Ale to będzie piękne miejsce! Gmina zagospodaruje 2,5-hektarowy
park przy alei Niepodległości

Polany z placami zabaw dla dzieci w różnym wieku, także niepełnosprawnych, boisko do
koszykówki, tory dla rolkarzy i rowerzystów, street workout – to tylko niektóre elementy
gotowej już koncepcji zagospodarowania terenu przy alei Niepodległości.
- Inwestycję tę będziemy realizować etapami, bo według wstępnych szacunków
potrzebujemy na nią ok. 6 mln zł – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak, który przedstawił
dziś radnym koncepcję zagospodarowania parku. Plan jest taki, że firma, która wygrała
przetarg na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę, wywiąże się z tego zadania w tym roku, tak by w przyszłym, można
było wbić pierwszą łopatę i rozpocząć inwestycję.
- Na powierzchni ponad 25 tys. mkw planujemy stworzyć miejsce wypoczynku i rekreacji dla
dzieci i młodzieży, a także dla rodzin – mówi burmistrz. Na wizualizacji przygotowanej przez
wykonawcę koncepcji widać, że cały teren parku przy al. Niepodległości zostanie
zagospodarowany, ale co ważne 72 proc. powierzchni pozostanie zielona. Zachowany
zostanie naturalny kształt parku. Między rosnącymi tam drzewami, które niemal wszystkie
będą zachowane, powstaną różne strefy aktywności. Dla dzieci zbudowanych zostanie kilka
placów zabaw z urządzeniami dostosowanymi do ich wieku, z bezpieczną nawierzchnią, jak
ta na placu Bohaterów w miejscu do zabaw. Z myślą o młodzieży powstaną strefy, gdzie
będzie można aktywnie spędzać czas grając na przykład w koszykówkę, ćwicząc na siłowni
pod chmurką czy jeżdżąc po pumptracku, specjalnym torze pełnym zakrętów i muld, który
pozwala łączyć jazdę na rowerze z wszechstronnym treningiem. W parku powstanie też
miejsce dla amatorów street workoutu. Street workout to sport opierający się o ćwiczenia
siłowe, wykorzystujące jedynie ciężar własnego ciała, który cieszy się dużą popularnością
wśród młodych ludzi. – Nie zapominamy też o dzieciach z różnymi rodzajami
niepełnosprawności, nie tylko ruchowej, dla których stworzymy bezpieczne miejsca do
zabawy – podkreśla burmistrz. Znajdą się tam m.in. urządzenia, które pomagają poznawać
świat i pobudzać zmysły dzieci mających zaburzenia integracji sensorycznej.
Na terenie parku stanie duża altana, samoczyszcząca się toaleta, przystosowana także dla
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, przy drodze w kierunku SECu
wybudowany zostanie parking na 2 samochody, z czterema miejscami dla osób
niepełnosprawnych. W parku powstaną alejki spacerowe, przybędzie zieleni, będzie tu
można odpocząć w cieniu starych drzew. Park zostanie oświetlony, gmina planuje tam też
zamontowanie monitoringu.
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