
Min´∏y w∏aÊnie trzy lata od chwili wy∏àczenia z eks-
ploatacji unikalnego (drugiego co do wielkoÊci w
Europie) basenu termalnosolankowego. W∏aÊciciel
obiektu - Minister Skarbu Paƒstwa - nie wykaza∏ pra-
ktycznie zainteresowania dalszym losem tego obiektu.
Kolejne Zarzàdy Spó∏ki PUC S. A. - zarzàdzajàce majàt-
kiem Skarbu Paƒstwa majàc do wyboru inwestowanie
Êrodków finansowych w remont basenu lub w podno-
szenie standardu bazy sanatoryjnej i leczniczej, wybie-
ra∏y z powodów oczywistych to drugie. ZaÊ jedynym
pomys∏em na ratowanie kàpieliska by∏a jego sprzeda˝.

Propozycje z∏o˝one przez gmin´ dotyczàce prze-
kazania basenu do jej zasobów, z jednoczesnym zo-
bowiàzaniem przeprowadzenia remontu, spe∏z∏y na
niczym. A basen niszcza∏ z ka˝dym miesiàcem. Dzi-
siaj jego stan techniczny przesàdza o koniecznoÊci
budowy od podstaw, a nie przeprowadzeniu remontu.
Jesienià ub.r. z inicjatywy pos∏a Krystiana ¸uczaka
odby∏o si´ w Ciechocinku wyjazdowe posiedzenie
Komisji Skarbu Sejmu RP. ParlamentarzyÊci - cz∏onko-
wie Komisji mieli okazj´  zobaczyç niszczejàce obiek-
ty (poza basenem obejrzeli t´˝ni´ nr II, ¸azienki nr
3), a sprawa dotyczàca koniecznoÊci natychmiasto-
wego podj´cia dzia∏aƒ ratunkowych zdominowa∏a
dyskusj´.

Uczestniczyli w niej parlamentarzyÊci (15 osób),
Wiceminister Skarbu Paƒstwa - Dariusz Marzec, Prezes
Zarzàdu PUC S.A. - Stefan Smulski, Wojewoda Kujaws-
ko - Pomorski - Romuald Kosieniak. W∏aÊnie podczas
tego spotkania  Pan Wojewoda zadeklarowa∏ zwo∏a-
nie  posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo-
∏ecznego, w ca∏oÊci poÊwi´conego wypracowaniu
stanowiska w sprawie dalszych dzia∏aƒ, które pozwo-

là na odbudow´ tego  niezwykle wa˝nego dla funkcjo-
nowania  miasta obiektu.

Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo-
∏ecznego odby∏o si´ w dniu 17 stycznia 2005 r. Uczes-
tniczyli w nim zaproszeni goÊcie, wÊród nich parla-
mentarzyÊci z naszego regionu - Pose∏ Krystian ¸uczak
i Marek Olewiƒski, Wojewódzki Konserwator Zabytków
- dr Marek Rubnikowicz. Spó∏k´ PUC S. A. reprezento-
wa∏ Prezes Stefan Smulski, zaÊ gmin´ ni˝ej podpisany
oraz dr Wiktor Hübner, wyst´pujàcy jako doradca
burmistrza Ciechocinka. W posiedzeniu uczestniczy-

∏a tak˝e Pani Gra˝yna Ochociƒska
z Ciechociƒskiej Inicjatywy Obywa-
telskiej.

Prezydium Wojewódzkiej Ko-
misji Dialogu Spo∏ecznego (w jego
sk∏ad wchodzà m. in.:

- Przewodniczàcy - Wojewoda 
  Kujawsko - Pomorski
- Wicewojewoda
- Marsza∏ek Województwa
- Przewodniczàcy Zarzàdu Regionu

     NSZZ SolidarnoÊç
- Przewodniczàcy OPZZ
- Kanclerz Lo˝y Bydgoskiej BCC
- Przewodniczàcy Konfederacji

     Pracodawców)
po wys∏uchaniu opinii uczest-

ników posiedzenia zaj´∏o jednozna-
czne stanowisko stwarzajàce mo˝li-

woÊci odbudowy basenu termalnosolankowego.
Prezydium podj´∏o uchwa∏´ (jednomyÊlnie!) o

wystàpieniu do Ministra Skarbu Paƒstwa Jacka Sochy
z wnioskiem o nieodp∏atne przekazanie obiektu do
zasobów gminy. Tylko w takim przypadku mo˝liwe
b´dzie uzyskanie Êrodków finansowych ze êróde∏
zewn´trznych na jego odbudow´.

Przypominam, ˝e ju˝ w 2003 roku Marsza∏ek Wo-
jewództwa  p. Waldemar Achramowicz z∏o˝y∏ dekla-
racj´ wsparcia finansowego opisywanego przedsi´-
wzi´cia. Tak˝e MENiS, dysponent Êrodków z Totaliza-
tora Sportowego, mo˝e pomóc w budowie pod wa-
runkiem, ˝e obiekt b´dzie stanowi∏ w∏asnoÊç gminy.
Ta ostatnia ma zaÊ znacznie wi´ksze mo˝liwoÊci uzys-
kania Êrodków z Unii Europejskiej, ni˝ dotychczasowy
w∏aÊciciel.

Wszystko zale˝eç wi´c b´dzie od si∏y argumentów
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo∏ecznego i dobrej
woli Ministra Jacka Sochy.

Niby niewiele, w tak wielkiej dla Ciechocinka
sprawie ...

      Leszek Dzier˝ewicz

Czy Komisja Dialogu Spo∏ecznego
pomo˝e ciechociƒskiemu basenowi?
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