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Basen o krok od przekazania
Ciechocinek, ul. Widok 46
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W∏adze miasta oraz PUC S.A. osiàgn´∏y porozumienie w sprawie przekazania
basenu termalnosolankowego. Dnia 23 czerwca w Urz´dzie Miejskim odby∏o si´
spotkanie zainteresowanych stron z udzia∏em Ministra Skarbu Jacka Sochy oraz
pos∏a Bogdana Lewandowskiego. Po kilkugodzinnych rozmowach strony zawar-
∏y wst´pne porozumienie w sprawie przekazania miastu basenu. Pytany tu˝ po
spotkaniu minister zapewni∏, ˝e wynegocjowano wszystkie sporne punkty poro-
zumienia i prawdopodobieƒstwo jego podpisania jest bliskie pewnoÊci.

Jako Zarzàd Spó∏ki musimy staç na stra˝y interesu i majàtku, bo ponosimy za
niego pe∏nà odpowiedzialnoÊç. Byç mo˝e mo˝na oceniaç nas, ˝e negocjacje trwa∏y
za d∏ugo, ale stoimy na stanowisku, ˝e lepiej, ˝eby to d∏u˝ej trwa∏o, ˝ebyÊmy potem
nie ponosili konsekwencji prawnych. My nie jesteÊmy w stanie jeszcze przez wiele
lat wykonaç jakiegokolwiek ruchu, ̋ eby przywróciç basen do ponownej eksploatacji.
W zwiàzku z tym byliÊmy ˝ywotnie zainteresowani, ˝eby ten teren przekazaç gminie
- t∏umaczy∏ prezes PUC Stefan Smulski.

To, ˝e uda∏o si´ wynegocjowaç warunki porozumienia nie oznacza, ˝e basen
zostanie uruchomiony natychmiast. Prace mogà potrwaç dwa do trzech lat. Z roz-
wiàzania zadowolony by∏ tak˝e pose∏ Bogdan Lewandowski, który w spotkaniu
uczestniczy∏ jako mediator. „Uwa˝am, ˝e dzi´ki spotkaniu z ministrem moja misja
jest skoƒczona i miasto ju˝ nied∏ugo przejmie basen” - powiedzia∏ po wyjÊciu z
sali, w której trwa∏y rozmowy.

Zanim porozumienie zostanie podpisane, decyzj´ w tej sprawie musi podjàç
Rada Nadzorcza PUC S.A. Warunki porozumienia zosta∏y ustalone, a teraz czeka
nas du˝o pracy, ˝eby wype∏niç wszystkie postanowienia - powiedzia∏ burmistrz
Leszek Dzier˝ewicz. Dok∏adnà treÊç porozumienia poznamy w najbli˝szym czasie.
Wiadomo jednak, ˝e obie strony musia∏y zgodziç si´ na pewne ust´pstwa. Przy-
pomnijmy wi´c, miasto w zamian za przekazanie basenu b´dzie musia∏o m.in.
przekazaç dzia∏k´ oraz wykonaç na rzecz PUC S.A. prace o wartoÊci oko∏o 700 ty-
si´cy z∏.

Je˝eli nic nie stanie na przeszkodzie, formalne przekazanie basenu gminie mo-
g∏oby nastàpiç za trzy miesiàce. Na kàpiel jednak b´dzie trzeba poczekaç troch´
d∏u˝ej. Prace nad ponownym uruchomieniem basenu mogà potrwaç od dwóch
do trzech lat. Pierwszy krok na drodze do ponownego otwarcia jednej z najwi´kszych
atrakcji Ciechocinka zosta∏ zrobiony.
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