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Aktualności

F O T O R E P O R T A Ż

Baseny najszybciej w roku 2016?

Popłyniemy na aquaparku?
Szpital pod
kreską, powiat
też
Podpalacze
nękają
KędzierzynKoźle?
Strażnik i
urzędnik zajrzą
ci do pieca
Bierawa
bogatsza o 50
tys. zł
Tragiczne losy
śpiewaczki

Dotąd wiedzieliśmy, co i gdzie, teraz wiemy też za ile.
Miasto dostało finansowe opracowanie kosztów budowy
aquaparku w Azotach. W zasadzie nie ma już wątpliwości obiekt się nie utrzyma i każdego roku w jego kasie
zabraknie przynajmniej miliona złotych, który trzeba będzie
dołożyć z budżetu miasta.

Prezydent Tomasz Wantuła wydaje się tym niezrażony i nie
zamierza rezygnować ze sztandarowej, jak się dziś wydaje,
inwestycji swojej czteroletniej kadencji. A jednocześnie jednej z
największych, jakie kiedykolwiek realizował miejski samorząd.
Niestety, obecnie praktycznie nie ma szans na sfinansowanie części
kosztów budowy aquaparku środkami z Unii Europejskiej - dotacje w
ramach obecnego budżetu są na wyczerpaniu, a nowych jeszcze nie
ma. Uprzedziły nas Strzelce Opolskie i Zdzieszowice, budując swoje
baseny.
- Niestety, sportowe obiekty użyteczności publicznej przynoszą
straty, tak jest niemal wszędzie, więc trzeba zastanowić się, co
zrobić, by były one jak najniższe - mówi prezydent. - Stan obiektów
basenowych w Kędzierzynie-Koźlu jest zły i wymaga nakładów
inwestycyjnych. Jeśli chodzi o Azotor, koszty remontu są
porównywalne do kosztów budowy nowego obiektu. Trzeba na to
kilkunastu milionów złotych. Już dziś wiadomo, że w jednym z
kolejnych sezonów basenu po prostu nie uda się uruchomić z
powodu stanu technicznego. Remont pływalni przy al. Jana Pawła II
to kolejnych kilka - kilkanaście milionów. Łącznie daje to około 30
mln. Z tym musimy się zmierzyć. I to w tej kadencji, jeśli nie
chcemy zostać bez czynnych obiektów basenowych - przyznaje
Wantuła.
Tego u nas jeszcze nie było
Analiza finansowa i prawna to kolejny dokument, jaki zamówili
miejscy urzędnicy jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji o
budowie aquaparku. Opracowała go dla miasta Kancelaria
Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. W sierpniu
zeszłego roku inna kancelaria zaprezentowała studium budowy
kompleksu basenowego. Tamten dokument odpowiadał głównie na
pytanie, gdzie wybudować aquapark i jaki będzie zakres inwestycji.
Z kilku propozycji bezsprzecznie najzdatniejszy okazał się teren
kąpieliska w Azotach i to właśnie tam, o ile plany będą realizowane,
powstanie najlepszy kompleks basenowy na Opolszczyźnie.
Budowa aquaparku byłaby podzielona na kilka etapów. Najpierw
powstanie budynek z całorocznymi basenami, który będzie można
uruchomić, zanim jeszcze cała inwestycja zostanie ukończona.
Dopiero w drugim etapie zostaną zbudowane baseny zewnętrzne.
Obiekt ma pełnić przede wszystkim funkcję rekreacyjną.
W aquaparku do dyspozycji mieszkańców będzie basen sportowy z
opcjonalnym ruchomym dnem. Do tego dojdą trybuny, basen
rekreacyjny z przeróżnymi atrakcjami, brodziki oraz baseny
zewnętrzne, kilka różnego typu zjeżdżalni, sauny, jacuzzi, strefa
leżakowania i strefa gastronomiczno-kawiarniana. Tylko skąd wziąć
na to pieniądze?
Pełna wersja artykułu dostępna jest na łamach drukowanej
"Lokalnej". Zapraszamy do kiosku!
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UWAGA: Komentarze o obraźliwej treści, zawierające pomówienia i
wulgaryzmy są usuwane z forum. Prosimy uczestników dyskusji
o zachowanie pełnej kultury i wzajemnego szacunku.

Przejdź do Forum NOWEJ GAZETY LOKALNEJ
brak komentarzy
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