Uroczyste przecięcie wstęgi podczas
otwarcia basenów w Lisowicach

12 lipca otwarto sezon letni nad zbiornikiem wodnym w Lisowicach. Otwarcie zostało powiązane z
uroczystym uruchomieniem dwóch odkrytych basenów, które mają urozmaicić mieszkańcom
wakacyjny wypoczynek.
W ceremonii przekazującej obiekty do użytku, uczestniczyli przedstawiciele gminnych oraz
powiatowych samorządów z Koluszek oraz Brzezin, a także z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,
który rozdziela środki unijne. Nowe obiekty poświęcił o. gwardian Damian Siwula, proboszcz parafii
św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach. Pamiątkowego przecięcia wstęgi dokonali: członek zarządu
województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska, burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, oraz starosta
powiatu łódzkiego wschodniego Andrzej Opala.
– Dla nas to ogromna radość, że właśnie w taki sposób te środki są w naszym regionie wdrażane. W
życiu ważna jest nie tylko praca, ale i te momenty gdy możemy się zrelaksować i odpocząć. Niech to
będzie takie miejsce dla Państwa. Proszę z niego często korzystać, bo naprawdę warto – zwróciła się
do obecnych na uroczystości członek zarządu woj. łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
Podczas uroczystości wyeksponowany został także wątek historyczny, który rzuca nieco więcej

światła na to, z jak olbrzymim wyprzedzeniem należy niekiedy planować pewne projekty
samorządowe, i budować potencjał gminy. – W sposób szczególny chciałbym powitać pana Zbigniewa
Matysiaka, wieloletniego radnego naszej gminy, członka Zarządu w latach 1998-2002,
samorządowca dzięki którego inicjatywie Gmina Koluszki zdecydowała się na zakup tego terenu 20
lat temu – podkreślił gospodarz uroczystości burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.
Kontynuacją, tej w pewnym sensie wizjonerskiej decyzji sprzed kilkudziesięciu lat, jest nie mniej
odważna decyzja obecnych władz gminy o uporządkowaniu terenu nad zalewem w Lisowicach i
przekształcenia go w atrakcję turystyczną. Jak widać bowiem z powyższego, pomysł krążył w wielu
umysłach, ale brakowało woli przekucia wizji w konkretne działania.
Uruchomienie basenów to oczywiście jedynie jeden z elementów, wielkiego turystycznego projektu
który powstaje w Lisowicach. Przypomnijmy, że do czerwca 2019 nad zalewem powstaną jeszcze
m.in. park linowy, wakeboard (deska wodna), restauracja, plaże, molo, zjeżdżalnia, wypożyczalnia
kajaków, boisko do piłki plażowej, plac zabaw, siłownia, pola namiotowe, punkty widokowe, kolejne
parkingi i ścieżki dla pieszych. Silną stroną projektu będzie dodatkowo jego elastyczność. Park
wodny jest na tyle otwartą koncepcją, że będzie on wstanie zagospodarowywać kolejne pomysły i
wchłaniać nowe rozwiązania, jak choćby tworzenie bazy hotelarskiej.
Przykładem są tu również działania komplementarne podejmowane przez powiat łódzki wschodni, na
które zwrócił uwagę starosta Andrzej Opala: – Rozpoczęliśmy już budowę i modernizację dróg od
Koluszek przez Katarzynów, Felicjanów i Erazmów do obiektu w Lisowicach. Koszt inwestycji o
długości prawie 8 km to 6 mln zł. Na zadanie mamy zabezpieczone środki własne. O dofinansowaniu
inwestycji w połowie podjęła także decyzję Rada Miejska w Koluszkach. Zakończyliśmy także
rewaloryzację parku wokół domu pomocy społecznej w Lisowicach. Warto się tam udać,
pospacerować po pięknych ścieżkach i odpocząć w altance.
Podejmowane przez Gminę Koluszki działania, zostały również zauważone przez sąsiednie Brzeziny.
– My nie zazdrościmy tego, że macie tak piękny obiekt, bo on wzbogaca całą naszą społeczność, cały
ten piękny teren, który miejscami znajduje się także w powiecie brzezińskim. Po dużych staraniach w
naszym powiecie udało się zgromadzić wszystkich ludzi z szeroko pojętej branży rekreacyjnoturystycznej, aby założyć lokalną organizację turystyczną pod nazwą „Ziemia Brzezińska”.
Zapraszamy do niej także Koluszki, dołączcie do nas. Nasi przedsiębiorcy doszli bowiem do
wspólnego wniosku, że obecnie nie jest czas konkurowania, ale czas współpracy, powiększania
wspólnej oferty. Jeżeli połączymy siły, będziemy w stanie przyciągać ludzi z całej Polski, a może i z
zagranicy – zwrócił się do uczestników uroczystości starosta powiatu brzezińskiego Edmund Kotecki.
Po uroczystych przemowach przyszedł czas na wypróbowanie basenów. Część oficjalną zakończyły
zatem widowiskowe pokazy ratownictwa wodnego w wykonaniu członków skierniewickiego WOPR-u.
Ratownicy zaprezentowali m.in. sposoby holowania osób nieprzytomnych lub tonących w wodzie, a
także symulację akcji udzielania pierwszej pomocy osobie z urazem kręgosłupa. Pamiętajmy bowiem,
że ze względu na małą głębokość basenów, na obiektach obowiązuje bezwzględny zakaz skakania na
głowę.

