospodarczego zostanie w znacznym
stopniu wzmocniona.
W wyniku wymienionych zamierzeń
zostanie
wzmocniony
również
wizerunek
Wałbrzycha i regionu, jako ośrodka turystycznego
oraz kongresowo - biznesowego o znaczeniu
krajowym i europejskim. Stworzone zostaną
również warunki do skuteczniejszego wykorzystywania zamku będącego obiektem dziedzictwa
kulturowego w celu poszerzenia oferty turystyczno - biznesowej Dolnego Śląska.
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