W stronę krajowego centrum turystyki
aktywnej
Napisano dnia: 2022-07-05 14:25:17

BARDO (inf. wł.). W pierwszej edycji przyznawania jednostkom samorządu terytorialnego
dofinansowania z programu "Polski Ład" do gminy bardzkiej trafiło około 8 mln zł. Razem z
1 mln zł w postaci wkładu własnego, a pozyskanego z jednego z funduszy zostały
przeznaczone na zadania inwestycyjne. W drugim rozdaniu z tego programu przyznano
gminie kolejne miliony i łącznie ma ich około 20 mln zł do wykorzystania.
- Ponieważ w Bardzie ma powstać krajowe centrum turystyki aktywnej sprzyjające różnym formom
rozwoju fizycznego, to mamy do czynienia z pieniędzmi już naznaczonymi - mówi burmistrz
Krzysztof Żegański. - Ale ta kwota stanowi raptem 30 procent wartości całego przedsięwzięcia,
które zmaterializuje się i w innych miejscach gminy. Realizacja pomysłu potrwa w latach, sądzę, że
co najmniej dekadę, i będzie wymagała od nas poszukania kolejnych źródeł finansowania.
Polityka państwa i województwa idzie w kierunku popularyzowania turystyki rowerowej. Bardo z
dotychczasowymi swoimi rozwiązaniami w tym zakresie doskonale w nią się wpisuje, ale także widzi
się dla niego większą rolę, jeśli idzie o turystykę wodną, pieszą, rekreację na rolkach i deskorolkach
czy z wykorzystaniem ścianki wspinaczkowej. Założenia są takie, aby prowadząc kolejne trasy nie
zapominać o ich dostępności dla osób niepełnosprawnych, których udział w odwiedzaniu miasta i
gminy sukcesywnie wzrasta.
- Najbliższym wyzwaniem jest wybudowanie bazy noclegowej oraz wzbogacenie naszego miasteczka
o place zabaw. W tym celu łączymy projekt gminy z interesem podmiotów prywatnych. Między
innymi właściciel hotelu "Bardo" przystępuje do rozbudowy obiektu a ponadto postawi około 20
domków sezonowych w rejonie Czereśniowego Sadu - obszaru górującego nad Bardem. Natomiast
gmina ma w projekcie wykonanie pola kamperowego, kempingowego i namiotowego. To razem
wzięte powinno przynieść 400 - 450 miejsc noclegowych - wymienia włodarz. - Przypomnę, że w
zapowiadanej kiedyś budowie hotelu "Hilton" było przewidzianych około 700 miejsc. Inwestycja nie
wypaliła, ale blisko nam do wypełnienia pewnych założeń z nią związanych.
Bardziej zauważalne zmiany związane z rozwojem infrastruktury turystycznej zaistnieją z czasem w
Potworowie, Brzeźnicy i Grochowej. Znajdą się one bowiem na trasie przyszłej 20-kilometrowej pętli
rowerowej, która ma zostać skomunikowana z cyklostradą dolnośląską i trasą rowerową widzianą w
Dolinie Nysy Kłodzkiej.
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