UROCZYSTE OTWARCIE ZJEŻDŻALNI WODNEJ NA KRYTEJ PŁYWALNI W SIERPCU

31 sierpnia 2020 roku odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji, jaką jest Zjeżdżalnia Wodna na
terenie Krytej Pływalni w Sierpcu. Celem jej było wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty usług dla
klientów, zwłaszcza najmłodszych oraz zwiększenie poziomu konkurencyjności. Obiekt oddany
do użytku w 1998r., po 22 latach doczekał się długo wyczekiwanej inwestycji. Rolę organu
zarządzającego obiektem pełni Starostwo Powiatowe w Sierpcu.

Kierownik Krytej Pływalni w Sierpcu Marek Iwiński nadmienił, iż dzięki inicjatywie Wicestarosty
Sierpeckiego Jarosława Ocickiego, przy wspólnym uzgodnieniu ze Starostą Sierpeckim
Mariuszem Turalskim, Zarządem oraz Radą Powiatu w Sierpcu podjęto uchwałę o
sfinansowaniu budowy zjeżdżalni w całości ze środków budżetowych Powiatu
Sierpeckiego.Koszt całkowity inwestycji opiewa na kwotę 195 570zł.

Wewnętrzna zjeżdżalnia typu ,,Anakonda” została wykonana z laminatu poliestrowo –
szklanego na bazie żywic epoksydowych o o długości ślizgu 35 metrów, zakończona wanną
hamowną. Podest startowy znajduje się na wysokości 3 metrów, natomiast spadek ślizgu to ok.
12%. Dodatkowo nad bezpieczeństwem zjeżdżających czuwa elektroniczny system ,, Start –
Stop”. Jest to zjeżdżalnia półotwarta. To bardzo ważny aspekt dla opiekunów, którzy obserwują
zabawę swoich dzieci w bezpiecznym otoczeniu. Została również zmodernizowana instalacja
dezynfekcji wody basenowej w postaci montażu lampy UV na małym basenie. Jej zadanie to
przede wszystkim dodatkowe wsparcie procesu dezynfekcji wody.

Udział w uroczystości wzięli m.in.: Starosta Sierpecki Mariusz Turalski, Wicestarosta Sierpecki
Jarosław Ocicki, Przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Burzyński oraz Radni Powiatu
Sierpeckiego. Nie zabrakło także Burmistrza Miasta Sierpca Jarosława Perzyńskiego. Obecni
byli również uczestnicy konkursu ,, Basen widziany oczyma dziecka” oraz media. Kierownik
Krytej Pływalni w Sierpcu w swoim wystąpieniu podkreślał, iż nie jest to zwykła inwestycja
budowlana, a bardzo długo wyczekiwane marzenie mieszkańców. O potrzebie budowy takiej
zjeżdżalni mówiło się w Sierpcu już od wielu lat. Basen wraz z nową atrakcją, będzie służył
dzieciom, młodzieży, seniorom oraz rodzinom z naszego miasta, powiatu i całego regionu.
Następnie głos zabrali goście, podkreślali, iż to nie koniec ambitnych planów i zamierzeń.
,,Przed nami jeszcze wiele inicjatyw, które będą rozwijały nasz powiat i poprawiały jakość życia
naszych mieszkańców” – podkreślał Starosta Sierpecki Mariusz Turalski. Po symbolicznym
przecięciu wstęgi nie mogło zabraknąć pierwszych inauguracyjnych zjazdów ze Zjeżdżalni
Wodnej, których dokonały dzieci.

Został również rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Basen widziany oczyma dziecka”. Udział w
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konkursie wzięli: Maja Kuligowska – 8 lat, Gabriela Gabryszewka – 8 lat, Wiktor Grużewski – 9
lat, Milena Dybikowska – 11 lat, Anna Tyburska – 11 lat. Mateusz Golat – 13 lat. Zwyciężczynią
konkursu została Maja Kuligowska, która otrzymała nagrodę główną w postaci karnetu
rodzinnego. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa i upominki okolicznościowe.
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