Przedbórz

KÄ…pielisko dopiero w przyszÅ‚ym roku?
19.07.2011.

W kwietniu pisaliÅ›my o planach dotyczÄ…cych zagospodarowania terenu wokÃłÅ‚ zbiornika wodnego w
Przedborzu. ZjeÅźdÅźalnia wodna, pole do minigolfa, pole caravaningowe i namiotowe miaÅ‚y powstaÄ‡
jeszcze przed tegorocznymi wakacjami. Niestety plany w tym roku nie zostanÄ… zrealizowane. Natomiast
czynny jest juÅź lokal gastronomiczny i wypoÅźyczalnia sprzÄ™tu wodnego.
Wszystkie plany, o ktÃłrych pisaliÅ›my TUTAJ, zostaÅ‚y przesuniÄ™te na przyszÅ‚y rok, w tym roku
ma byÄ‡ jedynie wykonane ogrodzenie czÄ™Å›ci terenu przy kÄ…pielisku. PoniewaÅź inwestycja jest
dofinansowana z Å›rodkÃłw unijnych, gmina najpierw musiaÅ‚a czekaÄ‡ na pozytywnÄ… ocenÄ™
wniosku o dofinansowanie. JednoczeÅ›nie naleÅźaÅ‚o wskazaÄ‡, Åźe zalew juÅź w roku ubiegÅ‚ym
uzyskaÅ‚ dofinansowanie z Å›rodkÃłw Programu Rozwoju ObszarÃłw Wiejskich i wykorzystany zostaÅ‚
praktycznie caÅ‚y moÅźliwego limit dofinansowania na PrzedbÃłrz. Dlatego nastÄ™pny etap bÄ™dzie
dofinansowany takÅźe z PROW, ale juÅź z osi LEADER. PieniÄ…dze zostaÅ‚y przyznane, ale w tym
przypadku jest dÅ‚uÅźsza procedura przyznawania Å›rodkÃłw i to znacznie wydÅ‚uÅźa okres od
zÅ‚oÅźenia wniosku o dotacjÄ™ do decyzji o dofinansowaniu do ponad pÃłÅ‚ roku. DecyzjÄ™ o
dofinansowaniu gmina otrzymaÅ‚a dopiero w marcu, po czym ogÅ‚oszono przetarg.
- Niestety Åźadna z ofert nie mieÅ›ciÅ‚a siÄ™ w kwocie jakÄ… mogliÅ›my przeznaczyÄ‡ na
sfinansowanie zamÃłwienia. Potem byÅ‚o juÅź za pÃłÅºno na ogÅ‚aszanie kolejnego przetargu, gdyÅź
wtedy prace zostaÅ‚yby skoÅ„czone we wrzeÅ›niu lub paÅºdzierniku, czyli po sezonie letnim. Na
chwilÄ™ obecnÄ… przetarg jest przygotowany i zostanie ogÅ‚oszony prawdopodobnie we wrzeÅ›niu z
terminem wykonania maj 2012, przed sezonem - wyjaÅ›nia Damian Szmigielski z przedborskiego
magistratu.
TakÅźe planowane na ten rok uruchomienie kÄ…pieliska nie dojdzie do skutku, z powodu braku
odpowiedniej infrastruktury (m. in. natryskÃłw), kÄ…pielisko nie speÅ‚nia takÅźe wymogÃłw, jakie
stawiajÄ… ratownicy (bieÅźÄ…ca woda, miejsce do prowadzenie reanimacji). Jednak mimo
umieszczonych przy plaÅźy zakazÃłw i informacji amatorÃłw kÄ…pieli i opalania nad zalewem nie brakuje.
Od soboty czynny jest juÅź prywatny lokal gastronomiczny z ogrÃłdkiem piwnym, znajdujÄ…cy siÄ™ przy
duÅźym zalewie. Obok lokalu funkcjonuje rÃłwnieÅź wypoÅźyczalnia sprzÄ™tu wodnego, gdzie moÅźna
wypoÅźyczyÄ‡ Å‚ÃłdkÄ™, kajak oraz rower wodny.(pg)
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