To jest nasz upragniony kryty basen
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− Dziś na własne oczy możemy podziwiać efekty pilotażowego projektu samorządu województwa dolnośląskiego. To
właśnie tu w Lwówku Śląskim, otwieramy pierwszego „Dolnośląskiego Delfinka”… – tak mógł mówić podczas
uroczystości otwarcia basenu marszałek Cezary Przybylski. W rzeczywistości słowa marszałka brzmiały nieco
inaczej:
− Dziś na własne oczy możemy podziwiać efekty pilotażowego projektu samorządu województwa dolnośląskiego. To
właśnie tu w Strzegomiu, otwieramy pierwszego „Dolnośląskiego Delfinka”. Nowa pływalnia pozwoli na
prowadzenie profesjonalnej nauki pływania dla dzieci, a także liczę na to, że zachęci do aktywnego spędzania
wolnego czasu mieszkańców gminy – mówi marszałek Cezary Przybylski.
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Niestety, to nie w Lwówku Śląskim a w Strzegomiu władze gminy wraz z władzami województwa dokonały
uroczystego otwarcia Delfinka. Gmina Strzegom zamiast budować dużą, kosztowną w utrzymaniu pływalnię
zdecydowała się na bardziej ekonomiczny, mały przyszkolny basen, który też lepiej nadaje się do nauki pływania.
Delfinek w Strzegomiu powstał przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2. Oprócz krytej pływalni z
czterema torami będzie można korzystać z saun: suchej, parowej, infrared oraz jacuzzi. Przewidziano również
atrakcję dla najmłodszych - brodzik z małą ślizgawką. Jednocześnie z basenu będzie mogło skorzystać ok. 30 osób.
Basen pozwoli nie tylko na prowadzenie profesjonalnej nauki pływania dla uczniów, ale również na komfortowe
pływanie rekreacyjne osób dorosłych, zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne.
− Kryta pływalnia w Strzegomiu była od dawna marzeniem wielu mieszkańców naszej gminy, zwłaszcza rodziców,
którzy ze swoimi dziećmi jeżdżą na baseny do pobliskich miast. Od dziś to się zmieni, zachęcamy mieszkańców do
korzystania ze strzegomskiego Delfinka − mówił podczas otwarcia Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia.
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Pływalnia jest także marzeniem wielu rodziców i ich pociech z Lwówka Śląskiego, Lubomierza, Wlenia,
Mirska, czy Gryfowa Śl. Wybudowany w Płakowicach basen miał służyć wszystkim dzieciom z naszego
powiatu. Tu na naukę pływania miały przyjeżdżać wszystkie szkoły. Niestety, nasze władze początkowo
zachłysnęły się projektem budowy Delfinka w Lwówku Śląskim, po czym tak władze Gminy Lwówek Śląski,
jak i władze Powiatu Lwóweckiego wycofały się z niego.
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Wstępne porozumienie w sprawie przystąpienia do budowy we Lwówku Śląskim (Płakowicach) „Delfinka” zostało
pomiędzy władzami Gminy a Powiatu zawarte w sierpniu 2015 roku.
W październiku radni Gminy i Miasta Lwówek Śląski przyjęli Uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z
Powiatem Lwóweckim do realizacji tego zadania inwestycyjnego i zabezpieczenia w budżecie Gminy i Miasta
Lwówek Śląski na lata 2016 – 2017 środków finansowych na realizację tego zadania.
Dzień później radni Powiatu Lwóweckiego przyjęli Uchwałę o przystąpieniu do programu budowy małych krytych
pływalni, która miałaby być zlokalizowana na terenie ZPEW w Płakowicach.
W dniu 30 listopada 2015 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił wyniki konkursu. Lwówek Śląski
znalazł się wśród pięciu beneficjentów, którzy otrzymali promesy.
We wtorek, 23 lutego 2016 roku w Sali konferencyjnej lwóweckiego magistratu odbyło się spotkanie władz Gminy
Lwówek Śląski i władz Powiatu Lwóweckiego, podczas którego radni mieli zadecydować, czy budować pływalnię, a

jeżeli tak to, kto i w jakim stopniu będzie finansował jej utrzymanie: (link)
- … Samo to porozumienie niczego jeszcze nie dowodzi. Oczywiście w Konkursie dostaliśmy bardzo dużo punktów.
Tutaj opowie bliżej Pan Wicestarosta jak się to odbyło. Cieszymy się z tego bardzo, ale im dalej od tej euforii, od
zachwytu z tym „Delfinkiem” nasuwa się dużo pytań, na które nie mamy tak naprawdę odpowiedzi, dużo problemów,
które chcielibyśmy rozwiązać i stąd też coraz mniej jak gdyby takiej chęci do tego czy budować, czy nie budować? mówiła na wstępie spotkania Mariola Szczęsna, Burmistrz Lwówka Śląskiego
Zbigniew Grześków, Wicestarosta Lwówecki - Do tej pory nie mamy podpisanego porozumienia między Gminą a
Powiatem, co do sposobu realizacji i najważniejsze, bieżących kosztów utrzymania po realizacji inwestycji. Te koszty
utrzymania bieżące po realizacji inwestycji są szacowane według programu funkcjonalno-użytkowego
przygotowanego przez Urząd Marszałkowski w wysokości około 450 tysięcy złotych rocznie. Czy to dużo, czy mało?
Na dwie strony to jest dwieście parę tysięcy, ale to nie wszystko, ponieważ Urząd Marszałkowski – w ogóle ten
program pilotażowy „Dolnośląski Delfinek”- umożliwia wykorzystanie komercyjne tego obiektu pomniejszając tym
samym koszty bieżące przypadające na nasze jednostki.
- Myślę, że taką inwestycję by trzeba było może trochę głębiej przemyśleć - mówił Starosta Marcin Fluder.

Obaw i wątpliwości nie ukrywała również Burmistrz Mariola Szczęsna - Ja może powiem jak ja to widzę, naprawdę
na początku zachłysnęłam się tym i dalej chciałabym, tylko chciałabym żeby ktoś mi rozwiał moje wątpliwości. I
dlatego też powiem tak: Po pierwsze to, że porozumienie – próbowaliśmy skonstruować jak ma wyglądać to
porozumienie no i My staliśmy na stanowisku, że nie możemy teraz przyjąć czegoś takiego i czegoś tego zrobić, bo
my nie wiemy jak to będzie funkcjonowało i ile młodzieży i dzieci będzie z tego korzystało. Więc założenie było takie,
że wstępnie 50/50, tak rozmawialiśmy też na naszej sesji, że takie było założenie. Z drugiej strony pytanie z Zarządu
padło takie, dlaczego nie na przykład 70/30, no i w końcu tak ustaliliśmy, że 50/50 chociaż to też proszę państwa dla
mnie nie jest do końca przekonywujące, bo my nadal nie wiemy ile naszych dzieci będzie z tego korzystało.

fot.: UMWD
Od obaw władze Lwówka Śląskiego przeszły do czynów. Jak na początku marca 2016 r. poinformowali nas radni,
Gmina Lwówek Śląski, zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem zdecydowała o dołożeniu kwoty nie większej niż
1.250.000 zł do budowy pływalni. Jednak nie weźmie na siebie ciężaru utrzymywania basenu w przyszłości.
W połowie marca decyzję o rezygnacji z budowy podjęły władze Powiatu uzasadniając ją rezygnacją Gminy
Lwówek Śląski z współfinansowania utrzymania basenu. (link)

Ta decyzja pogrzebała marzenia mieszkańców o krytej pływalni w Lwówku Śląski, o basenie, z którego można by było
korzystać przez cały rok, basenu, na którym dzieci mogłyby się uczyć pływać, basenu na którym można by było
przeprowadzać zajęcia rehabilitacyjne...
Dzisiaj zamiast mieszkańców Lwówka Śląskiego i powiatu lwóweckiego Delfinek cieszy strzegomian.
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Historia Delfinka w Lwówku Śląskim

Jest decyzja Zarządu Województwa. Będzie basen we Lwówku Śląskim
Budowa Delfinka pod znakiem zapytania!
Jest decyzja władz Lwówka Śląskiego ws. Delfinka
Koniec marzeń o basenie!

