
REWITALIZACJA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO W OCHLI – propozycje mieszkańców 

 

Tężnia – 21 głosów 

 

Wybieg dla psów – 5 głosów 

 

Wake Park - 3 głosy 

 

Boisko do piłki plażowej – 3 głosy 

 

Strzelnica – 2 głosy 

 

Park linowy – 2 głosy 

 

Scena – 2 głosy 

 

Pole namiotowe   

 

Kompleksowe zagospodarowanie razem z Dziką Ochlą 

 

Powiększony akwen 

 

Przykładem może być kąpielisko w Nysie 

 

Grota solna usytuowana częściowo pod ziemią, żeby można byłoby schować się przed upałem 

 

Bar, restauracja 

 

Musi zostać teren zielony i wszystkie drzewa dającej przyjemny cień po lewej stronie od wejścia 

Wymiana całkowita dna kąpieliska! Idzie się zabić na tych kafelkach. 

 

Zjeżdżalnia rodzinna 

 

Boisko do piłki ręcznej plażowe 

 

Tor speedrowerowy 

 



Stoliki z ławkami i parasolami do piknikowania 

 

Park linowy- trudniejszy niż na Dzikiej Ochli 

 

Plaża z drink barem jak pod x-demonem, ale po drugiej stronie kąpieliska -strefa dla dorosłych, z 

DJami na żywo i weekendowe imprezy przy muzyce elektro. Coś na wzór kontenerów w Poznaniu. 

Niech będzie w końcu coś dla młodzieży w Zielonej górze a nie, wszystko dla dzieci i starców. 

 

Markizy jak np. na miejskim kąpielisku w RCS Lubin. 

 

Wyciąć drzewa 

 

Kosmodrom 

 

Trybuny przy głównym boisku do plażówki, szatnie dla zawodników 

 

Akcelerator cząstek 

 

Ławki i śmietniki 

 

Amfiteatr 

 

Pomost 

 

Pole dla kamperów z przyłączami 

 

Oczyszczalnia wody, basen(y) z wodą podgrzewaną, natryski, przebieralnie 

 

Parasole w miejscach gdzie nie ma drzew (najlepiej dobrze obciążone i zabezpieczone przed łatwą 

kradzieżą), trampoliny i wspinaczka to dodatkowe bardzo duże rżysko wypadku. Na rowery wodne 

jest zdecydowanie za mała powierzchnia, sauny trzeba utrzymywać w szczególnym porządku, poza 

tym to przerost formy nad treścią w okresie letnim. Ważne jest oddzielnie dokładne stref dla 

pływających i osób stricte rekreacyjnie korzystających z kąpieli. Całkowity zakaz skakania do wody 

pod rygorem wpisania na czarną listę. Skakać można zezwolić na obiektach min.5metrowych. 

Koniecznie dużo zewnętrznych pryszniców z zimną/letnią wodą i systemem oszczędzania wody. 

 

Większe kąpielisko 



 

Nie dawałbym na basenie żadnej roślinności, żadnego piasku w samej niecce bo będzie się brudzić 

bardzo woda a gdy będzie roślinność woda w mniejszym czy większym stopniu będzie kwitnąc 

 

Automaty do gier 

 

Pole namiotowe i dla kamperów oraz przyczep kempingowych z toaletami, prysznicami i miejscem do 

opróżniania kempingowych toalet. Przyjezdni do naszego miasta nie mają takiego miejsca z 

prawdziwego zdarzenia, a tutaj była by okazja cos takiego wygospodarować. 

 

Skatepoint oraz pump tracki 

 

stal zamiast płyt chodnikowych w basenie 

 

Dużo miejsc na bezpieczne pozostawienie roweru. 

 

Ogrodzone tereny do bezpiecznej zabawy dla najmłodszych, tak aby rodzice mogli realnie wypocząć z 

maluszkami , bez maniakalnego wpatrywania się w dzieci w każdej sekundzie 

 

Wyczyszczenie brudnej wody i usunięcie wodorostów 

 

Boisko do siatkówki lub koszykówki, kajaki, 

 

Miejsce zadaszone gdzie można zorganizować np. urodziny dla dziecka z grillem , ławkami i polaną 

zieloną . 

 

Plastikowe krasnale 

 

 

 

 


