Mamy pieniądze na turystyczną atrakcję
Projekt parku wodnego w Lisowicach staje się faktem. Na realizację powyższej inwestycji, Gmina
Koluszki pozyskała blisko 6 mln zł dofinansowania.
Realizacja projektu będzie gigantycznym przedsięwzięciem logistycznym, wymagającym
rozwiązywania wielu problemów, jak chociażby jak najmniej inwazyjnej ingerencji w wodny
ekosystem. Nieuniknionym okaże się bowiem konieczność spuszczenia i wymiany wody, oraz
wyczyszczenia dna zbiornika. Szacowany na 9 mln projekt będzie powstawał przez cały 2017 rok, tak
by w 2018 r. udostępnić pierwsze atrakcje.
Po ukończeniu, inwestycja ma stać się prawdziwą atrakcją turystyczną łódzkiego regionu. Obok
impulsu ekonomicznego opartego na bazie koluszkowskiej strefy ekonomicznej, turystyka miałaby się
zatem stać kolejną dźwignią rozwoju naszej gminy.
– Co prawda drugiego Uniejowa tu nie zbudujemy, ale mamy ambicje byśmy stali się jednym z
chętniej odwiedzanych zakątków województwa łódzkiego. Chodzi nam o wykreowanie tzw. turystyki
weekendowej w Koluszkach. Będziemy zachęcać łodzian do tego, by pociągiem Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej w 15-20 minut docierali do Koluszek, zwiedzali muzeum, które projektujemy przy
dworcu, a następnie rowerem podróżowali po naszej gminie, kierując się nad wodną rekreację do
Lisowic. By ułatwić rowerzystom dotarcie do celu wytyczone zostaną ścieżki rowerowe. Na
wypromowanie tego miejsca mamy aż 1 mln zł. A zatem w roku otwarcia parku wodnego mieszkańcy
mogą być przygotowani na kilkanaście wydarzeń – informuje Mateusz Karwowski doradca
burmistrza ds. inwestycji.
Inwestycja będzie okazją do uruchomienia licznych prywatnych działalności gospodarczych.
Przedstawiciele władz miasta liczą na to, że mieszkańcy wezmą sprawy w swoje ręce, tworząc liczne
usługi dla turystów, na przykład w postaci budek z lodami czy innego rodzaju smakołykami.
Niebawem uruchomione zostaną programy umożliwiające pozyskiwanie dotacji na pomysły
biznesowe. Mile widziany będą również duże prywatne projekty. Gmina wokół Lisowic przygotowała
ok. 30 ha terenu dla firm, które zainteresowane są na przykład budową hoteli czy różnego rodzaju
ośrodków turystycznych.
Założenia projektu
Przypomnijmy, że nad zbiornikiem powstanie chronione przez ratowników kąpielisko z piaszczystą
plażą o powierzchni ok. 7 tys. m2. Plaża zostanie wyposażona w pełne zaplecze niezbędne do kąpieli,
a więc przebieralnie, prysznice, toalety oraz wieżę strażniczą dla ratownika. W celu uatrakcyjnienia
wodnej zabawy kąpielisko zostanie wzbogacone o spiralną zjeżdżalnię z niecką basenową.
Najbardziej efektownym elementem wodnego wypoczynku ma być tor wakeboardowy. Dla
niewtajemniczonych wyjaśnijmy, że wakeboarding polega na płynięciu po powierzchni wody na
desce, trzymając się liny ciągnionej przez łódź lub za pomocą wyciągu. Tor będzie miał długość ok.
300 metrów i wyposażony zostanie w różnego rodzaju konstrukcje pływające, umożliwiające skoki
czy przejażdżki w różnych pozycjach. Uzupełnieniem toru będzie pomost pływający na przystani oraz
budynek gospodarczy na brzegu. Zakupione zostaną również 4 kajaki dwuosobowe oraz 4 rowery
wodne. Nad bezpieczeństwem pływających będzie czuwał ratownik wyposażony w skuter wodny.

Aktywnie wypoczywać będzie można również na lądzie. W pobliżu zalewu usytuowane zostaną dwa
boiska do plażowej piłki siatkowej, siłownia zewnętrzna oraz dwa parki linowe. Pierwszy z nich o
długości ok. 70 metrów przeznaczony będzie dla dzieci. Drugi, składający się z 40-50 atrakcji, będzie
wymagał asekuracji i obecności instruktora.
Za obsługę wypoczywających odpowiedzialny będzie budynek restauracyjny w kształcie kopuły o
średnicy 12 m. Przewiduje się prowadzenie w nim małej gastronomii, kawiarni, snack barów czy
pijalni soków. Obecny będzie również plac zabaw oraz miejsce na ognisko z wiatami i ławami. Do
obsługi wymienionych urządzeń i atrakcji, gmina będzie szukać prywatnych operatorów.
Z kolei wokół zalewu poprowadzone zostaną ciągi pieszo-rowerowe (oświetlane lampami na energię
słoneczną), a w miejscach gdzie jest to niemożliwe powstaną drewniane kładki na palach ciągnące
się wzdłuż brzegów. Przy szlakach rozmieszczone zostaną ławki i kosze. Wykarczowane zostaną
dzikie zarośla. Poszerzeniu do 2,5 m ulegnie również istniejąca już kładka piesza przez Mrogę.
Zagospodarowane zostaną także piękne widoki. Na wschodnim brzegu akwenu ma powstać
drewniana platforma z widokiem na ruiny starej kaplicy. Całość terenu ma być objęta monitoringiem
oraz bezprzewodowym internetem.

