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Szanowna Pani Redaktor,
w nawiązaniu do Pani artykułów "Gołe baseny na osiedlach" oraz "Radni pytają o baseny. Co
odpowiada prezydent Bruski" chciałbym podzielić sie kilkoma refleksjami.
"Koncert życzeń"
Taki urządzili podobno sobie dyrektorzy na Miedzyniu i Leśnym. A na Kapuściskach i w Fordonie
już nie? i dlatego będą mieli więcej atrakcji? Dlaczego? Bo maja wiekszy teren? Na większym
terenie można zbudowac mniejszą budowlę, prawda?
Muszę stanąć w obronie dyrektora z ZS nr 8 przy Pijarów. Otóż zasięgnął On opinii rodziców
więc zaproponowane pomysły wynikają z rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Ponadto na
takiej pustyni inwestycyjnej jakim są osiedla Miedzyń i Prądy, w momencie gdy w końcu ma
powstać coś konkretnego, mieszkańcy odpowiedzieli że życzą sobie aby było to PORZĄDNE!
Niestety ale nie będziemy się w pełni cieszyć z tego że w końcu coś, cokolwiek powstanie.
Jak napisaliśmy do Prezydenta, chcielibyśmy aby ten obiekt stał się małym centrum rekreacji,
sportu a przede wszystkim rehabilitacji z uwagi na profil szkoły (integracyjna) ale również na
wiele osób starszych zamieszkujących nasze dzielnice.
"Albo zbudujemy trzy baseny z dużym zapleczem albo cztery zwykłe".
Stwierdzenie sprzeczne ponieważ z dostępnych na dzień dzisiejszy informacji, baseny na
Miedzyniu i Leśnym będą posiadały tylko jedno jacuzzi natomiast na Kapuściskach wyposażony
będzie w zjeżdżalnię, salkę fitness, siłownię oraz jacuzzi. W Fordonie prawdopodobnie będzie
podobne wyposażenie.
Czy wszystkie są zatem zwykłe czy jednak jest jakaś różnica?
Dlaczego czyni się jakiekolwiek różnice pomiędzy mieszkańcami Miedzynia i Leśnego a
Kapuścisk i Fordonu? Jesteśmy takimi samymi bydgoszczanami!
Koszty.
Skoro, zdaniem Prezydenta, wszystkie baseny generują tylko koszty to może jednak warto się
zastanowić czy przypadkiem nie jest to spowodowane właśnie ubogą dodatkowa ofertą lub
może należy przeprowadzić akcję edukacyjna dla mieszkańców i poinformować jakie korzyści
zdrowotne są w przypadku korzystania np. z saun. Na Miedzyniu da się to zrobić. Poza tym,
jeśli to prawda co mówi Prezydent, że sauny są niewykorzystane to dlaczego basen na Błoniu
został w nią niedawno wyposażony?
Ruchome dno. Czy ktokolwiek dokonał prostej analizy czy ruchome dno nie jest uzasadnione
ekonomicznie? W Polsce to rozwiązanie zostało w wielu miejscach już zastosowane więc
można to zweryfikować. Nie jest to raczej fanaberia dyrektorów ale troska o to aby koszty

utrzymania obiektu były mniejsze.
NIE CHCĘ BASENU NA MIEDZYNIU!
A za zaoszczedzone pieniądze proszę wybudowac trzy pozostale baseny w wysokiej klasie i
dobrym wyposażeniem. Naprawdę tak bym powiedział gdyby to tylko ode mnie tylko zależało.
Nie mogę jednak tego zrobić, ponieważ zawiódłbym ponad cztery tysiące mieszkańców (nie
mówiąc już o dzieciach i młodzieży) Miedzynia i Prądów, którzy podpisali sie pod listami
poparcia w naszej inicjatywie obywatelskiej, gdy staraliśmy się aby jeden z wówczas trzech
(dzisiaj czterech) basenów został tutaj zlokalizowany.
Na koniec apel do Pana Prezydenta aby budował nie dużo, bo chcę jak najwięcej po sobie
zostawić, ale właśnie porządnie.
Jeśli tak się stanie to ma Pan szansę zyskać szacunek mieszkańców i zostać dobrze
zapamiętany.
Wierze, że jeszcze w sprawie basenów, nie wszystko jest przesądzone.
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