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Jawor b?dzie mia? basen letni!

Koniec koszmaru z basenem w Parku Miejskim. Nowy obiekt powstanie w tym samym miejscu co
obecny, ale ju? w zupe?nie nowym standardzie i z atrakcjami. Dla najm?odszych pojawi? si?
zje?d?alnie, brodziki, mini park wodny z licznymi wodotryskami. Starsi b?d? mogli pop?ywa? na
specjalnie dostosowanych torach p?ywackich, czy skoczy? do wody m.in. z pi?tki czy trójki, b?d?
tak?e masuj?ce le?anki i rw?ca rzeka. Do tego woda b?dzie podgrzewana, a ca?a niecka
wykonana ze stali nierdzewnej. Wszystko to sprawi, ?e w Jaworze powstanie atrakcyjne miejsce
do wypoczynku.

Basen w Jaworze powsta? w 1938 i pierwotnie mia? s?u?y? jako istotny etap przygotowa?
reprezentacji Niemiec do olimpiady. W powojennej rzeczywisto?ci miasta nadal by? miejscem
wypoczynku. Pozytywna historia ko?czy si? w 2008 roku, kiedy to decyzj? ówczesnych w?odarzy
obiekt zostaje zamkni?ty. Przez ten czas w niecce basenowej zd??y?y wyrosn?? drzewa, a woda
je?li si? ju? pojawi?a, to ta z opadów deszczu. Na taki stan rzeczy mieszka?cy bardzo narzekali
licz?c, ?e w Jaworze w ko?cu powstanie basen z prawdziwego zdarzenia.
Burmistrz Jawora Emilian Bera mówi wprost, ?e nie by?o spotkania z mieszka?cami, podczas
którego nie pad?oby zapytanie w sprawie basenu miejskiego. Trzeba przyzna?, ?e dzisiejszy widok
basenu bardzo psuje wizerunek miasta i nie jest jego najlepsz? wizytówk?.
- Nie trzeba mnie przekonywa?, ?e basen letni jest wa?ny dla wszystkich. Jako dziecko
wspólnie z rodzin? i przyjació?mi sp?dza?em tutaj ka?de lato. Woda by?a zimna jak lód, ale
tamtych chwil si? nie zapomina. Wiem, jak mieszka?com bardzo zale?y, aby sko?czy? z
koszmarem tego miejsca. Dlatego te? bior?c pod uwag? g?osy mieszka?ców podj??em
decyzj? o budowie nowoczesnego obiektu. – podkre?la Emilian Bera, burmistrz Jawora i
dodaje - Jawor niestety ma wiele problemów do rozwi?zania, wszyscy to wiemy. Dlatego
te? sukcesywnie b?dziemy je rozwi?zywa?.

Jawor mo?e poszczyci? si? ?wietn? lokalizacj? letniego basenu. Po?o?ony w samym centrum
Parku Miejskiego zapewnia cisz? i kontakt z natur?. W ten sposób od lat zapewniano mieszka?com
mo?liwo?? odreagowania od codziennych trosk. Jawor buduj?c nowy basen chce o?ywi? to
miejsce, tak jak bywa?o przed laty.
- Obecnie posiadamy koncepcj? nowego basenu, któr? wykona?a firma zajmuj?ca si?
budow? tego typu obiektów w Polsce. Uwzgl?dnia ona panuj?ce standardy, a tak?e
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potrzeby ró?nych grup wiekowych. Na jej podstawie powsta?a dkumentacja projektowa pod
budow? basenu. Wkrótce zostanie og?oszony przetarg na budow? cz??ci rekreacyjnej dla
najm?odszych, tak aby prace budowlane ruszy?y z pocz?tkiem 2018 roku. Szacujemy, ?e
prace potrwaj? do roku czasu i zako?cz? si? na pocz?tku 2019 roku – informuje Jacek
Baszczyk, naczelnik Wydzia?u Infrastruktury i Rozwoju Urz?du Miejskiego w
Jaworze.

W mediach spo?eczno?ciowych widzimy pot??ne zainteresowanie tym tematem. Mieszka?cy
przyj?li z zainteresowaniem informacj? burmistrza o budowie basenu.
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