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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego 

Piotra Glińskiego  

Szanowny Panie Ministrze! 

Aktualnie w Ciechocinku trwa społeczna akcja zbiórki podpisów na listach poparcia dla inicjatywy doty-

czącej wykupu i rewitalizacji basenu termalno-solankowego w Ciechocinku. Jest to kompleks budynków, 

urządzeń i odkrytej niecki basenowej otoczonej terenem parkowym z wytyczonymi alejkami. 

Wskazany obiekt na mocy decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków we Włocławku z dnia 29 paź-

dziernika 1993 r. jest wpisany do rejestru zabytków jako zabytek 322A. Niestety obiekt ten jest nieczynny od 

2001 r., kiedy to po raz pierwszy po 70 latach eksploatacji został wyłączony z użytku. Do tego momentu sta-

nowił on największą atrakcję turystyczną Ciechocinka, umożliwiał bowiem kąpiele na wolnym powietrzu w 

solance produkowanej w uzdrowisku. Z uwagi na fakt, że nie została wydana w tej sprawie żadna decyzja 

organu architektoniczno-budowlanego wyłączająca ten obiekt z użytkowania, decyzję w tym zakresie samo-

dzielnie podjął ówczesny właściciel. W 2008 r. basen wraz z prawem użytkowania wieczystego został sprze-

dany, lecz do dnia dzisiejszego żaden z inwestorów ani kolejnych właścicieli nie zdołał doprowadzić do rewi-

talizacji i odbudowy obiektu, przy zachowaniu jego walorów zabytkowych. Zarząd Spółki Termy Ciechoci-

nek, która jest aktualnie właścicielem basenu, potwierdził przeznaczenie kompleksu do sprzedaży. 

Zgodnie z art. 5 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami opie-

ka nad zabytkami polega na zabezpieczeniu i utrzymaniu zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym sta-

nie, a także na korzystaniu z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. 

Mieszkańcy uzdrowiska i kuracjusze nie mogą pogodzić się z zamknięciem basenu i od lat podejmowane 

są próby, aby przywrócić obiektowi dawną świetność. Zabytkowy charakter obiektu i położenie w centrum 

Ciechocinka, między tężniami, stwarzają uwarunkowanie sprzyjające planowanej inwestycji, niestety wciąż 

niemożliwej do realizacji dla kolejnych właścicieli. W przeciągu minionych 18 lat żaden inwestor nie był w 

stanie poradzić sobie z ogromem tego przedsięwzięcia. 

Mając to na uwadze, uprzejmie proszę Pana Ministra o zainteresowanie się przedmiotową sprawą, o 

szczególnie wnikliwe zapoznanie się z tym niezwykle wartościowym obiektem Ciechocinka i rozważenie 

możliwości wykupu obiektu i dokonania niezbędnych inwestycji. Reaktywacja zabytkowego kompleksu ba-

senowo-termalnego nie tylko sprawi, że Ciechocinek odzyska szansę na wzrost zainteresowania mieszkań-

ców lokalną infrastrukturą, ale również przyczyni się do podwyższenia jego atrakcyjności dla turystów za-

równo z Polski, jak i z zagranicy. 

Proszę Pana Ministra o podanie, czy planowane są działania mogące przyczynić się do odbudowy obiektu, 

a jeśli tak, to jaki byłby możliwy termin inwestycji. Czy możliwe jest wykupienie obiektu przez Skarb Pań-

stwa? A jeśli tak, to kiedy? 

Z wyrazami szacunku 

Józef Łyczak 
 


