Projekt pn. ”Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kąpielisku w Żarkach”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013.

Informacja o zakończeniu zadania.

W dniu 31 grudnia 2011 r. dokonano końcowego odbioru robót wykonanych przez firmę
BUDREMO – BMK Sp. z o.o. na obiekcie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy
kąpielisku w Żarkach”. W skład komisji weszli burmistrz Klemens Podlejski , kierownik
Joanna Zamorska, kierownik Krzysztof Szczerba, inspektor nadzoru Andrzej Doroszuk.
Stwierdzono, iż prace w ramach realizacji zadania wykonano bez zastrzeżeń. Co powstało w
ramach projektu?

Dwa boiska do piłki plażowej, wymarzony przez najmłodszych plac zabaw, a także budynek
letniej kawiarenki, nowe ścieżki wokół stawu to podstawowe efekty realizowanego w 2011 r.
projektu przez Gminę Żarki. Podstawową zasadą przyjętą przy zagospodarowaniu terenu przy
kąpielisku miejskim była chęć stworzenia wielofunkcyjnej przestrzeni odpowiadającej
obecnym i przyszłym potrzebom mieszkańców oraz osób przyjezdnych. Przestrzeni, która
będzie sprzyjała czynnemu wypoczynkowi i rekreacji.

Teren wokół kąpieliska miejskiego i stawu na rzece Leśniówce (w sumie około hektara
powierzchni) zaprojektowano jako teren publiczny, ogólnodostępny dla wszystkich
mieszkańców. Dogodne położenie terenu między „starą” częścią miasta, a osiedlem 600 –
lecia, nieopodal sanktuarium w Leśniowie, powoduje, że jest to ważny punkt, który ma szansę
spełniać funkcję rekreacji i wypoczynku, także czynnego.
Temu mają służyć przede wszystkim trzy obiekty infrastruktury rekreacyjno sportowej: dwa
boiska do piłki plażowej ograniczone piłkochwytami oraz bardzo kolorowy i bezpieczny plac

zabaw. Obszar zlokalizowany wokół stawu zaprojektowano jako teren krajobrazowy ze
ścieżkami.
W strefie wejściowej wybudowano budynek (budynek socjalny – letnia kawiarenka do 50
osób). Parterowy budynek o tradycyjnej konstrukcji swoją formą, a także poprzez
zastosowany materiał, kamień wapienny, łamany, cegłę ceramiczną i drewno, naturalnie
wpisuje się w otaczający krajobraz. Budynek zostały zaprojektowany na rzucie prostokąta.
Czerpie on swoją formę bezpośrednio z architektury regionalnej tego terenu – stodół. Warto
wspomnieć, iż w Żarkach nieopodal tego miejsca zachował się niepowtarzalny zespół
zabytkowych stodół z przełomu XIX i XX wieku.

Dla podkreślenia walorów wnętrza

nowego budynku konstrukcja nośna dachu została maksymalnie wyeksponowana – stanowią
ją elementy nośne z drewna klejonego. Cała część tzw. zaplecza cateringowego i sali
konsumpcyjnej stanowi „ceglaną kostkę” przenikającą przez cały budynek.
Wewnątrz budynku dla podkreślenia tego elementu posadzka w tym fragmencie wykonana
jest z cegły ceramicznej, pełnej, swoją kontynuację ma także na zewnątrz w postaci tarasu
zewnętrznego. W obszarze przenikania się części ceglanej z kamienną, usytuowano
przeszklenia, które otwierają budynek na staw, a w pierwszym planie na projektowany taras.
Główne wejście do budynku usytuowane jest od strony ulicy Wierzbowej, w strefie
wejściowej zaprojektowano portal w postaci słupów i wieńca wykonanego z monolitycznego,
architektonicznego żelbetu, wspierającego ramy z drewna klejonego. Część ta stanowi
konstrukcję wsporczą dla pnączy okalających całe przedpole wejściowe. Przed budynkiem
powstał taras, gdzie będą mogły odbywać się koncerty.
Na parterze budynku stworzono salę konsumpcyjną dla około 50 osób wraz z zapleczem
cateringowym obejmującym pomieszczenie socjalne, zmywalnię, rozdzielnię cateringową,
pomieszczenia sanitarne dla personelu oraz pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne.

W wyniku realizacji projektu przebudowano teren wielkości jednego hektara w wyniku
zagospodarowania obszaru wprowadzone nowe funkcje turystyczne i rekreacyjne. Powstała
baza turystyczna do rozwoju aktywnego wypoczynku w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków,
w
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współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013 wpłynie z pewnością na zwiększenie zainteresowania
Żarkami ze strony turystów oraz letników.

(przygotowanie i fotografie: Katarzyna Kulińska-Pluta, Urząd Miasta i Gminy w Żarkach)

