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RozpoczÄ™Å‚a siÄ™ rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu. Park bÄ™dzie
nosiÅ‚ imiÄ™ Tadeusza KoÅ›ciuszki. Na realizacjÄ™ inwestycji, ktÃłra kosztowaÄ‡ bÄ™dzie ponad
pÃłÅ‚ miliona zÅ‚otych, gminie udaÅ‚o siÄ™ pozyskaÄ‡ dofinansowanie.
Rewitalizacja parku poczÄ…tkowo miaÅ‚a ruszyÄ‡ w maju tego roku, jednak pierwszy przetarg trzeba
byÅ‚o uniewaÅźniÄ‡. Wykonawca wyÅ‚oniony w drugim przetargu rozpoczÄ…Å‚ juÅź prace.
Zaniedbany park po wielu latach ma zyskaÄ‡ zupeÅ‚nie nowy wyglÄ…d i znÃłw bÄ™dzie speÅ‚niaÅ‚
swojÄ… funkcjÄ™, stanie siÄ™ miejscem spotkaÅ„ i spacerÃłw mieszkaÅ„cÃłw Przedborza oraz goÅ›ci
odwiedzajÄ…cych miasto. UporzÄ…dkowana zostanie zieleÅ„, posadzone bÄ™dÄ… kwiaty oraz krzewy
ozdobne, czÄ™Å›Ä‡ istniejÄ…cych drzew bÄ™dzie usuniÄ™ta, a inne przyciÄ™te. PowstanÄ… nowe
Åźwirowe alejki z obrzeÅźami z kostki granitowej, przy ktÃłrych stanÄ… latarnie, Å‚awki i kosze na
Å›mieci. Aby zachÄ™ciÄ‡ do odwiedzania parku caÅ‚e rodziny, pomyÅ›lano rÃłwnieÅź o
najmÅ‚odszych, dla nich zbudowany zostanie plac zabaw w formie statku Kolumba, co ma
nawiÄ…zywaÄ‡ do pÅ‚ynÄ…cej w pobliÅźu rzeki Pilicy. Dla osÃłb chcÄ…cych spÄ™dzaÄ‡ czas aktywnie
stanÄ… stoliki szachowe oraz stÃłÅ‚ do tenisa. Przy brzegu rzeki znajdzie siÄ™ pomost z miejscem
wodowania kajakÃłw oraz zadaszenie z Å‚awkami i stolikiem, aby przepÅ‚ywajÄ…cy co roku liczni
kajakarze mieli siÄ™ gdzie zatrzymaÄ‡. CaÅ‚y teren parku bÄ™dzie ogrodzony i zamkniÄ™ty bramÄ…
od strony ul. Trytwa. Obiekt bÄ™dzie speÅ‚niaÅ‚ takÅźe funkcjÄ™ edukacyjnÄ…, poprzez tablice
informujÄ…ce o roÅ›linnoÅ›ci znajdujÄ…cej siÄ™ na jego terenie. Renowacji ma byÄ‡ rÃłwnieÅź
poddany pochodzÄ…cy z 1917 roku pomnik Tadeusza KoÅ›ciuszki, ktÃłry jest w bardzo zÅ‚ym stanie,
pomnik bÄ™dzie miaÅ‚ oÅ›wietlenie. Planowany termin zakoÅ„czenia prac to paÅºdziernik tego roku,
nie wiadomo jednak czy w wyniku opÃłÅºnieÅ„ uda siÄ™ go dotrzymaÄ‡.
Gminie udaÅ‚o siÄ™ pozyskaÄ‡ dofinansowanie z WojewÃłdzkiego Funduszu Ochrony Åšrodowiska i
Gospodarki Wodnej w Å•odzi oraz Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÃłdztwa Å•Ãłdzkiego na
lata 2014-2020. WkÅ‚ad wÅ‚asny gminy ma wynieÅ›Ä‡ jedynie kilkanaÅ›cie procent wartoÅ›ci
caÅ‚ej inwestycji.
Nowy park bÄ™dzie miaÅ‚ nowego patrona - Tadeusza KoÅ›ciuszkÄ™, takÄ… bowiem uchwaÅ‚Ä™
podjÄ™li w czerwcu przedborscy radni, po wczeÅ›niejszych konsultacjach spoÅ‚ecznych z
mieszkaÅ„cami miasta. PowstaÅ‚y na przeÅ‚omie XIX i XX wieku park byÅ‚ niegdyÅ› czÄ™Å›ciÄ…
Ogrodu Saskiego i ta nazwa rÃłwnieÅź byÅ‚a brana pod uwagÄ™, jednak mieszkaÅ„cy zdecydowali
inaczej.
WiÄ™cej informacji oraz wizualizacjÄ™ parku moÅźna znaleÅºÄ‡ TUTAJ. (pg)
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