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Wodny plac zabaW, 
promenada, noWe 

parkingi, bar plażoWy 
W stylu tropikalnym, 

imprezy i pikniki 
na dzikiej plaży oraz 
elektroWnia Wodna 

– takie będzie noWe 
oblicze paprocan. Wiele 
z tych planóW zostanie 

zrealizoWanych już 
W tym sezonie.

Kilka tygodni temu (nr 176 TT) pisa-
liśmy o wodnym placu zabaw, jaki 

w tym roku powstanie w pobliżu plaży. 
Obecnie jest już wyłoniony wykonawca 
robót i trwa przygotowanie terenu do roz-
poczęcia prac. Plac zabaw będzie goto-
wy w wakacje. Ale Paprocany wzbogacą 
się w tym sezonie jeszcze o kilka innych 
atrakcji.

Jak w tropikach
Teren budowy wodnego placu zabaw 

został już ogrodzony i rozpoczęły się pra-
ce. Z placu zabaw i wodnych atrakcji bę-
dzie można korzystać już w tym sezonie. 
Wartość inwestycji to 1,7 mln zł.

Wodny plac zabaw powstanie w miej-
scu dawnych pryszniców, w pobliżu plaży 
(nr 8 na mapce). W jego bliskim sąsiedz-
twie powstaną też zupełnie nowe natryski 
i przebieralnie (nr 9). Gruntownie wyre-
montowane zostaną także stojące w tym 
miejscu toalety (nr 11 mapka). Jest już 
opracowana dokumentacja techniczna.

Natomiast tuż przy bramie ośrodka 
prowadzącej w stronę przystani żeglar-
skich rozpoczęła się już budowa baru pla-
żowego w stylu tropikalnym (nr 10). Bar 
będzie serwował koktajle, kawy, herbaty, 
lody itp. Lekka drewniana konstrukcja 
baru, parasole przy stolikach kryte słomą, 
palmy, kolorowe napoje i bliskość jeziora – 
to wszystko stworzy wakacyjną, tropikal-
ną atmosferę. „Beach Bar” ma być gotowy 
już 7 maja. Będzie miał 110 miejsc siedzą-
cych i zajmie powierzchnię ok. 400 m kw. 
Po sezonie zostanie zdemontowany.

Bezpieczniej
Kolejne atrakcje, szczególnie te ad-

resowane do najmłodszych, wymagają 
też zwiększenia bezpieczeństwa na tere-
nie ośrodka. – Ukończona jest już droga 
dojazdowa do przystani żeglarskich, cze-
kamy tylko na odbiór techniczny – mówi 
Ryszard Janik, pełnomocnik prezydenta 
miasta ds. rewitalizacji Paprocan. – Sa-
mochody mają już zakaz przejazdu przez 
ośrodek.

Nowa droga zapewnia dojazd 
do przystani żeglarskich oraz restaura-
cji. Wcześniej, cały transport, konieczny 
do obsługi tych obiektów, odbywał się 
przez teren ośrodka, tymi samymi alej-
kami, którymi spacerowali przechodnie, 
tuż obok placów zabaw. W tej chwili ruch 

samochodowy został już całkowicie stąd 
wyeliminowany.

Udogodnień dla wypoczywających 
w Paprocanach jest więcej. Wykonano 
wjazd na pomost, z głównej arterii spa-
cerowej, z którego mogą korzystać osoby 
niepełnosprawne oraz rodzice z wózka-
mi. Zastosowano zakaz wjazdu, a nawet 
wprowadzania rowerów na pomost, 
z uwagi na to, że rowerzyści nie zachowy-
wali należytej ostrożności. Trwają przygo-
towania do oznakowania ścieżek. Z ruchu 
rowerowego wyłączona zostanie ścieżka 
od wejścia (przy Piramidzie), do dolnej 
bramy przy jeziorze, prowadząca obok 
placów zabaw. Dla ruchu rowerowego 
na terenie parku jest przeznaczona ścież-
ka czerwona.

Na spacery
W trakcie realizacji jest budowa 

promenady na koronie wału (punk-
ty nr 3 na mapce), od śluzy (w rejo-

nie drewnianego mostku wejściowego 
na ośrodek wypoczynkowy) do par-
kingu przy ul. Nad Jeziorem (obok 
baru „Widok”). Pierwszy etap, od śluzy 
do zejścia przy Hucie Paprockiej został 
zakończony – wymienia Ryszard Janik. 
– Drugi etap jest w trakcie wykony-
wania. Zostały przygotowane miejsca 
pod ławki, jest zamontowane oświe-
tlenie, które wkrótce zacznie działać. 
Planowany termin zakończenia prac 
to 30 czerwca, ale wykonawca obiecu-
je, że wszystko będzie gotowe nawet 
miesiąc wcześniej.

Zaraz przy Hucie Paprockiej, za mo-
stem przez Gostynkę będzie wykonany 
nowy wjazd i wejście na koronę wału. 
Deptak będzie wyłożony kostką w kolo-
rze piaskowym. Ścieżka rowerowa – kost-
ką czerwoną. Wzdłuż deptaka stanie 13 
ławek i 29 nowych latarni. Koszt budowy 
promenady wraz z wjazdem na koronę 
wału to ponad 800 tys. zł.

Tereny spacerowe po zachodniej stro-
nie jeziora będą uporządkowane. Ścież-
ka spacerowa wzdłuż brzegu Gostynki, 
pomiędzy rzeką i jeziorem, jest oczysz-
czana, zostanie też poszerzona. Teren zo-
stanie uporządkowany na odcinku od Ry-
baczówki aż do wyspy. Rozpoczynają się 
też prace przy Hucie Paprockiej (nr 6). 
W przyszłości, w odrestaurowanych za-
bytkowych murach powstanie obiekt ho-
telowo-gastronomiczny. Jak mówi obecny 
właściciel huty, trwają prace projektowe. 
W tym roku zostaną wykonane przyłącza 
mediów, a w przyszłym roku na wiosnę 
rozpocznie się renowacja zabytkowych 
budynków. Wokół obiektu powstaną 
ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Parkingi
Obok wzbogacania oferty rozryw-

kowo-rekreacyjnej, równie ważne jest 
zapewnienie odpowiedniej infrastruk-
tury. Rozpoczęły się prace geodezyj-

ne, związane z wydzieleniem działki 
na całoroczny obiekt gastronomiczny. 
Na etapie projektowania są więc nowe 
parkingi. Jeden, na ok. 65 samochodów, 
powstanie przy ul. Sikorskiego, w okoli-
cach pomnika Augusta Kissa (nr 7 map-
ka). Od strony ul. Nad Jeziorem również 
przybędzie miejsc parkingowych. Za ba-
rem „Trzynastka”, przy wejściu na koronę 
wału, powstanie ich ok. 20 (nr 5). Droga 
do dawnej restauracji „Łowiecka” zosta-
nie oświetlona, nawierzchnia będzie wy-
mieniona  Wzdłuż drogi zaplanowano aż 
95 nowych, utwardzonych miejsc posto-
jowych (nr 2 na mapce).

Będą one potrzebne, gdyż rozpo-
częły się już prace związane z zagospo-
darowaniem tzw. dzikiej plaży na miej-
sce, w którym mogłyby odbywać się 
imprezy plenerowe. – W pierwszej ko-
lejności zostały uporządkowane krzewy 
i tzw. samosiejki, które wyrosły na prze-
strzeni ostatnich 25 lat – informuje Ry-
szard Janik. – W planach jest wykonanie 
utwardzonej ścieżki pieszo-rowerowej 
wzdłuż plaży, montaż około dziesięciu 
ławeczek, koszy na śmieci i oświetlenia 
na sezon letni. Chcemy też uregulować 
zejścia do wody, stworzyć około ośmiu 
mini plaż, do których wygodnie będzie 
np. przybić kajakiem. Będzie to plaża 
niestrzeżona, miejsce pikników. W naj-
bliższym czasie powstanie też utwardzo-
ne miejsce pod rozstawienie sceny (nr 
1 mapka), droga dojazdowa, miejsca 
na parkingi dla pojazdów obsługi i zasi-
lanie energetyczne.

Sportowo i ekologicznie
W czerwcu rozpocznie się moder-

nizacja kompleksu sportowego „Ze-
tka”, związana z kandydaturą Tychów 
na centrum pobytowe EURO 2012 (nr 
12 na mapce). W budynku wykonany 
zostanie remont zaplecza sanitarnego 
i natrysków. Na boisku do piłki nożnej 
będzie wykonane oświetlenie oraz na-
wodnienie murawy. Zaplanowano też 
rozbudowę boiska do siatkówki z wy-
mianą nawierzchni. Koszt modernizacji 
to 750 tys zł.

Natomiast w dalszej przyszło-
ści w Paprocanach ma powstać cieka-
wy obiekt ekologiczny – mała elektrow-
nia wodna (nr 4). Wolnoobrotowe koło 
(3-5 obrotów/minutę) mogłoby zostać 
zamontowane w miejscu spadów wody 
na rzece Gostynce lub przy jazie wodnym 
przy jeziorze (śluza). Jak mówi Zbigniew 
Gieleciak, prezes Rejonowego Centrum 
Gospodarki Wodno-Ściekowej (pomy-
słodawcy projektu), koło zostałoby za-
montowane obok głównego ciągu rzecz-
nego, przez co nie stanowiłoby zagrożenia 
dla ryb. Koło posiadałoby moc elektrycz-
ną 20-30 kW i bardzo korzystnie wpły-
wałoby na natlenienie wody, co sprzyja 
rewitalizacji zdegradowanych rzek i cie-
ków wodnych. Mikroelektrownia mogła-
by powstać w ciągu najbliższych trzech 
lat, a szacowany koszt inwestycji to 5 – 6 
mln zł.

Sylwia ZawadZka

Paprocany 2011
Legenda:

utwardzane miejsce pod rozstawienie sceny1. 
ok. 95 nowych utwardzanych miejsc   2. 
postojowych
promenada od śluzy do parkingu 3. 
przy ul. Nad Jeziorem
mała elektrownia wodna4. 
parking na ok. 20 miejsc5. 
Huta Paprocka6. 
parking na ok. 65 miejsc7. 
wodny plac zabaw8. 
nowe natryski i przebieralnie9. 
beach bar w stylu tropikalnym10. 
toalety 11. 
kompleks sportowy „Zetka”12. 

paprocany zyskują nowe oblicze. Wiele inwestycji zostanie zrealizowanych jeszcze w tym sezonie.
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