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Choszczno - Nowy plac zabaw i plenerowe siłownie
03.08.2018.

CHOSZCZNO. Jeszcze w tym miesiącu ruszy budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA). Na starym placu
zabaw przy ul. Mur Południowy powstanie nowy i połączony będzie z siłownią plenerową oraz tzw. strefą
relaksu. Inwestycja ma kosztować około 100 tys. zł i sfinansowana zostanie z budżetu gminy oraz z
programu rozwoju małej infrastruktury ministerstwa sportu i turystyki.

- Projekt ten daje dwie możliwości utworzenia małej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. My zdecydowaliśmy
się na wariant rozszerzony, w którym oprócz siłowni plenerowej i strefy
relaksu powstanie również nowoczesny plac zabaw, a całość zostanie
ogrodzona &ndash; tłumaczy burmistrz ROBERT ADAMCZYK. Podkreśla, że
cała inwestycja sfinansowana zostanie po połowie, z funduszu gminy oraz
ministerstwa sportu i turystyki. Na dołączonej do projektu wizualizacji
widać, że część przeznaczona na plac zabaw znajdować się będzie od strony
ul. Bolesława Chrobrego. Cały kompleks przedzieli wspomniana strefa
relaksu, a od strony obecnego miasteczka ruchu zlokalizowane zostaną
urządzenia siłowni plenerowej. Konkretnie, to w części dla maluchów
zaplanowane zostały trzy zestawy urządzeń sprawnościowych, przedzieli je
m.in. stół do szachów i chińczyka, całość zamknie sześć pojedynczych i
podwójnych urządzeń treningowych (m.in.: biegacz, wioślarz, jeździec,
orbitrek, wyciąg, wahadło, twister). W kompleksie znajdą się również
ławeczki i kosze na śmieci, a całość zostanie ogrodzona. Jak już
wspomnieliśmy budowa strefy ma się rozpocząć w przyszłym tygodniu, a
zakończenie inwestycji przewidziano na początek października br.
- Chciałbym przypomnieć, że niespełna dwa tygodnie temu oddaliśmy do
użytku siłownię plenerową zlokalizowaną w kompleksie sportowym
znajdującym się na betlejemskiej plaży, a pod koniec czerwca w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, podpisałem
również umowę na modernizację obiektów sportowych, a dokładniej
rozszerzenie siłowni zlokalizowanej na Miejskiej Górze &ndash; dodał włodarz
miasta. To dofinansowanie przeznaczone zostanie na rozbudowę części tzw.
street workautu (m.in. drabinki, drążki, poręcze, rura strażacka, kołki
gimnastyczne) oraz kolejnych , dwufunkcyjnych urządzeń. Ta część
inwestycji ma kosztować około 40 tys. zł i zakończona zostanie do końca
br. Warto też dodać, że jeszcze w tym roku podobna siłownia składająca
się z sześciu lub siedmiu elementów, powstanie obok Orlika, przy ul.
Obrońców Westerplatte.
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