W Koluszkach powstaną nowe parki
Urząd Miejskie w Koluszkach rozpoczął prace nad projektem zazielenienia naszego miasta. Do końca
2017 r. w Koluszkach ma powstać kilka nowych parków. Na powyższe zadanie gmina chce pozyskać
85-procentowe dofinansowanie ze środków unijnych.
Olbrzymi park na cegielni
Zgodnie z tworzonym projektem w Koluszkach mają zostać stworzone 4 nowe parki.
Najambitniejszym przedsięwzięciem będzie zagospodarowanie terenu po byłej cegielni (teren
pomiędzy ul. Polną, Zieloną i Czarnieckiego). Przypomnijmy, że połowa powyższego terenu została
przeznaczona pod poszerzenie strefy ekonomicznej. Na pozostałych 10 ha w celu oddzielenia strefy
przemysłowej od zabudowań, utworzone zostaną tereny zielone. Dla zobrazowania wielkości
powierzchni dodajmy, że Park Miejski przy dworcu rozpościera się na 5 ha. Tworzenie parku na
cegielni nie sprowadzi się oczywiście do prostego zasadzenia drzew. Ma być on tak zaprojektowany,
by być jak najbardziej użytecznym dla mieszkańców. Oprócz ławek oraz ścieżek do biegania, ma
również dysponować przestrzeniami na siłownie czy miejscami do gry, na przykład w bule. Ponieważ
tworzeniem parku zajmie się profesjonalistka (dendrolog i architekt krajobrazu) dr Elżbieta
Szopińska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, poprzez właściwy dobór drzew
wyeliminowany zostanie problem brudzących ptaków. Zdaniem dr. Szopińskiej, kardynalnym błędem
który popełniono w trakcie tworzenia Parku Miejskiego przy stacji, było nasadzenie zbyt dużej ilości
klonów srebrzystych, które uwielbiają gawrony. Drzewa te, stały się zatem idealnym wabikiem dla
tych stworzeń. W parku na cegielni mają oczywiście również bytować ptaki, ale mają to być drobne,
śpiewające gatunki i nie tak inwazyjne. Dodajmy, że część zielonych terenów na cegielni zostanie
również pozostawiona w postaci zielonej łąki, na przykład jako miejsce lokalizacji przyszłego basenu.
Pozostałe miejsca do zazielenienia
Poza cegielnią, kolejne parki pojawią się wokół dworca od strony ul. 3 Maja; na osiedlu
Staromiejskim (tzw. kozim rynku); oraz na osiedlu 11 Listopada między blokami. Z góry
dementujemy plotkę, jakoby na tym osiedlu, na zielonym skwerze między garażami, siedzibą
Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i blokami, miał stanąć kolejny budynek wielorodzinny.
Choć nowe bloki są jak najbardziej potrzebne, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców w tym miejscu
powstanie park z ławeczkami, alejkami i oświetleniem. W ramach projektu kolejnemu etapowi
rewitalizacji ma zostać również poddany Park Miejski przy dworcu. Mają tam pojawić się nowe
nasadzenia, a w kolejnym roku fontanna.
Powyższe parki mają powstać w 2017 r. Jednak już do końca wakacji Gmina musi złożyć wniosek
unijny o dofinansowanie. W związku z powyższym, gdy tylko powstanie pierwszy zarys projektu, na
konsultacje w sprawie zagospodarowania parków będą zapraszani mieszkańcy sąsiadujący z
projektowanymi zielonymi terenami. Jako ciekawostkę dodajmy, że oprócz 85-procentowego
dofinansowania projekt przewiduje również, że przez trzy kolejne lata zabezpieczone zostaną
pieniądze na zabiegi pielęgnacyjne w parkach.
Na koniec można zadać sobie pytanie, dlaczego podobne inwestycje nie powstaną w okolicznych
sołectwach. Niestety, środki unijne z powyższego konkursu przeznaczone są wyłącznie dla miast.

