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W maju planowane jest rozpoczÄ™cie prac nad kolejnym etapem zagospodarowania terenu wokÃłÅ‚
zbiornika wodnego w Przedborzu, ktÃłre majÄ… byÄ‡ zakoÅ„czone jeszcze przed wakacjami. Koszt tej
czÄ™Å›ci inwestycji wyniesie blisko milion zÅ‚otych. Gminie udaÅ‚o siÄ™ pozyskaÄ‡ na ten cel
dofinansowanie ze Å›rodkÃłw unijnych w wysokoÅ›ci 450 tys. zÅ‚. ResztÄ™ ma wyÅ‚oÅźyÄ‡ z
wÅ‚asnej kasy.
W latach ubiegÅ‚ych oczyszczono zbiornik, wybudowano kÄ…pielisko, parking, plac zabaw, skatepark,
boiska, zrobiono alejki i zamontowano oÅ›wietlenie (moÅźna o tym przeczytaÄ‡ TUTAJ). W tym roku
prace bÄ™dÄ… siÄ™ odbywaÄ‡ przy poÅ‚udniowo-zachodniej czÄ™Å›ci zalewu, po stronie
kÄ…pieliska. Do koÅ„ca czerwca planowane jest wykoÅ„czenie pawilonu sanitarnego, w ktÃłrym majÄ…
siÄ™ znaleÅºÄ‡ toalety, umywalnie z kabinami prysznicowymi, pralnia, kuchnia oraz miejsce do mycia
naczyÅ„ i poboru wody. Budynek ma byÄ‡ wyposaÅźony w system kolektorÃłw sÅ‚onecznych, ktÃłre
bÄ™dÄ… podgrzewaÄ‡ wodÄ™. Obok pawilonu sanitarnego bÄ™dzie siÄ™ znajdowaÅ‚ budynek
recepcji z magazynkiem, sÅ‚uÅźÄ…cy do obsÅ‚ugi kompleksu. Oba budynki (fot. poniÅźej) zostaÅ‚y
wybudowane duÅźo wczeÅ›niej i sÄ… czÄ™Å›ciÄ… niezrealizowanych planÃłw zagospodarowania terenu
wokÃłÅ‚ zalewu jeszcze z lat 80-tych. Tam teÅź bÄ™dzie wybudowany parking na 40 miejsc
postojowych, do ktÃłrego wjazd bÄ™dzie od ul. CzÄ™stochowskiej oraz ponad 1000 m. ciÄ…gÃłw
komunikacyjnych z kostki brukowej, Å‚Ä…czÄ…cych tÄ… czÄ™Å›Ä‡ z plaÅźÄ…. Na brzegu kÄ…pieliska
ustawiona bÄ™dzie zjeÅźdÅźalnia wodna Å›limakowa o dÅ‚ugoÅ›ci ponad 55 metrÃłw oraz pomost
rekreacyjny. Przy plaÅźy znajdzie siÄ™ plac zabaw dla dzieci, ta czÄ™Å›Ä‡ kompleksu zostanie takÅźe
oÅ›wietlona. OprÃłcz tego ma powstaÄ‡ pole do minigolfa, altanki, Å‚aweczki, stojaki na rowery, pole
caravaningowe z 6 miejscami dla przyczep, do ktÃłrych zostanie doprowadzona energia elektryczna,
wydzielone bÄ™dzie teÅź pole namiotowe.
Jak siÄ™ dowiedzieliÅ›my, przy duÅźym zalewie, na dziaÅ‚kach przekazanych przez gminÄ™ osobie
prywatnej w ramach zamiany, inwestor planuje jeszcze przed wakacjami wybudowaÄ‡ bar szybkiej
obsÅ‚ugi z wypoÅźyczalniÄ… sprzÄ™tu wodnego (kajaki, rowery wodne, itp.). Gmina przygotowaÅ‚a
wczeÅ›niej fundamenty oraz infrastrukturÄ™ pod budowÄ™.
- Jest to na pewno uwieÅ„czenie caÅ‚ej pracy nad infrastrukturÄ… turystycznÄ…, bez tego nikt nie
mÃłgÅ‚by tu przyjechaÄ‡, tak to jest moÅźliwoÅ›Ä‡ przyciÄ…gniÄ™cia turystÃłw z zewnÄ…trz, bo
bÄ™dzie pole caravaningowe i namiotowe, bÄ™dÄ… sanitariaty, to na pewno uatrakcyjni ten teren i
bÄ™dzie sprzyjaÅ‚o coraz wiÄ™kszej rzeszy turystÃłw przyjeÅźdÅźajÄ…cych do Przedborza. Na pewno
odczujÄ… to nasze sklepy, bo tutaj najwiÄ™cej jest dziaÅ‚alnoÅ›ci handlowej, a zawsze ten sezon
wakacyjny przysporzy rÃłwnieÅź dochodÃłw dla tych, ktÃłrzy prowadzÄ… tu dziaÅ‚alnoÅ›Ä‡, ale i
mieszkaÅ„cy skorzystajÄ… z moÅźliwoÅ›ci wypoczynku. CaÅ‚a infrastruktura bÄ™dzie juÅź gotowa i
trzeba tylko bÄ™dzie zapraszaÄ‡ tutaj turystÃłw - mÃłwi MiÅ‚osz NaczyÅ„ski, burmistrz Przedborza.
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