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KÄ…pielisko prawie skoÅ„czone
17.07.2010.

ZakoÅ„czyÅ‚ siÄ™ juÅź I etap prac nad zagospodarowaniem terenu wokÃłÅ‚ zbiornika retencyjnego w
Przedborzu, rozpoczÄ™ty w lutym tego roku. Koszt caÅ‚kowity inwestycji, wspÃłÅ‚finansowanej ze
Å›rodkÃłw UE, ma wynieÅ›Ä‡ 3 229 777 zÅ‚.
Prace majÄ… na celu stworzenie warunkÃłw do wypoczynku, sportu i rekreacji dla mieszkaÅ„cÃłw miasta
i gminy oraz turystÃłw. Przy czÄ™Å›ci pÃłÅ‚nocno-wschodniej zbiornika, od strony ul. Turystycznej
wybudowano juÅź parking na 30 miejsc postojowych z asfaltowÄ… nawierzchniÄ…, skatepark (czyli tor
do jazdy na deskorolce, wrotkach, rowerze sportowym), boisko wielofunkcyjne (do koszykÃłwki i
siatkÃłwki) oraz kort tenisowy. W tym roku ma jeszcze powstaÄ‡ boisko do piÅ‚ki noÅźnej. BÄ™dzie
takÅźe posadzona zieleÅ„ parkowa. Przy brzegu zalewu zamontowano pÅ‚ywajÄ…cy pomost
cumowniczy i kilka mniejszych pomostÃłw wÄ™dkarskich. Obok parkingu przygotowano infrastrukturÄ™
pod budynek baru i wypoÅźyczalni sprzÄ™tu sportowego. Wybudowano fundamenty i doprowadzono
media (instalacjÄ™ elektrycznÄ…, przyÅ‚Ä…cza wody i kanalizacji).
Przy czÄ™Å›ci poÅ‚udniowo-zachodniej, przeznaczonej na tereny sportowo rekreacyjne, oprÃłcz
urzÄ…dzonych juÅź w ubiegÅ‚ym roku plaÅźy i kÄ…pieliska powstaÅ‚y m. in. boiska do siatkÃłwki
plaÅźowej, przebieralnia, dwie altanki i miejsca do grillowania oraz Å›cianka wspinaczkowa z wieÅźÄ…
widokowÄ…. Na plaÅźy stoi wieÅźa ratownika.
WzdÅ‚uÅź zbiornika uÅ‚oÅźony jest chodnik z kostki, tworzÄ…cy promenadÄ™, Å‚Ä…czÄ…cy obie
czÄ™Å›ci rekreacyjne. Przy parkingu oraz przy chodniku zamontowano latarnie, a wkrÃłtce pojawiÄ…
siÄ™ Å‚awki i kosze na Å›mieci. Zainstalowano takÅźe system monitoringu wizyjnego.
W przyszÅ‚oÅ›ci, od strony plaÅźy i kÄ…pieliska ma powstaÄ‡ jeszcze jeden wiÄ™kszy parking, pole
caravaningowe, namiotowe, budynek recepcji, pawilon sanitarny z prysznicami i toaletami oraz kilka
domkÃłw kempingowych.
&ndash; W I etapie ponieÅ›liÅ›my nakÅ‚ady w wysokoÅ›ci 1 miliona zÅ‚. nie liczÄ…c
wczeÅ›niejszych kosztÃłw z lat 2008-2009 w wysokoÅ›ci 370 tyÅ›. zÅ‚, z czego 270 tysiÄ™cy to
pieniÄ…dze pozyskane. OtrzymaliÅ›my dofinansowanie w wysokoÅ›ci 75% kosztÃłw kwalifikowanych
ale nie mogÅ‚o ono przekroczyÄ‡ wartoÅ›ci maksymalnej 500 tysiÄ™cy zÅ‚otych, dlatego inwestycja
zostaÅ‚a podzielona na etapy &ndash; mÃłwi Damian Szmigielski z UrzÄ™du Miejskiego w Przedborzu.
&ndash; Czynimy teÅź starania aby rozbudowaÄ‡ zbiornik, a wÅ‚aÅ›ciwie zbudowaÄ‡ trzeci
pomiÄ™dzy dwoma juÅź istniejÄ…cymi a dolinÄ… Pilicy.
Mimo Åźe oficjalne oddanie do uÅźytku kÄ…pieliska planowane jest pod koniec lipca, amatorÃłw kÄ…pieli
i plaÅźowania nie brakuje. 31 lipca nad zalewem ma zostaÄ‡ rozegrany turniej piÅ‚ki plaÅźowej
poÅ‚Ä…czony z zawodami wÄ™dkarskimi. (pg)
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