Ośrodek wypoczynkowy GUTWIN w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ośrodek wypoczynkowy „Gutwin” przy ul. Gościniec został przekazany w 2007 roku pod
administrowanie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu
zapewnienia mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego bezpiecznego wypoczynku na świeżym
powietrzu, nad wodą.
Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Gutwin” znajduje się naturalny zbiornik wodny o
uregulowanych brzegach z woda pochodzącą z wód gruntowych i cieków wodnych. W okresie letnim
tj. od 15 czerwca do 15 września na zbiorniku wodnym przy wyspie wydzielone będzie kąpielisko.
Łączna długość linii brzegowej kąpieliska wyniesie ok 40 m. Kąpielisko będzie o głębokości do 125 cm
dla osób nieumiejących pływać i o głębokości do 200 cm dla osób umiejących pływać.
Obszar obu wydzielonych sektorów do kąpieli będzie wyznaczony bojkami. Przy kąpielisku znajduje
się stanowisko dla ratowników.
W sezonie z kąpieliska korzysta dziennie do 1000 osób. Kąpielisko będzie czynne codziennie
od godz. 11.00 do godz. 19.00.
Po akwenie można pływać kajakami i rowerami wodnymi. Na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego „Gutwin” znajduje się plac zabaw dla dzieci, park linowy, boiska do piłki siatkowej
plażowej, boisko do piłki nożnej plażowej, kort tenisowy, urządzenie do Crossfitu. Można również
skorzystać z dwóch murowanych grilli, a wokół akwenu ustawione są ławki umożliwiające
wypoczynek.
Ośrodek dysponuje dużym parkingiem, są też natryski i budynek WC z bieżącą wodą
i wydzielonym stanowiskiem dla osób niepełnosprawnych.
Nieczystości płynne odprowadzane są do szamba, a stałe gromadzone są w specjalnych
pojemnikach. Nieczystości są na bieżąco wywożone z ośrodka przez specjalistyczne firmy. Ośrodek
dysponuje również budynkiem socjalno – sanitarnym gdzie znajduje się pokój sanitarny WOPR oraz
pomieszczenie socjalne i toalety z natryskami dla pracowników ośrodka.
Przed rozpoczęciem sezonu Ośrodek jest kontrolowany przez Powiatowy Inspektorat
Sanitarny. Woda z kąpieliska będzie badana w sezonie do 10 dnia każdego miesiąca (4 badania). Przez
cały okres użytkowania kąpieliska (2008-2018) woda była na bieżąco monitorowana i nadawała się do
kąpieli co potwierdzają protokoły Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu
Świętokrzyskim.
Zgodnie z dyrektywą 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego, Główny Inspektor Sanitarny
pismem z dnia 29 września 2014 r., zobligował samorządy do tworzenia kąpielisk zamiast miejsc
przeznaczonych do kąpieli.
Ośrodek wypoczynkowy Gutwin posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne z 2015 roku i aktualny
profil wodny wykonany w 2018 roku.
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