
Szanowni Państwo
Po raz drugi w okresie mojej pracy na stanowisku burmistrza, zwracam się do 

Państwa w formie listu otwartego. Jak Państwo zauważyliście pojawiła się w ostatnich 
dniach idea utrzymania basenu o wymiarach olimpijskich.

Jak  Państwo  wiecie,  o  czym  wielokrotnie  informowałem  za  pośrednictwem 
mediów,  od  2004  roku  trwały  prace  nad  dokumentacją  i  pozyskaniem środków na 
wykonanie remontu i modernizacji basenu. W 2004 roku odbyła się debata publiczna na 
sesji  Rady  Miejskiej,  gdzie  przyjęto  wariant  budowy akwaparku  składającego  się  z 
dwóch basenów: basenu rekreacyjnego i basenu pływackiego o wymiarach 12,5x25 m.

Moim  marzeniem  było,  aby  gmina  Międzylesie  posiadała  basen  kryty  o 
wymiarach  30x50  m.  Twarde  realia  ekonomiczne  (wyniki  analiz  ekonomicznych) 
spowodowały, że zmuszony byłem zwrócić się do Rady Miejskiej o taką modernizację, 
aby basen był  nie  tylko atrakcją  turystyczną,  ale  miejscem,  gdzie  prowadzone będą 
zajęcia  z  dziećmi  i  młodzieżą.  Basen  o  wymiarach  12,5x25  m  daje  właśnie  taką 
możliwość,  gdyż  na  takich  właśnie  basenach  prowadzi  się  między  innymi  zawody 
pływackie o randze mistrzowskiej.

Zaprojektowany basen jest ze wszech miar ekologiczny, posiadać będzie wodę w 
obiegu  zamkniętym,  filtrowaną  i  ogrzewaną  bateriami  słonecznymi,  a  zużyta  woda 
odprowadzana będzie do oczyszczalni ścieków, a nie do rzeki.

Gmina  na  realizacje  tego  zadania  starała  się  o  dofinansowanie  w  wielu 
programach  Unii  Europejskiej,  w  tym  w  Zintegrowanym  Programie  Operacyjnym 
Rozwoju  Regionalnego,  Program  Polska-Saksonia  i  Regionalnym  Programie 
Operacyjnym.  We  wszystkich  tych  działaniach  dokumentacja  techniczna  i  Studium 
Wykonalności ocenione zostały pozytywnie.

12  lutego  2010  roku  podpisana  została  umowa  o  finansowanie  remontu  i 
przebudowy  basenu.  Następnie  opracowano  dokumentacje  wykonawczą,  która  do 
obecnej chwili dostępna jest na stronie internetowej gminy www.miedzylesie.pl.

Na  2  lipca  wyznaczono  termin  otwarcia  ofert.  Zadania  realizowane  przy 
wsparciu środków UE obciążone są żelazną koniecznością przestrzegania określonego 
w umowie o dofinansowanie harmonogramu. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie 
nie można dokonywać istotnych zmian w projekcie, natomiast jakiekolwiek opóźnienia 
w realizacji skutkować mogą odebraniem dofinansowania, które wynosi ponad 5 mln zł

Apeluję do Państwa o poparcie, ponieważ nie chciałbym, aby doprowadzono do 
sytuacji,  w której  nasza gmina znajdzie się na liście samorządów, które nie potrafią 
wykorzystać przyznanych już środków finansowych.

Ocalmy basen w Międzylesiu !
Destrukcja – NIE !

Basen istnieje już 125 lat. Pozwólmy, aby istniał nadal.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

Tomasz Korczak

http://www.miedzylesie.pl/
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