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Radni Klubu Przymierze 
Samorządowe z Aleksan-
drowa Kujawskiego urzą-
dzili sobie w biurze rady 
prywatkę. A płytę mieli 
zdartą. Burmistrz nie przy-
stąpił do zabawy.

Na wieczorne spotkanie do 
biura Rady Miejskiej, które mieści 
się w siedzibie Urzędu Miejskiego 
przy ul. Słowackiego 12 w Alek-
sandrowie Kujawskim przyszła 
grupa radnych Klubu Przymierze 
Samorządowe (Józef Kaźmier-
czak, Eugeniusz Krawiec, Donat 
Jakubowski, Marek Laskowski, 
Piotr Prusaczyk, Roman Różański) 
oraz rzekomo niezależna radna 
Teresa Warian-Ostrowska. 

Przynieśli z sobą, niczym zdartą 
płytę, listę pytań jakie zamierzali 
skierować do gospodarza miasta. 

Niedawno podobne spotkanie 

miało już miejsce. Sformułowano 
na nim kilkanaście  zarzutów, na 
które przez długi czas odpowia-
dał burmistrz, a całe spotkanie 
filmowano. 

Później te same pytanie powtó-
rzono na piśmie. To wtedy padła 
kuriozalna propozycja Eugeniu-
sza Krawca, aby Środowiskowy 
Dom Samopomocy przenieść do 
ruiny po byłej bibliotece przy ul. 
Dworcowej 11. 

Na kolejnym wieczornym spo-
tkaniu w biurze rady, 26 czerwca 
Klub  ponownie miał spotkać 
się z burmistrzem Andrzejem 
Cieślą. Chcieliśmy zdać relację z 
tego wydarzenia, ale szef klubu 

Przymierze Samorządowe Józef 
Kaźmierczak oświadczył, że nie 
możemy w nim uczestniczyć, bo 
nie zostaliśmy zaproszeni. Na 
pytanie, jaki charakter ma spo-
tkanie aleksandrowskich radnych 
z burmistrzem odpowiedział, że 
jest to spotkanie prywatne. 

Wtórował mu wiceprzewodni-
czący rady  Eugeniusz Krawiec, 
a przewodniczący rady Piotr 
Prusaczyk nie zaprzeczył.

Skoro Radni Klubu Przymierze 
Samorządowe urządzili sobie w 
biurze Rady Miejskiej prywatkę 
i nie chcieli, aby ktoś postronny 
brał w niej udział, to nie pozosta-
ło nic innego, jak salę opuścić. 

Tylko jakoś do tego prywatnego 
spotkania nie pasowała oficjalna 
obecność burmistrza miasta, 
Andrzeja Cieśli. 

Ostatecznie prywatka w biurze 
rady trwała krótko, bo burmistrz 
oświadczył, że  ma inne pilne 
obowiązki. Niemal w komplecie 
radni udali się do jednego z lokali 
gastronomicznych. Tam już, nie 
nagabywani przez nikogo, zasło-
nięci kotarą  mogli nad proble-
mami miasta do woli prywatnie 
deliberować. 

Niebawem zapewne o ich 
cennych przemyśleniach będzie 
głośno. 

Prywatka w biurze rady
* * *

A teraz poważnie. Kluby 
radnych funkcjonują oficjalnie 
w ramach struktury samorządu 
lokalnego i tak jak cały samo-
rząd podlegają prawu jawności 
działania. W przeciwnym razie 
mielibyśmy do czynienia z  istnie-
niem grupy o charakterze kliki. 
Obowiązkowi  jawności działania 
podlega burmistrz miasta.  

Skoro klub zdecydował się 
na spotkanie z nim, to nie miał 
prawa nikogo wypraszać. Tym 
samym  radni Klubu Przymierze 
Samorządowe sprzeniewierzyli 
się fundamentalnej zasadzie jaw-
nego funkcjonowania samorządu. 
Musi on działać przy otwartej 
kurtynie. 

Stanisław Białowąs

Grupa inicjatywna rozpo-
częła zbieranie podpisów 
po wnioskiem o odwołanie 
aleksandrowskiej Rady 
Miejskiej przed upływem 
kadencji. Aby doszło do 
ogłoszenia referendum, 
trzeba zebrać ponad 1.050 
podpisów. 

Ogłoszenie referendum 
może nastąpić we wrze-
śniu. Aby było ważne, 
do urn wyborczych musi  
przyjść około 2450 miesz-
kańców, czyli  trzy piąte 
frekwencji  z ostatnich 
wyborów. 

- Pod adresem rajców 
naszego miasta, a zwłasz-
cza grupy rządzącej sfor-
mułowaliśmy kilkanaście 

zarzutów – mówi Marian 
Szafrański, pełnomocnik 
grupy inicjatywnej. - Przy 
okazji wyjaśniam, że na-
szym  celem jest  jedynie 
odsuniecie ich od władzy, 
aby nie zrobili więcej 
szkód. Jeśli uda się od-
wołać tę radę, to nowych 
wyborów nie będzie, bo 
przepisy mówią, że rok 
przed ustawowym termi-
nem wyborów nie przepro-
wadza się. 

Miastem przez rok 
rządziłby samodzielnie bur-
mistrz i wyznaczony przez 
wojewodę komisarz.

Pytanie referendalne: - Czy jesteś 
za odwołaniem Rady Miejskiej 
przed upływem kadencji? 

Zbierają
podpisy

Szerzej str. 3

Wakacje w ruchu
Po raz trzeci na boisku przy 

ogródku jordanowskim między uli-
cami Zielona i Kwiatowa na osiedlu 
Piaski w Aleksandrowie Kujawskim 
odbył się Turniej Piłki Nożnej Piaski. 
Tak na osiedlu witano wakacje, 
bo impreza odbyła się w dzień po 
zakończeniu roku szkolnego. 

Z kolei w Miejskim Centrum Kul-
tury odbywają się zajęcia, w których 
mogą uczestniczyć ci,  których nie 
stać na wyjazd z miasta. Organiza-
torzy zapewniają drugie śniadanie, 
a po zakończeniu wielu atrakcyj-
nych zajęć kolejny posiłek, tak że 
dzieci nie wracają do domu głodne.

Tradycyjnie młodzież może 
spędzić wakacje na obozach 
harcerskich organizowanych przez 
aleksandrowską komendę hufca. 

Na zdjęciu obok: rozgrywki 
pikarskie na Piaskach.

(p)
fot. Stanisław Białowąs

W Miejskim Centrum Kultury odbył się  w czerw-
cu II Powiatowy Przegląd Twórczości Plastycznej 
Dzieci i Młodzieży. Na wystawę zakwalifikowa-
no prace 18 uczestników.

XIII Festiwal Piosenki 
Młodzieży Niepełnospraw-
nej Impresje Artystyczne, 
mający stałe miejsce w 
Ciechocinku tym razem 
odbędzie się w Aleksan-

drowie Kujawskim.

Czytaj str. 16

Na granicy gmin
diabelskie koło

Uczniowie nagrodzeni 
przez burmistrza

Czytaj str. 4

Czytaj str 7

Czytaj też 
str. 15,16
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Komu to przeszkadzało?
Piękny kwietnik znajdują-

cy obok przejazdu kolejo-
wym na ul. Dworcowej w 
Aleksandrowie Kujawskim 
cieszył oko przechodniów. 
Białe i czerwone kwiaty tak 
ułożono, aby przedstawiały 
herb miasta. Trud pielęgna-
cji na  nic się zdał. Któregoś 
czerwcowego ranka prze-
chodnie z zaskoczeniem 

stwierdzili, że rośliny z 
kwietnika są powyrywane, 
jakby przeszedł huragan. 
Tyle tylko to nie siły przyro-
dy zniszczyły pracę ludzką, 
lecz przechodzący tą drogą 
wandale. 

Co jakiś czas dają oni 
znać o sobie w różnych 
punktach miasta. Raz po-
przewracają pełne śmieci 

uliczne kosze, drugim  
razem połamią rosnące 
drzewa, a innym na świeżo 
założonej elewacji pomalu-
ją jakieś bazgroły. Później 
często ci sami, krzyczą że 
miasto brzydkie, zaniedba-
ne, nikt o nic nie dba, a 
wszystkiemu winne władze.

Złodzieja, który ukradł 
rosnące już rok  przy obe-

lisku na Wojska Polskiego 
tuje można by jeszcze 
zrozumieć. Połakomił się na 
cudzą własność. Dla kogoś 
kto niszczy pracę ludzką 
tylko dla  uciechy,  nie ma 
żadnego usprawiedliwienia.

(bis)
fot. NADESŁANE

Kwietnik przed zniszczeniem ...po naprawieniu szkód

DOBRY WYRÓB. Aleksandrowski BIN był organizatorem konferencji pt. „Wyrób 
własny firmy jako produkt regionalny województwa kujawsko-pomorskiego w sektorze 
rolniczym. Prezentacja dobrych praktyk.”. Na wykłady dotyczące zdobywania marek i 
znaków firmowych, promowania swoich zakładów i produkowanych wyrobów zapro-
szono kilkadziesiąt firm z regionu. Udział wzięli przedstawiciele firm, które mają na tym 
koncie spore osiągnięcia. Była więc okazja do podzielenia się doświadczeniami. Konfe-
rencja była współfinansowana ze środków unijnych. 

Zmieniają się zasady przyznawania jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatku do 
zasiłku rodzinnego z tego tytułu, informuje MOPS.

Od 1 listopada 2009 roku przy ubieganiu się o 
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, 
jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 
urodzenia dziecka, wymagane będzie zaświadczenie 
lekarskie potwierdzające, że matka dziecka pozostawa-
ła pod opieką lekarską  przez okres co najmniej od 10 
tygodnia ciąży do porodu.

Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów praw-
nych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o 
przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy 
także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do 
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 
lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 
dziecka przed 1 listopada 2009 roku.

Po urodzeniu 
Przypominamy, że 

specjalistyczny ambu-
lans do pobierania krwi 
z Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Bydgoszczy 
co miesiąc czeka na 
parkingu przy Urzędzie 
Miejskim na honorowych 
krwiodawców z Alek-
sandrowa Kujawskiego i 
okolic. 

Wyznaczono dzień w każ-
dą trzecią środę miesiąca.
Oznacza to, że honorowo 
krew można w tym roku 
oddać w dniach: 15 lipca, 
19 sierpnia, 16 wrzesnia, 21 
października, 18 listopada 
oraz 16 grudnia w godzi-
nach od 11.00 do 15.30.

Dzień dla 
krwiodawców

Dyrektorzy szkoły oraz 
nauczyciele nie mogą 
czerpać korzyści z po-
średniczenia w sprzedaży 
podręczników czy innych 
materiałów edukacyj-
nych. Zgodnie z Kartą 
Nauczyciela nauczyciel 
jest funkcjonariuszem 
publicznym. Komunikat 
został zamieszczony na 
stronie www.kuratorium.
uwoj.bydgoszcz.pl 

Nie oznacza to, że 
szkoły nie mogą poma-
gać uczniom w wymianie 
podręczników. Art. 22b 
ustawy z 7 września 1991 
r. o systemie oświaty 
podaje, że „dyrektor szko-
ły podejmuje działania 
organizacyjne umożliwia-
jące obrót używanymi 
podręcznikami na terenie 
szkoły”.(pj)

Ogłoszenia - praca

W wyborach do Euro-
parlamentu wzięło udział w 
powiecie aleksandrowskim 
19,92 proc. uprawnionych 
do głosowania. Niewiele 
większa frekwencja, bo 
20.02 proc. wyniosła w 
Aleksandrowie, znacznie 
mniejsza (13,94 proc.) 
w gminie Aleksandrów. 
Rekord zanotowano w 
Ciechocinku (34,214 proc.), 
po drugiej stronie znalazł 
się Waganiec (12,37) i 

Koneck (13,94). Najwięcej 
osób głosowało na PO 
(37,78 proc.), po niej na PiS 
(21,19), SLD-UP (16,76) i 
PSL (16,55). 

W Aleksandrowie naj-
wyższą frekwencję odno-
towano  w obwodzie nr 
5 w SP nr 3 (26,38 proc.), 
najmniejszą nr 2, przy ul. 
Długiej (13,26); nr 1 ŚDS 
- 18,26; nr 3 Strażacka 
- 18,69, nr 4 Sikorskiego - 
19,23; nr 6 MCK - 21,28.

W gminie Aleksandrów: 
Służewo - 10,14, i 16,08 
proc., Stawki – 15,99, 
Opoki - 13,02, Przybranowo 
– 10,64, Ostrowąs - 10,98. 

Jak wiadomo, europarla-
mentarzystami zostali: Ta-
deusz Zwiefka (PO), Janusz 
Zemke (SLD) i Ryszard 
Czarnecki (PiS).

(j)

Wybory do Europarlamentu

Wymiana

w charakterze kucharza i pomocy kuchennej. 
Nie wymagane doświadczenie. 

Zapewniamy bezpłatne szkolenie 
gastronomiczne. 

Szukamy osoby bezrobotne 
po 50-tym roku życia oraz kobiety 
chcące powrócić na rynek pracy 

po urodzeniu dziecka. 

Kontakt tel. 886-335-313

Do nowo powstającej 
dyskoteki 

w Służewie (gmina Aleksandrów 
Kujawski) poszukujemy 

chętnych do pracy 
w charakterze barmanki i barmana, 

porządkowych, sprzątaczki, 
do pracy w pizzerni 

i innych pracowników baru. 
Tel. 608-502-480.

Firma poszukuje osób chętnych 
do pracy w gastronomii 

Zdaniem wielu mieszkańców 
kierowcy jeżdżą za szybko. Czy 
jest jakiś sposób na ograniczenie 
szybkości? 

Natychmiast słyszę: trzeba 
zbudować progi zwalniające, 
czyli postawić w poprzek jezdni 
sztuczne przeszkody. Wtedy 
podczas szybszej jazdy samo-
chodem tak rzuci, że właścicielowi odechce się  
wsiadania do pojazdu. 

Na jednym ze spotkań radnych słyszałem, że 
dobrym sposobem byłoby zrobienie w jezdni 
dziury. Myślę, że w pomysłach można pójść dalej i  
wykopać wyrwę. Wtedy albo kierowca wpadnie do 
niej po dach, albo wolniutko ją ominie. 

W Aleksandrowie Kujawskim pomysł z dziurami 
już od lat jest realizowany. Połowa ulic to polne 
drogi, na których pełno naturalnych przeszkód i 
wyboi. 

Trudno więc zrozumieć, dlaczego  mieszkańcy 
ulicy Kochanowskiego z uporem od lat domagają 
się nowej, twardej nawierzchni. Przecież jak ułoży 
się asfalt to samochody będą szybciej jeździły. 
Trzeba będzie zaraz budować progi zwalniające lub 
kopać dziury. Po jakie więc licho wpadać w koszty. 
Najlepiej nic nie zmieniać. 

Może  z tego powodu każda próba choćby zasy-
pania dziur gruzem na tej ulicy jest torpedowana. 
Podobno to dla dobra kierowców. 

Stanisław Białowąs

Moje 3 grosze
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Pokerowa zagrywka

Referendum
Powody, dla których 

mieszkańcy chcą prze-
prowadzenia referendum 
gminnego w sprawie od-
wołania Rady Miejskiej:

1. Radni nie organizują 
spotkań z wyborcami.

2. Wstrzymywanie 
środków budżetowych na 
inwestycje drogowe.

3. Nieuczestniczenie rad-
nych w życiu społecznym i 
publicznym miasta.

4. Lekceważący stosunek 
przewodniczącego Rady 
Miejskiej do mieszkańców, 
przejawiający się nie-
obecnością  na wcześniej 
kilkakrotnie umawianych 
zebraniach oraz brak reakcji 
na protest wyrażony na pi-
śmie przez 2.300 mieszkań-
ców w sprawie zmniejsze-
nia dotacji dla Miejskiego 
Centrum Kultury.

5 . Niedopuszczenie 
do głosu reprezentantów 
społeczności lokalnej na sesji 
budżetowej Rady Miejskiej w 
Aleksandrowie Kujawskim.

6. Naganny stosunek do  
burmistrza Miasta wyraźnie 
widoczny w odebraniu mu 
możliwości dokonywania 
przesunięć w działach i w 
paragrafach budżetowych, 

co uniemożliwia prawidło-
we zarządzanie miastem, 
zwłaszcza w sytuacjach 
kryzysowych.

7. Ignorowanie trudności 
życiowych najuboższych 
obywateli Aleksandrowa  
Kuj. będących pod opieką 
Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, poprzez 
zmniejszenie dotacji na 
tę działalność i na remont 
mieszkań komunalnych.

8. Niczym nieuzasad-
niona próba pozbawienia 
mieszkańców różnych grup 
wiekowych uczestnictwa 
w  kulturze i sztuce, a tym 
samym rozwoju ich osobo-
wości i talentów  poprzez 
drastyczne zmniejszenie 
środków finansowych na 
działalność dla MCK, co 
prowadzi do likwidacji tej 
ważnej dla miasta placówki 
oraz pozbawia środków do 
życia jej pracowników.

9. Jedyna w mieście 
orkiestra  dęta nie otrzyma-
ła dofinansowania na pełną 
realizację  działalności 
statutowej i  Ochotniczej 
Straży Pożarnej.  

10. Rada Miejska nie  
tworzy warunków dla 
rozwoju sportu i kultury 
fizycznej wśród dzieci i 
młodzieży, znikomo finan-
suje klub sportowy MZKS 
„Orlęta” tak bardzo zasłużo-
ny dla miasta.

11. Arogancja radnych z 
Klubu „Przymierze Samo-
rządowe” przejawia się 
także w niedopuszczaniu 
do głosu licznie przybyłych 
mieszkańców Aleksandro-
wa Kujawskiego na sesję 
budżetową, czyli  pominię-
to w debacie głos wybor-
ców tworzących z mocy 
prawa wspólnotę samorzą-
dową. 

12. Wyraźnie widoczny 
konflikt w Radzie Miejskiej, 
podsycany przez radnych 
Klubu „Przymierze Samo-
rządowe”, zdecydowanie 
uniemożliwia wykonywanie 
przez nią podstawowych 
funkcji i bardzo obniża jej 
autorytet wśród wyborców.

13. Niedemokratyczny 
styl sprawowania władzy 
przez klub „Przymierze Sa-

morządowe” uniemożliwia-
jący mniejszości uczestnic-
two w organach władzy.

14. Zdjęcie środków 
budżetowych na „Gaze-
tę Aleksandrowską” jest 
typowym zjawiskiem 
totalitarnego sprawowa-
nia władzy, przekroczenie 
prawa, dobrego obyczaju i 
zamachem na ideę wolno-
ści i demokracji... 

 Ukazująca się bezpłat-
nie w dużym nakładzie od 
dwóch lat „Gazeta Alek-
sandrowska” dobrze służy 
mieszkańcom miasta, na 
bieżąco towarzyszy ich 
życiu. Pismo bezpłatnie 
prowadzi własną stronę 
internetową, na której 
można znaleźć galerie zdjęć 
i informacje, które z braku 
miejsca w gazecie nie zna-
lazły się, można też znaleźć 
wydania wszystkich gazet. 
Jest to zatem doskonała, 
nic miasto nie kosztująca,  
dodatkowa promocja. 

Radni Przymierza Sa-
morządowego zabierając 
burmistrzowi środki na 
„Gazetę Aleksandrowską” 
chcą mieszkańców miasta 
pozbawić pisma samorzą-
dowego, zniszczyć wielo-
letnią tradycję. Na to nie 
ma naszej zgody.

15. Rada nie potrafi  

odpowiednio uzasadniać 
podejmowanych przez 
siebie decyzji i uchwał, co 
stanowi naruszenie stan-
dardów demokratycznego 
państwa prawnego i zasad 
jawności działania władzy 
publicznej. 

16. Sprzeniewierzenie 
się etyce praworządno-
ści niektórych radnych, 
czego przykładem może 
być zatajanie prawdy o 
dochodach podawanych 
w oświadczeniach ma-
jątkowych, sprawa nie-
etycznego postępowania 
przewodniczącego Rady 
Miejskiej, podejmowanie 
z premedytacją decyzji, o 
których wiadomo z góry 
że są niezgodne z prawem 
(np. przy uchwalaniu zmian 
statutu MCK).

17. Wobec w/w poważ-
nych dowodów niekom-
petencji i łamania prawo-
rządności grupa inicjatywna 
prosi mieszkańców miasta 
o poparcie działań zmierza-
jących do przeprowadzenia 
referendum w sprawie 
odwołania Rady Miejskiej 
Aleksandrowa Kujawskiego. 

KOMITET 
REFERENDALNY

Pytanie do mieszkańców: Czy jesteś za odwołaniem Rady Miejskiej w Aleksandrowie 
Kujawskim przed upływem kadencji 2006-2010?

Komitet Referendalny rozpoczął procedu-
rę związaną z przeprowadzeniem referendum 
wśród mieszkańców Aleksandrowa Kujawskie-
go w sprawie odwołania Rady Miejskiej przed 
upływem kandecji. Przystępiono już do zbiera-
nia podpisów.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 wrze-
śnia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88 poz. 
985 z późn. zm.) niniejszym podaje się do wiadomości 
publicznej, że w gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski 
zostanie przeprowadzone referendum gminne w spra-
wie odwołania przed upływem kadencji Rady Miejskiej 
Aleksandrowa Kujawskiego kadencji 2006-2010. 

Inicjatorami przeprowadzenia referendum są miesz-
kańcy gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski, w tym 
między innymi: Marian Szafrański, Hanna Jakubowska, 
Irena Cerak, Wanda Gronet, Barbara Szelągowska, Wie-
sław Dobrowolski, Barbara Podczaska, Teresa Barwiń-
ska. Pełnomocnikiem grupy inicjatywnej mieszkańców 
w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego 
został pan Marian Szafrański.

Pytanie referendalne będzie brzmiało w sposób 
następujący: „Czy jesteś za odwołaniem Rady 
Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim kadencji 
2006-2010, przed upływem kadencji?”.

 Wariant zaproponowany do wyboru: 
TAK lub NIE.

Były burmistrz Aleksandrowa 
Kujawskiego, Michał Włoszek 
do tej pory, mimo kilkakrotnych 
monitów, nie zabrał z Urzędu 
Miejskiego swoich osobistych 
przedmiotów, jakie pozostawił 
odchodząc ze stanowiska. Kolej-
ny ostateczny termin wyznaczo-
no na 10 lipca, piątek.

Michał Włoszek przestał być 
burmistrzem pod koniec 2006 
roku, po wyborach samorządo-
wych. Na burmistrza nie kandy-
dował. Po wygranych wyborach 
gabinet zajął Andrzej Cieśla. Nor-
malną koleją losu jest, że odcho-
dzący zabierają z sobą wszystkie 
osobiste przedmioty, które zawsze 
jakoś się uzbierają. Włoszek zgro-
madził ich sporo, bo na stanowi-
sku burmistrza był dwie kadencje, 
czyli osiem lat.

Aliści okazało się, że byłemu 
burmistrzowi  od początku nie 
spieszyło się do swoich rzeczy.  
A wystarczyło wziąć kartony pod 
pachę i przenieść je piętro wyżej, 
bo jak mieszkańcy pamiętają, po 

utracie stanowiska burmistrza 
został wicestarostą aleksandrow-
skim. Tam stołka długo nie za-
grzał, ale było dostatecznie dużo 
czasu, aby osobiste  przedmioty z 
Urzędu Miejskiego zabrać. 

Tak się jednak nie stało. Mimo 
kilkakrotnych przypomnień, 
kartony nadal czekają na właści-
ciela. Jak dowiedziała się „Gazeta 
Aleksandrowska”, ostatecznym 
terminem ma być 10 lipca, piątek. 
Mijają więc blkisko trzy lata, aby 
uporządkować stare, osobiste 
sprawy.

Złośliwi twierdzą, że Michał 
Włoszek postanowił wrócić na 
stanowisko burmistrza, więc z 
zabraniem swoich rzeczy nie 
spieszy się. Faktem jest, że nieraz 
mówił, że lubi zostawiać jakieś 
przedmioty w miejscach, w 
których był, bo to gwarantuje mu 
powrót.  Coś w tym musi być, 
skoro były burmistrz nie tylko z 
racji, że jest radnym powiatowym 
interesuje się wszystkim co się 
w Urzędzie Miejskim dzieje. I co 
ważne, ma na pewne wydarzenia 

realny wpływ. Współpracuje z 
radnymi Przymierze Samorządo-
we, które rządzi miastem.  

Od dłuższego czasu magistrat-
cy urzędnicy zasypywani są pyta-
niami na różne tematy. Ostatnio 
zażyczył sobie przygotowania  
korespondencji z lat 2002-2004 
kierowanej do wojewody kujaw-
sko-pomorskiego. Ku zaskocze-
niu, chodzi o dokumenty, które 
sam do wojewody wysyłał. 

* * *  
Wygląda na to, że były bur-

mistrz kompletuje archiwum z 
okresu, kiedy włodarzył miastem. 
Innego racjonalnego wytłuma-
czenia nie widać. Ale Michał Wło-
szek jest brydżystą i to podobno 
niezłym, więc może ma przygo-
towany inny scenariusz wyko-
rzystania wiedzy z dawnych lat, 
która może mu być niebawem 
przydatna do jakiegoś pokerowe-
go zagrania.

Stanisław Białowąs

Krzysztof Wdowczyk wygrał kon-
kurs na dyrektora gimnazjum nr 1  w 
Aleksandrowie Kujawskim. Stanowi-
sko obejmie 1 września.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 
1 im. Lotników Polskich w Aleksandro-
wie Kujawskim Urszula Paprocka zde-
cydowała się przejść na nauczycielską 
emeryturę. Na ogłoszony konkurs na 
wakujące stanowisko zgłosili się: An-
drzej Sygit, dotychczasowy zastępca 
dyrektora gimnazjum oraz Krzysztof 
Wdowczyk, nauczyciel gimnazjum. 

- Obaj kandydaci wykazali szeroką 
wiedzę o czekających obowiązkach 
kierowania tą trudną placówką - 
mówi przewodniczący komisji Jerzy 
Erwiński. - Komisja składała się z 
przedstawicieli kuratorium, związków 

zawodowych, rady rodziców, burmistrza, jako organu założycielskie-
go szkoły. W tajnym głosowaniu więcej głosów otrzymał Krzysztof 
Wdowczyk i on został zarekomendowany burmistrzowi na stanowi-
ska dyrektora.

- Nominację podpiszę, bo taki był wybór komisji - mówi burmistrz 
Andrzej Cieśla.

Nowego dyrektora czekają niełatwe zadania. Gimnazjum nr 1 ma 
ogromne problemy z uczniami, którzy naukę traktują jako zło ko-
nieczne. W efekcie grupa ta wpływa na opinię o całej szkole. Wielu 
uzdolnionych uczniów wybiera gimnazjum salezjańskie. Szkoła 
wymaga remontu, stoi przed planowaną budową boisk sportowych, 
w ramach programu Orlik. 

Krzysztof Wdowczyk obejmie stanowisko 1 września. Do tego 
czasu obowiązki dyrektora nadal pełni Urszula Paprocka.

(pj)

Nowy dyrektor

Krzysztof Wdowczyk (w 
środku) w towarzystwie Je-
rzego Erwińskiego i ks. Mi-
kołaja Hajduczeni
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Gimnazjum nr 1
Daria SEROCKA z IId (III nagroda w IX edycji Wojewódz-

kiego Konkursu Plastycznego „Wolność na zakręcie 13 
grudnia 1981 r.”, nauczyciel Barbara Witkowska), Dorota 
ŚCISŁA z IIId (I nagroda w Woj. Konkursie Plastycznym 
„Ogród moich marzeń”, nauczyciel Barbara Witkowska), 
Aleksandra WITKOWSKA z IIIb (II miejsce w finale wo-
jewódzkim lekkoatletyka indywidualna – pchniecie kulą, 
nauczyciel Anna Szczerbik). 

Uczniowie nagrodzeni
przez burmistrza  

Tradycyjnie na zakończenie roku szkolnego 
burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego nagradza 
uczniów, którzy uczestniczyli w różnych imprezach 
o charakterze ponadlokalnym i odnieśli  liczące się 
sukcesy. Oczywiście nie byłoby ich, gdyby nie za-
angażowanie nie tylko zainteresowanych, ale także 
nauczycieli i opiekunów, którzy przygotowywali 
młodzież do tych niecodziennych sprawdzianów. 

Także w tym roku odbyło się okolicznościowe spo-
tkanie najlepszych. Odbywało się ono w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miejskiego. Przybyli na nie laureaci 
i nauczyciele. Gratulacje złożył burmistrz Andrzej 
Cieśla, wraz z wiceburmistrzem Jerzym Erwińskiim 
wręczył też okolicznościowe dyplomy i upominki. 
Poniżej lista osób, którym burmistrz przyznał tego-
roczne nagrody.

Szkoła Podstawowa nr 1
Maciej CZAJKOWSKI z IId ( b. dobre w „Kangurze”, na-

uczyciel Ryszard Polanowski), Aleksandra BŁACHOWIAK z 
VId (b. dobre w Międzynarodowym Konkursie Ekologicz-
nym „Eko-Planeta”, nauczyciel Edyta Starczewska), Marcin 
PILEWSKI z IVa (bd „Eko-Planeta”, nauczyciel Teresa 
Sobolewska), Klaudia KORDUBSKA z VIb (I miejsce w Woj. 
Przeglądzie Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Jestem 
Europejczykiem, Jestem Polakiem”, nauczyciel Wiesława 
Biesiada). 

Za zajęcie III miejsca w sztafetowych Biegach Przełajo-
wych Chłopców, finał wojewódzki:Dawid SMOŁA - VIa, 
Łukasz BOGATKOWSKI - VIb, Krzysztof BUDNIK – VIb, 
Kamil MAREK – VIc, Dawid GAJEWSKI – VIa, Bartłomiej 
ZIELIŃSKI – Vc, Denis OLEJNIK – Vc, Łukasz RYŚ – Vb, 
Michał RYMARKIEWICZ – VId  (nauczyciel Sławomir Woj-
ciechowski); I miejsce w województwie w trójskoku lek-
koatletycznym: Oskar KASZAK, Kacper OCZACHOWSKI, 
Mateusz JARLIŃSKI, Szymon UMERLIK, Mateusz KOTTUS 
i Michał CENTKOWSKI.  

Szkoła Podstawowa nr 3
Anna RAUCHFLEISZ i Oliwia KOTSIKOS z IIc (bd wyniki 

w „Kangurze”, nauczyciel Ewelina Kolińska), Radosław 
SZYMAŃSKI z II b (bd wyniki w „Kangurze”, nauczyciel 
Agata Kościelecka), Maja PRZYBYLSKA z IVc (I miejsce w 
województwie w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym 
„KLIO 2009” Władcy Polski – Piastowie, nauczyciel Ewa 
Kardasz), Patryk ZALEWSKI  i Kornelia MIĘTKIEWICZ z VIc 
oraz Andrzej MADAJCZYK z IVb (praca zbiorowa, I miej-
sce w województwie w konkursie „Nasz szkolny ogród 
botaniczny”, nauczyciel Dorota Kowalska).

Miejskie Centrum Kultury
Kinga KOZAK, Marta KAMIŃSKA i Jakub KOZŁOWSKI – 

nagroda w Wojewódzkim Przeglądzie Plastycznej Twórczo-
ści Dzieci i Młodzieży  „Kameleon” w Bydgoszczy (nagrody 
przyznawane bez podziału na miejsca), instruktor Agnieszka 
Kraszewska; Angelika RADACZYŃSKA – III miejsce w kat. 
dziewcząt w Ogólnopolskim Festiwalu w Szachach w Turku, 
instruktor Wiesław Dobrowolski; Krzysztof RADACZYŃSKI, 
Oskar TUMIŃSKI, Marcin TKACZ i Angelika RADACZYŃ-
SKA – III miejsce drużynowe  w Ogólnopolskim Festiwalu 
w Szachach w Turku, instruktor Wiesław Dobrowolski; Ines 
MACHTYL – I miejsce  w województwie w szachach błyska-
wicznych, instruktor Wiesław Dobrowolski; Zespół GAMA 
w składzie: Katarzyna CHMIELEWSKA, Maria SOBOLEW-
SKA, Aleksandra URBAŃSKA, Natalia MIELCAREK, Klaudia 
KORDUBSKA i Marta ZARANEK – Grand Prix w Wojewódz-
kim Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Wesoła 
Nutka”, instruktor Barbara Szelągowska.

Gimnazjum Tow. Salezjańskiego
III miejsce w XIII Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży 

Salezjańskiej w Częstochowie: Marcin CERAK (kl.III), Zbi-
gniew SKRUCHA (kl.I), Jarosław ROGALSKI (kl.II), Krystian 
GAWROŃSKI (kl.II), Igor WOCHNA (kl.III), Tomasz ŚWIĄT-
KOWSKI  (kl.I), Szymon ZUPA (kl.I), Kacper SOKÓŁ (kl.I), 
Patryk MAKUŁA (kl.III). Nauczyciel Marcin Świątkowski.

Joanna WIŚNIEWSKA z kl. II (III nagroda w Ogólnopol-
skim Konkursie Plastycznym Tęcza pt. „Świat zaklęty w ko-
lorach”, nauczyciel Barbara Witkowska), Jakub CZYŻNIE-
JEWSKI  z kl.I i Inez PAWŁOWSKA  z kl.II (III miejsce Woj. 
Konkursu Matematycznego „Liga Zadaniowa”, nauczyciel 
Aniela Mazurkiewicz), Magdalena MATEJEWSKA z kl.III (II 
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-
Planeta”, nauczyciel Agnieszka Zaremba-Kruczkowska), 
Julia KOCHANOWSKA z kl.II (III miejsce w XIV Ogólno-
polskim Konkursie Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
(poezji śpiewana), nauczyciel Edyta Maciejewska). 

Na zakończenie roku szkolnego 

Na zakończenie sezonu szacho-
wego sekcja Miejskiego Centrum 
Kultury Aleksandrów Kujawski 
zorganizowała „Otwarte Mistrzo-
stwa Miasta”. W zawodach wzięło 
udział osiemnastu zawodników, w 
tym dziewięciu seniorów i dzie-
więciu juniorów. 

Mistrzem Aleksandrowa został 
Łukasz Kosecki, zdobywając 6 
punktów w siedmiu partiach, wi-
cemistrzem Maciej Lewandowski, 
a trzecie miejsce zajął Marcin Mo-
lenda – obaj po 5 pkt. W kategorii 
juniorów najlepszym okazał się 
Daniel Stachowiak (5 pkt), przed 

Oskarem Tumińskim i Marcinem 
Tkaczem – obaj po 4 pkt. 

- Aktualnie sekcja MCK posiada za-
rejestrowanych w ewidencji Polskie-
go Związku Szachowego 42 zawod-
ników -mówi Wiesław Dobrowolski, 
instruktor. - Od lipca do września, w 
związku z trudna sytuacją finansową 
MCK robimy przerwę wakacyjną.

Prawdopodobnie wznowimy grę 
w lidze okręgowej IV liga w sezonie 
2009/2010. Musimy do tego czasu 
załatwić licencje zawodnicze. W dru-
żynie zagrają: Sławomir Kisielewski, 
Maciej Lewandowski, Marcin Molen-
da, Michał Jakubik i Anna Urbańska. 
Pozostali członkowie grupy będą w 
rezerwie. 

(pe)

Mistrzowie miasta

Z braku pieniędzy w MCK 
zajęć w wakacje nie będzie
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Rozmowa z Wiolettą Wiśniewską, przewodniczącą Klubu Radnych POrozumienie

Moc argumentów

Przewodnicząca Klubu Radnych POrozumienie, 
Wioletta Wiśniewska: - Mam nadzieję, że mieszkań-
cy odwołają tę radę, bo okres do następnych wybo-
rów będzie czasem straconym dla miasta.

- Podjęte zostały dzia-
łania zmierzające do zor-
ganizowania referendum i 
odwołania Rady Miejskiej, 
a więc i pani. Nie jest z 
tego powodu przykro?

- Jest mi przykro i wstyd, 
ale tylko dlatego, że  część 
radnych nie rozumie na 
czym polega praca w 
samorządzie i jak ważne 
zadania stoją przed radą.  
Rada w obecnym składzie 
z grupą większościową 
radnych z Przymierza 
Samorządowego straciła  
zdolność podejmowania 
decyzji dla dobra mieszkań-
ców naszego miasta. 

Radni z klubu Przymie-
rze  za punkt honoru uznali 
likwidację jednostki kultury, 
a tak naprawdę pozbawie-
nia pracy jej dyrektora. 
Niestety, od wielu miesięcy 
tylko tym problemem się 
zajmują. 

Na sesji budżetowej 
powiedziałam w swoim 
wystąpieniu, że rada w 
obecnym składzie jest 
niewydolna, niekompetent-
na, szkodzi miastu i jego 
mieszkańcom, a najlep-
szym rozwiązaniem jest 
przystąpienie do referen-
dum. Nie jest mi przykro, 
że odejdzie.

- Pani też odejdzie...
- Ale uchronimy mia-

sto od nieszczęść! Grupa 
rządząca już  przymierza 
się do likwidacji kolejnej 
placówki - Środowiskowe-
go Domu Samopomocy. 
Najnowszy, pomysł wice-
przewodniczącego rady 
pana Krawca to przeniesie-
nie ŚDS do zagrażającego 
zawaleniem budynku po 
bibliotece. A wszystko tylko 
po to, by parafianie z Parafii 
Przemienienia Pańskiego 
nie mieli gdzie zaparkować 
swoich samochodów. 

- Istnieje jednak w radzie 
większość skupiona w Klu-
bie Radnych Przymierze 
Samorządowe więc jest 
grupa zdolna do podejmo-
wania decyzji. 

- Tak rozumują radni 
Przymierza Samorządo-
wego. Mają większość, 
więc uważają, że posiadają 
absolutną władzę w mie-
ście. Otóż panie redaktorze, 
władzę absolutną ci radni  
mają tylko w pokoju nr 121 
w Urzędzie Miasta, gdzie się 
zbierają, ale nie w mieście. 
W mieście rządzą mieszkań-
cy, a potwierdzi to najbliższe 
referendum, które przypo-
mni tym radnym, że są tylko 
ich przedstawicielami. 

- Rządzący zarzuca-
ją wam, że nie chcecie 
włączać się w prace rady, 
wolicie stać na uboczu.  
Przykładem może być 

choćby wspólne posiedze-
nie komisji problemowych, 
które zbojkotowaliście na 
samym  początku.

- Nie, panie redaktorze, nie 
od początku, tylko od czasu 
pracy nad obecnym budże-
tem. I niech pan doda, tak 
zwane wspólne posiedzenie, 
bo z normalnym nie miało 
nic wspólnego. 

Przestaliśmy pracować z 
tą grupą radnych dlatego, 
że pod płaszczykiem wspól-
nej dyskusji narzucali nam 
wszystkim z góry przygo-
towany plan przewrócenia 
do góry nogami budżetu 
przygotowanego przez 
burmistrza.  Tymi radnymi 
kieruje zakłamanie, obłuda 
i nie liczenie się z wybor-
cami, oraz partykularne 
potrzeby poszczególnych 
radnych z tego klubu i niby 
„niezależnych”. 

Radni Przymierza Sa-
morządowego obradowali 
we własnym gronie, pod 
pozorem pracy wspólnej 
komisji. Zapadały decyzje, 
jakie chcieli. Nie przyjmo-
wali  nawet wniosków kom-
promisowych własnych 
kolegów. 

- Mają większość...
- Osobą, która zdomino-

wała ten klub i narzuciła 
własną wizję funkcjonowa-
nia samorządu miejskiego 
jest Józef Kaźmierczak.

Ciekawą rolę odgrywa w 
tej grupie przewodniczący 
rady Piotr Prusaczyk. Co in-
nego mówi, co innego robi, 
a jeszcze inaczej głosuje. 
Mam wrażenie, iż wyznaje 
zasadę „kto dwa razy obie-
ca, to jakby raz dał”. Nie kto 
inny jak Piotr Prusaczyk, 
tuż przed wyborem  na 
przewodniczącego i zaraz 
po wyborze, mówił że 
gwarantuje bezstronność 
w działaniach, współpra-
cę wszystkich radnych. A 
dobrze pamiętam też, jak 
deklarował pomoc na rzecz 
rozwoju kultury w mieście. 

Co pozostało po tych 
deklaracjach - wszyscy 
doskonale wiemy. Odno-
szę wrażenie, że dla pana 
Prusaczyka fotel przewod-
niczącego jest priorytetem. 
Dla utrzymania funkcji zgo-
dzi się na wszystkie propo-
zycje kolegów z klubu.

 
- Wszystkiemu winni 

tamci? Radni waszego klu-
bu wycofali się także z prac 
komisji bezpieczeństwa...

 - Zrezygnowaliśmy z 
prac, bo przewodnicząca 
Wioletta Popow, człon-
kini klubu rządzącego 
miastem, nie zwoływała 
posiedzeń, jej praca była 
fikcją. My deklarowaliśmy 
chęć współpracy, ale skoro 
druga strona zachłysnęła 
się władzą, uważając, że 
zawsze ma rację to my w 

tej zabawie nie będziemy 
uczestniczyli, bo tak pracę 
tych radnych oceniamy.

 Skoro radni trzymający 
władzę wzięli wszystko, to 
niech mają odwagę  powie-
dzieć, że odpowiadają także 
za wszystkie podejmowane 
decyzje.  Niestety, wiele z 
tych decyzji ma podtekst 
personalny i w żaden spo-
sób nie skutkuje korzyścia-
mi dla miasta. 

Przykładem jest odebra-
nia burmistrzowi możliwo-
ści dokonywania przesu-
nięć środków finansowych 
na zadania, które w danym 
momencie są pilniejsze. 
Radni ci uzurpują sobie 
prawo do decydowania, 
czy kupić papier kancelaryj-
ny, czy znaczek na list.

 
- O uchwalonym bu-

dżecie na 2009 rok radny 
Krawiec mówi, że jest to 
najlepszy plan od lat...

- Pan raczy żartować! 
Mocą frazesów rzeczywi-
stości nie poprawia się. 
Poprzestawiać bez sensu 
i jasnego celu cyferki, aby 
słupki wydatków i docho-
dów się zgadzały to nie 
sztuka. Na przykładzie MCK 
doskonale widać, jak ci 
radni rządzą. 

Po pierwszym kwartale, 
gdy wydano jedną czwartą 
zaplanowanych środków 
obcięto jego budżet o 
więcej niż połowę. Na trzy 
kwartały zostawiono pie-
niędzy tyle co wydaje się w 

ciągu jednego. 
I powiedziano, niech 

sobie MCK sam pora-
dzi, jakby był instytucją  
zarobkową. Zmniejszenie 
dotacji  nie poprzedziła żad-
na analiza merytorycznej 
działalności. Oczywiście, 
rządzące miastem Przymie-
rze Samorządowe może  
dom kultury zlikwidować, 
ale niech powie to miesz-
kańcom. 

Można też sprowadzić 
funkcjonowanie placówki 
do roli wiejskiej świetlicy, 
ale niech powie to ludziom. 
I niech ludzie wiedzą, że 
likwidują Izbę Historyczną, 
kółko szachowe,  plastycz-
ne, że nie będzie imprez 
z okazji Dnia Matki, Dnia 
Kobiet, konkursów powia-
towych i regionalnych. 
Wątpię, aby radni mieli 
odwagę tak powiedzieć. 

Zdaję sobie sprawę, że 
dla wielu osób istnienie 
MCK nie ma specjalnego 
znaczenia.  Ale dla wielu 
jest to miejsce organi-
zowania wolnego czasu 
dla siebie i swoich dzieci. 
Tymczasem radnym z 
Przymierza chodzi o wojnę 
i urażone ambicje. 

Pan Krawiec mówił rów-
nież, broniąc podjętej przez 
nich uchwały budżetowej, 
że rada musi decydować o 
budżecie, bo burmistrz bez 
ich zgody dokonał zakupu 
materiałów na utwardzenie 
drogi i ten sam pan Kra-

wiec i jego koledzy udzie-
lając burmistrzowi abso-
lutorium, uznali że dobrze 
realizował budżet. 

Dla pana Krawca i jego 
kolegów władza uchwało-
dawcza i wykonawcza to 
jedno. Po co jeden bur-
mistrz, jak może być jeden 
plus wszyscy z Przymierza i 
radna niezależna. 

Oni wszyscy uważają, 
że potrafią rządzić. Józef 
Kaźmierczak kieruje pisma 
do burmistrza i jednocze-
śnie do wydziałów Urzędu, 
wyznaczając termin odpo-
wiedzi. Chyba chce by przy 
biurku burmistrza stały dwa 
krzesła, jedno dla niego. 

- Burmistrz nie zgłasza 
pretensji...

- Postawa burmistrza 
Andrzeja Cieśli wobec 
radnych tego klubu jest 
podyktowana jego wyso-
ką kulturą osobistą, którą 
ci radni odbierają jako 
słabość. Może powinien w 
niektórych momentach za-
pomnieć o swojej kulturze i 
zachować się podobnie jak 
ci radni i palcem wskazu-
jącym przypomnieć, gdzie 
jest ich miejsce i dlaczego 
uzyskali mandat. 

 Radnym z klubu POro-
zumienie jednak trudno 
spokojnie reagować np. 
na nieuzasadniony protest 
wobec propozycji  bez-
przetargowego sprzedania 
posesji byłej biblioteki 
przy ul. Dworcowej parafii 
Przemienienia Pańskie-
go. Zamierza ona  teren 
przeznaczyć  na parking i 
budowę przykościelnego 
domu pogrzebowego. 

Postawa radnych 
Przymierza w tej sprawie 
jaskrawo unaocznia, że 
ci panowie nie nadają się 
do rządzenia w interesie 
mieszkańców naszego  
miasta. Dla mnie to nie-
zrozumiałe,  że mogąc coś 
pożytecznego zrobić dla 
miasta, natychmiast torpe-
dują ten dobry pomysł.  

Poza tym nie rozumiem 
postawy radego Krawca. 
Wiem, że jest  członkiem 
rady parafialnej, co prawda 
sąsiedniej  parafii , ale jakie 
to ma znaczenie. Moim 
zdaniem powinien dosko-
nale rozumieć potrzeby 
wszystkich parafian.

- Wszystko to robi się 
pod szczytnymi hasłami 
oszczędzania w kryzysie. 
Może tak trzeba robić?

-  Bzdura. Ci radni prak-
tycznie za nic nie odpo-
wiadają. Ci sami panowie 
lekką ręka w ramach tzw. 
oszczędności przeznaczają 
100 tys. zł na  przeniesie-
nie na dworzec biblioteki, 
choć doskonale wiedzą, 
że podpisana jest umowa 

na dzierżawę obecnego 
budynku jeszcze na trzy 
lata, a zerwanie tej umowy 
to kolejne koszty. 

O tym mieszkańcom nie 
mówią, bo po co. Nie mó-
wią również o tym, że nie 
ma jeszcze koncepcji zago-
spodarowania dworca. Nie 
wiadomo, czy tam bibliote-
ka może być przeniesiona.

Na tej samej sesji radni 
Przymierza Samorządowe-
go ograniczyli i tak niewiel-
kie środki na utrzymanie 
dróg. W sumie burmistrz 
dostał na ten cel zaledwie 
30 tys. zł. W imię czego 
zrobiono te tzw. oszczęd-
ności? Na pewno nie dla 
poprawienia warunków 
życia mieszkańców.

Radni ci ograniczyli 
możliwości burmistrza do 
podejmowania działań na 
rzecz mieszkańców z in-
nych rejonów miasta po to  
by w przyszłym roku, przy-
pomnę roku wyborów do 
samorządu,  mieć pretekst 
do totalnego krytykowania 
burmistrza, nie udzielenia 
mu absolutorium. 

Później będą mówili, że 
to zły  burmistrz. Kto będzie 
pamiętał, że to oni nie dali 
pieniędzy i doprowadzili 
miasto do tego stanu? 

- Czy w referendum 
weźmie udział wymaga-
na liczba mieszkańców? 
Odnoszę wrażenie, że 
wielu obojętne jest co się 
w mieście dzieje. Może 
zatem dać sobie spokój?

- Tak sformułowane pyta-
nie niesie w sobie odpo-
wiedź, czy warto w ogóle 
zajmować się problemami 
miasta. O referendum  
zadecydują mieszkańcy. 
Dopiero po zebraniu podpi-
sów będzie można  powie-
dzieć jakie jest społeczne 
poparcie dla tego przed-
sięwzięcia. Jestem przeko-
nana, że mieszkańcy mają 
dość kłótni radnych, ich 
kompromitujących zacho-
wań, jak choćby plagiatu 
przewodniczącego rady, 
ciągłego szukania haków, 
wywoływania waśni. 

Najlepiej dla nas  było-
by, aby rada sama podjęła 
uchwałę o samorozwiąza-
niu się i rozpisaniu nowych 
wyborów. Podobnie jak 
koledzy, członkowie  POro-
zumienia, jestem orędow-
nikiem takiej decyzji, a oso-
biście chętnie poddam się 
weryfikacji mieszkańcom.

Na taki gest rządzący 
oczywiście nie zdobędą się, 
bo mają zbyt dużo do stra-
cenia. Dla niektórych dieta 
stanowi  znaczące źródło 
utrzymania, no i ta moc 
czerpania przyjemności ze 
sprawowania absolutnej 
władzy. 

Mam nadzieję, że miesz-
kańcy odwołają tę radę, bo 
okres do następnych wybo-
rów będzie czasem straco-
nym dla miasta. 

Rozmawiał:
Stanisław Białowąs
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W czasie, kiedy wszystkie archiwa wy-
dają się być przejrzane przez rzesze spe-
cjalistów od przeszłości  tym większym 
rarytasem dla entuzjastów historii wy-
daje się być znalezisko w postaci relacji 
Daniela Fligelmana pt. „Od Aleksandrowa 
do Warszawy, Aleksandrów, Łowicz”, 
mówiącej o losach Żydów w Aleksandro-
wie Kujawskim w początkowym okresie 
okupacji hitlerowskiej. 

Dokument był  publikowany w 1986 w 
biuletynie Żydowskiego Instytutu Histo-
rycznego, ale  zapewne niewielu z nas 
Aleksandrowian miało sposobność z nim 
się zetknąć, dlatego gorąco zachęcam do 
lektury. 

O autorze pisaliśmy w kwietniowym (nr 
25) wydaniu „Gazety Aleksandrowskiej”. 

  Aleksandrów Kujawski – metropolia 
powiatu nieszawskiego – liczył w chwili 
wybuchu wojny około 12.000 mieszkań-
ców, w tym około 10 proc. Żydów i może 
około 1 proc. Niemców.

Pierwsze dwa dni wojny – 1 i 2 września 
upłynęły w Aleksandrowie w spokoju. 
Jedynymi oznakami, że nie są to czasy 
normalne, były przebiegające obok dworca 
co 15 minut pociągi  z wojskiem, krążące 
gdzieś wysoko samoloty niemieckie i ma-
sowo przeciągający uciekinierzy z głębo-
kiego Pomorza. 

Trzeci dzień – był to poniedziałek – ze-
tknął nas z rzeczywistością wojenną dość 
brutalnie i niespodziewanie: spokojne i zu-
pełnie correct zachowujące się w stosunku 
do nas samoloty zaczęły bombardować 
miasteczko... 

Zniszczono domy

Bomby zrzucano po prostu en passant, 
w przelocie, nie zadając sobie trudu, by 
wybierać budynki bardziej okazałe. Już 
pierwsze naloty pociągnęły za sobą wiele 
ofiar wśród ludności cywilnej i wyrządziły 
duże szkody materialne. Jeśli chodzi o 
mienie żydowskie, to uszkodzono, względ-
nie zniszczono następujące domy: Jaku-
bowskiego (ul. Słowackiego); Izbickiego 
(ul. Słowackiego); Fligelmana (ul. Piłsud-
skiego 21); Szczecińskiego (ul. Płsudskiego 
23). Zabito następujących Żydów: małżeń-
stwo Frydmanów, Wigdera, M. Rozenfelda, 
nie licząc rannych. Te masowe mordy (ina-
czej tego nazwać nie można) pociągnęły za 
sobą exodus ludności miasteczka. Każdy 
chwytał co miał pod ręką, a większość nie 
miała spakowanych najkonieczniejszych 
nawet rzeczy, i uciekał...  

Myśmy uciekli z Aleksandrowa 3 IX i 
podróżując bądź pieszo, bądź furmankami, 
dotarliśmy przez Brześć Kujawski i Gosty-
nin aż pod Gąbin. Tu linia frontu dognała 
nas i wpadliśmy w ręce tych, z którymi 
spotkania chcieliśmy uniknąć za wszelką 
cenę. 

Co z przeżyć tej ucieczki najsilniej utkwi-
ło mi w pamięci – to, że dosłownie co 10 
minut trzeba było schodzić z wozu i kryć 
się po rowach i zaroślach. 

Nasi współuciekinierzy opowiadali 
straszliwe rzeczy o ostrzeliwaniu przez nie-
mieckich lotników cywilnej ludności z ka-
rabinów maszynowych, a nawet rzucaniu 
bomb na większe skupienia... Chciałbym tu 
poruszyć jeszcze jedną kwestię: jak do nas 
uciekinierów, ustosunkowała się ludność? 

Jeśli chodzi o Żydów, to muszę przy-
znać, że wykazali w stosunku do nas 
całkowite zrozumienie i robili co mogli , 
często nawet więcej niż mogli, by ulżyć 
naszej doli. 

W Osięcinach nieznani ludzie wciągali 
nas dosłownie siłą do swych mieszkań, 
bo „przecież nie można dopuścić, by w 
dzisiejszych czasach Żyd się znalazł na 
ulicy”). Chłopi, z którymi stykaliśmy się o 
wiele częściej okazali się tak indeferentny-
mi, czy też niewyrobionymi politycznie, że 
nie zdobyli się w stosunku do nas (poza 

małymi wyjątkami oczywiście) na żaden 
gest przyjaźni, czy współczucia. Wyzyski-
wali nas z prawdziwie chłopską bezwzględ-
nością, tak samo zresztą jak i swoich 
współwyznawców. Wojskowi -Polacy za-
chowywali się wobec nas poprawniej, niż 
można było przypuszczać. Bardzo często 
okazywali nam nawet swą pomoc, mimo 
że wiedzieli, iż jesteśmy Żydami.

  Wracaliśmy do domu, był to już koniec 
września, przez Gostynin i Włocławek. 
Początkowo wojska niemieckie nie okazy-
wały nam wrogości. Pierwszym takim ich 
debiutem, o którym słyszałem, była owa 
„Noc świętego Bartłomieja” XX wieku, 
włocławski „Jom Kipur – Nachtmarsz”. 
Relację o nim słyszałem od kogoś, kto brał 
w nim osobiście udział. Był to mój ojciec, 
człowiek przeszło pięćdziesięcioletni. Po-
został on, wracając z ucieczki na parę dni 
we Włocławku, gdyż obawiał się wrócić do 
domu. Miał bowiem przed wojną drobny 
zatarg z pewnym volksdeutschem i bał się 
jego zemsty (czego zresztą koniec końców 
nie uniknął).

Powrót do domu

Po powrocie do domu zastaliśmy nasze 
mieszkanie zburzone przez bombę i bardzo 
dokładnie zrabowane. Wkroczeniu Niem-
ców towarzyszyło bardzo charakterystycz-
ne zjawisko wtórne: nagle, niespodzianie, 
z dnia na dzień wzrosła kilkudziesięciokrot-
nie liczba osób narodowości niemieckiej. 
Do wspólnoty z Herrenvolkiem przyznawali 
się nie tylko prawdziwi Niemcy, nie tylko 
tacy, którzy przed wojną ledwo tolerowali, 
że im się te niemieckość przypisywało, ale 
najrdzenniejsi Polacy. 

Na tym tle bardzo charakterystyczną 
postacią jest niejaki Schafrick, był najżar-
liwszym patriotą, najgorliwszym propa-
gatorem akcji bojkotowo-antysemickiej. 
U niego w sklepie urządzali sobie przyjeż-
dżający z Torunia na gościnne występy 
pikieciarze bazę wypadową, tu mieli skład 
materiałów propagandowych, pałek, 
ulotek, itp. Tu wreszcie instruowali ad hoc 
elementy miejscowe. 

Czym był Schafrick w rzeczywistości, 
świadczy fakt, że został mianowany przez 
Niemców komisarycznym burmistrzem. 
W ręce takiego oddano los setek Żydów. 
Burmistrzem został także krypto-Niemiec, 
obdarzony pięknym nazwiskiem Ritterski.

Ci volksdeutsche byli prawdziwą plagą 
miasteczka. W działaniach swoich posłu-
giwali się dwiema przeważnie metodami: 
pierwsza to zwykły szantaż. Wystarczyło 
zjawić się u upatrzonego Żyda i powie-
dzieć, że się słyszało jak się obraźliwie 
wyrażał o Hitlerze, jednak za pewną sumę 
można tę sprawę zamazać. I Żyd płacił. 
Jeszcze jak. Był zadowolony, że takim kosz-
tem uratował życie. Druga metoda była 
bardziej „legalna”: zjawiano się u Żyda z 
jakimś umundurowanym Niemcem, zu-
pełnie normalnie kupowano coś i zupełnie 
normalnie płacono. Cały dowcip tej trans-
akcji  polegał na tym, że zapłata stanowiła 
parę procent wartości kupionego towaru. 
W ten sposób nabywano nie tylko obiekty 
mniejsze, ale całe składy i majątki. 

Parę faktów: od H. Ciuka „kupiono” fa-
brykę wody sodowej za 500 zł, od Cudaka 
– umeblowanie sypialni za 60 zł; od Sz. 
Datynera – duży skład apteczny za kilkaset 
złotych; niejakiej Foldowej Schafrick kazał 
wyprowadzić się ze sklepu, bez odszkodo-
wania za towar. Bez odszkodowania zabra-
no olbrzymie składy drzewa M. Przedec-
kiemu i Szczecińskiemu. Mojego ojca 
powiedzenie, którego zresztą nigdy nie 
użył „Hitler może mi ściany wymalować” 
kosztowało parę tysięcy złotych itp. itp.

Gdy do Aleksandrowa zjechało gestapo, 
nastały dla Żydów jeszcze cięższe czasy. 
Zaczęto robić rewizje i posługiwać się 
takimi metodami, że ludzie bali się nawet 
chować pieniądze. I tak wiedzieli, że je 
wydadzą, gdy im przyłożą rewolwer do 
skroni. Na domiar złego sprytni volksdeut-
sche w mig zorientowali się, że terror jest 
skuteczniejszy niż szantaż i zaczęli robić 
rewizje na własną rękę...

Ale i to nie było najgorsze. W porówna-
niu z tym, co miało nastąpić, bladł nawet 

fakt, że nam, Żydom kazano  chodzić po 
jezdni. Zbladł w blasku płonącej bóźnicy.

Podpalona synagoga

Już od czasu podpalenia włocławskiej 
synagogi obawiano się o naszą. Jakaś 
litościwa ręka (szames, zdaje się) usunęła 
i schowała rodały. Uspokoiło nas pierwsze 
zarządzenie. W czasie działań wojennych 
wyleciały z bóźnicy wszystkie szyby, pole-
cono nam je wprawić. Szyby były wtedy 
bardzo drogie, a wydatek paru tysięcy 
złotych – olbrzymi, jak na spauperyzowane 
i co dzień rabowane miasteczko. Mimo to 
składka w ciągu paru dni pokryła koszty. 
Gdy szyby zostały wprawione, usiłowano 
pewnej nocy bóźnicę podpalić. Nie udało 
się. Zgasła. 

Za to następnej nocy fajerwerk wypadł 
znakomicie. Z ładnego, na krótko przed 
wojną odnowionego budynku pozostały 
tylko gruzy. Niemcy byli konsekwentni. 
Przede wszystkim kazali Żydom, by za 
ofiarną działalność (polegającą tylko na 
pilnowaniu, by ogień nie zgasł lub nie 
przerzucił się na sąsiednie budynki) wypła-
cili straży ogniowej dość wielką sumę oraz 
zażądali, by Żydzi sami rozebrali te resztki, 
które nie spłonęły. Obydwu terminów 
dotrzymaliśmy. W przeciągu trzech dni 
kontrybucja została zapłacona, a po ośmiu 
dniach plac, na którym stała synagoga, był 
równy i gładki, jak kort tenisowy. 

Ukoronowaniem tego wszystkiego było 
wysiedlenie. Miało się ono odbyć w nastę-
pujących warunkach:

1. Codziennie zostanie ogłoszona lista 35 
rodzin, które nazajutrz rano mają miasto 
opuścić; 2. Wysiedleni mają opuścić 
miasto piechotą; 3. Wysiedlonym wolno 
zebrać tylko tyle bielizny, co na sobie; 4. 
Pieniędzy, żywności ani pościeli zabierać 
nie wolno. Jedynie dla niemowląt wolno 
wziąć poduszki; 5. Celem uniemożliwienia 
ominięcia tych zakazów wysiedleni przed 
opuszczeniem miasta zostaną poddani 
rewizji; 6. Wyznacza się spośród Żydów 
10 zakładników, odpowiedzialnych życiem 
i mieniem za przestrzeganie powyższych 
przepisów.

Tylko pierwsza grupa opuściła Aleksan-
drów ściśle tak, jak p. Schafrick przyka-
zał. Landrat pozwolił wyjeżdżać koleją i 
zabierać ze sobą najkonieczniejsze rzeczy.  
Mój ojciec, który był zakładnikiem, opo-
wiadał,  że przy rewizji płakał, widząc, jak 
tym nędzarzom zabierają ostatnią pierzynę, 
wypruwając z podszewki ostatnią pięcio-
złotówkę.

Podszedł do niego żandarm, który miał 
ich eskortować i oglądając się, by go nie 
dojrzał wszechwładny Schafrick szepnął: 
- Niech pan się nie boi, ja im nie zrobię 
krzywdy. Ojciec podniósł na niego wzrok. 
Żandarm odwrócił szybko głowę. Miał łzy 
w oczach.

Jeśli chodzi o nas, opuściliśmy Alek-
sandrów gdzieś w połowie listopada 1939 
– koleją. 

Źródło:  „Relacje Daniela Fligelmana 
– członka Oneg Szabat” Ruta Sakowska 
W-wa 1986, str 167-193 ŻIH 

Opr. Zbigniew Sołtysiński

Po wybuchu wojny
Ze wspomnień Daniela Fligelmana

Aleksandrów Kujawski, wrzesień 1939 rok. Aresztowanie grupy Żydów.
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Ulica Kochanowskiego 
leży na granicy dwóch gmin 
Aleksandrowa – miejskiej i 
wiejskiej i  do mało ważnych 
nie należy. Cóż z tego, że 
tędy wiedzie droga na osie-
dle Piaski, spełnia rolę małej 
obwodnicy, skoro jej stan jest 
gorszy od drogi polnej. Od 
30 lat mieszkańcy domagają 
się jej utwardzenia. Burmistrz 
Andrzej Cieśla mówi, że 
będzie to możliwe dopiero 
za kilka lat, kiedy zbudowana 
zostanie kanalizacja. 

Mieszkańcy ulicy Kocha-
nowskiego, leżącej po stronie 
wiejskiej stracili cierpliwość. Z 
inicjatywy radnego Rudunek, 
jednocześnie radnego gminy 
Aleksandrów  Jerzego Sztylera 
zorganizowane zostało spotkanie 
w świetlicy w Nowej Wsi z udzia-
łem burmistrza Andrzeja Cieśli i 
wójta Andrzeja Olszewskiego. 

Ze strony Rady Miejskiej przy-
był mieszkający niedaleko Józef 
Kaźmierczak, szef większościo-
wego Klubu Radnych Przymierze 
Samorządowe. Nie było innych 
zaproszonych radnych miasta, 
była natomiast radna gminy, 
Małgorzata Polanowska.

Był plan utwardzenia

- Ludzie często pytają mnie, 
jakie są plany związane z budową 
nawierzchni ulicy Kochanowskie-
go i powiem szczerze, nie potra-
fię na to pytanie odpowiedzieć  
- rozpoczął radny Jerzy Sztyler. 
- Szkoda, że nie ma przewodni-
czącego Rady Miejskiej, który 
mógłby nam powiedzieć, jak rada 
widzi nasz problem.

Nie bez powodu adresatem 
pretensji jest Rada Miejska. Do 
mieszkańców ulicy dotarła wiado-
mość, że rada głosami radnych 
Przymierza Samorządowego 

„zabrała” burmistrzowi środki 
na prowizoryczne utwardzenie 
nawierzchni. Wiele polnych dróg 
jest w dużo lepszym stanie niż 
Kochanowskiego. 

- Proponowałem w 2008 roku 
utwardzenie drogi materiałem, 
który pozwalałby wyprofilować 
ulicę, co oznacza że wprawdzie 
nie miałaby ona asfaltu, ale 
nie byłoby takich dziur – mówi 
burmistrz Andrzej Cieśla. - Rada 
podjęła inną decyzję, znacznie 
ograniczając planowane środki 
na ten cel. Ulica więc nie zostanie 
utwardzona. W sumie na utwar-
dzenie dróg w budżecie zapisano 
30 tys. zł i te pieniądze zostały już 
praktycznie biorąc wykorzystane.

Na wypowiedź burmistrza ostro 
zareagował Józef Kaźmierczak. 

- Burmistrz na inwestycje 
przeznaczył w bieżącym roku 300 
tys. zł – stwierdził radny. - Nie 

zgodzono się na utwardzanie 
kamieniem, bo byłoby to wyrzu-
caniem pieniędzy w błoto. 

Burmistrz Andrzej Cieśla był 
zaskoczony tą wypowiedzią. 

- Radny nie mówi prawdy - 
stwierdził. - Na inwestycje wyda 
się 1,8 mln zł. 

Burmistrz nie przypomniał rad-
nemu, że to rada, głosem  Józefa 
Kaźmierczaka - przewodniczące-
go komisji budżetowej, uchwa-
lając tegoroczny budżet miasta, 
wprowadziła takie poprawki 
jakie tylko sobie Przymierze 
Samorządowe zażyczyło. Jest to 
więc budżet tego ugrupowania. 
I jakiekolwiek krytyczne uwagi 
powinien radny kierować pod... 
swoim adresem.

Radny gminy Jerzy Sztyler 
zapytał radnego Kaźmierczaka 
wprost:

- Czy przewiduje pan zagwa-

rantowanie środków w budżecie 
na 2010 roku na naszą ulicę?

W odpowiedzi usłyszał wymi-
jające słowa, że  jeśli burmistrz 
przedstawi projekt to zostanie on 
przedyskutowany. 

Zdenerwowało to jednego z 
uczestników spotkania. Pod adre-
sem Kaźmierczaka padły słowa:

- Jak radny będzie przed wybo-
rami zbierał podpisy to może mieć 
kłopoty z ich zebraniem. 

Jego okręg wyborczy obejmuje 
także część ulicy Kochanowskiego. 

Stracona szansa

Ulica na granicy gmin ma 
pecha. Na początku obecnego 
dziesięciolecia wszystko wskazy-
wało na to, że zostanie utwardzo-
na. Przed laty, o ile  pamiętam, w 
projekcie jednego z rocznych bu-
dżetów za rządów poprzedniego 

Na granicy gmin 
diabelskie koło

Nie ma pieniędzy, ale i chęci nawet na wyrównanie dziur

W Nowej Wsi zebrali się mieszkańcy 
w sprawie ulicy Kochanowskiego

burmistrza Michała Włoszka była 
już zapisana budowa Kochanow-
skiego. Pozycja ta w formie auto-
poprawki została przez burmistrza 
skreślona.  Przedsiębiorca Jan 
Paź nie ma wątpliwości, dlaczego 
Kochanowskiego nadal będzie 
drogą polną. 

- Po prostu nie ma zgody w 
miejskim samorządzie. Co innego 
burmistrz, co innego rada. Tylko 
my na tym cierpimy.

Z informacji burmistrza An-
drzeja Cieśli przekazanej miesz-
kancom na spotkaniu w Nowej 
Wsi wynika, że utwardzenie drogi 
będzie  możliwe dopiero około 
2015 roku, kiedy zrealizowany zo-
stanie program kanalizacji miasta 
i gminy.

- Po prostu przed położeniem 
dywanika asfaltowego trzeba na 
ulicy Kochanowskiego zbudować 
kanalizację, a to niestety potrwa 
– mówił burmistrz. - W pierwszej 
kolejności, gdy program ruszy 
trzeba wymienić sieć kanaliza-
cyjną między innymi na ulicy 
Chopina, Sikorskiego, Długiej, 
gdzie przekroje są zbyt małe, aby 
mogła ona przyjąć zwiększoną 
ilość ścieków. 

 Tak dalekiej perspektywy 
zmian na Kochanowskiego miesz-
kańcy nie przyjmują do wiado-
mości. 

- Powstało diabelskie koło 
- mówił Zbigniew Sołtysiński. - 
Niby droga miejska, ale jeździmy 
gorzej niż na wsi. 

Możliwa współpraca

Gmina wiejska nie jest wła-
ścicielem ulicy. Wprawdzie nie 
ma możliwości bezpośredniego 
inwestowania, ale jak mówi wójt 
Andrzej Olszewski z pewnością 
gmina może pomóc w tej budo-
wie, jeśli miasto oficjalnie wystąpi 
z taką sprawą. 

Burmistrz zadeklarował,  że 
przejrzy dokumentację technicz-
ną  sprzed lat, aby zbadać na ile 
może ona być wykorzystana, 
spotka się też z wójtem, aby 
przedyskutować kolejność prac. 
Jednak to ostatecznie rada podej-
mie decyzję. 

Nie ma co się łudzić. Z dotych-
czasowych doświadczeń widać, 
że kłopoty mieszkańców ulicy 
Kochanowskiego nie szybko się 
skończą. 

Tekst i zdjęcia: 
Stanisław Białowąs

22 czerwca 2009 roku 
w Otłoczynie odbyła się 
konferencja informacyjno-
promocyjna projektu    pn. 
„Zawsze wspólnie” – Gmi-
na Aleksandrów Kujaw-
ski”, który współfinanso-
wany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego realizowane-
go przez Gminę Aleksan-
drów Kujawski.

Głównym celem projektu 
jest pobudzenie i utrwa-
lenie aktywności społecz-
ności lokalnej w zakresie 
rozwoju edukacji i wyrobie-
nie w niej nawyku samo-
kształcenia oraz dążenie do 

zmniejszenia bezrobocia 
na terenie Gminy Aleksan-
drów Kujawski. 

W ramach powyższego 
projektu realizowany jest 
już kurs frywolitki w miej-
scowości Wołuszewo, w 
którym uczestniczy 12 Pań 
z terenu gminy. Kurs pro-
wadzony jest przez Pana 
Tadeusza Jankowskiego 

„ZAWSZE WSPÓLNIE – GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI”
wykwalifikowanego twórcę 
ludowego w zakresie fry-
wolitki. Przez okres trzech 
miesięcy uczestniczki kursu 
będą uczyły się sztuki 
frywolitki.

W ostatnim tygodniu lip-
ca rusza kolejny z kursów 
realizowanych w ramach 
projektu – kurs informa-
tyczny dla osób „45+” 

– który przeprowadzony 
zostanie w miejscowości 
Opoki. Uczestnicy kursu 
zapoznają się m.in. z pod-
stawowymi zagadnieniami 
na temat budowy i obsługi 
komputerów, używania 
edytorów tekstu i arkusza 
kalkulacyjnego, korzystania 
z Internetu oraz wielu in-
nych ciekawych zagadnień 

w zakresie informatycz-
nym. Serdecznie zaprasza-
my do uczestnictwa – są 
jeszcze wolne miejsca – o 
zakwalifikowaniu decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

Ostatnim z działań pro-
jektowych jest kurs języka 
angielskiego dla dzieci 
w wieku 5-6 lat. Kurs ten 
przeprowadzony zostanie 

w Służewie, a jego rozpo-
częcie planowane jest na 
ostatni tydzień sierpnia. 
Zapraszamy do zgłaszania 
pociech jako uczestników 
kursu – decyduje kolejność 
zgłoszeń.

Uczestnicy kursów otrzy-
mają materiały szkolenio-
we, które zakupione zostały 
również dzięki wsparciu 
EFS.

Szczegółowych infor-
macji udzielają: Arkadiusz 
Świątkowski lub Gerard 
Stolarski pod nr tel. (0-54) 
282-20-59.

Człowiek najlepszą inwestycją

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGI SPÓJNOŚCI

Gmina
Aleksandrów

Kujawski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Pomysł utworzenia fun-
duszy miejscowości w gmi-
nie Aleksandrów Kujawski 
pobudził lokalne inicjatywy 
mieszkańców wsi. Na ten 
cel przeznaczono w tym 
roku 41 tys. zł.

Każda wieś w gminie 
Aleksandrów Kujawski 
ma do dyspozycji tysiąc 
złotych. Z regulaminu wy-
nika, że decyzje o sposobie 
wydania tych pieniędzy 
podejmują mieszkańcy. Na 
co przeznaczono  pieniądze 
z tego źródła? 

- Za uzyskane środki zor-
ganizowaliśmy imprezę pd 
nazwą „Sołeckie grilowa-
nie”, połączone z balem dla 
najmłodszych – mówi Jerzy 
Sztyler, sołtys Rudunek, 
radny gminy.  - W imprezie 
wzięło udział około 120 
dzieci i dorosłych. 

Również z tego źródła 
mieszkańcy samodzielnie 
przeprowadzili remont 
pomieszczeń świetlicy w 
Nowej Wsi, a impreza była 
swoistym jej otwarciem. W 
trakcie spotkania odbyło 
się mnóstwo konkursów z 
drobnymi nagrodami dla 
dzieci, ponadto każde dziec-
ko otrzymało paczkę ze sło-
dyczami. Po godzinie 20.00 
rozpoczęła się dyskoteka 

dla młodzieży i dorosłych.  
Warto dodać, że na remont 
świetlicy złożyły się Nowa 
Wieś, Stara Wieś i Rudunki. 

Pikniki z okazji Dnia 
Dziecka zorganizowało kilka 
miejscowości, m.in. Wólka, 
Przybranówek, Wołuszewo, 
Łazieniec, Grabie, które  
podzieliło fundusz na dwie 

równe części. Drugie 500 zł 
przeznaczono na utrzyma-
nie boiska. W Broniszewie 
z funduszu miejscowości 
zakupiono paczki dla dzieci. 

W Ośnie Drugim  impreza 
dla dzieci zaplanowana jest 
pod koniec wakacji. Mówi 
się, że zbiegnie się to z za-
kończeniem budowy drogi.

Część miejscowości 
przeznaczyło fundusz na 
remont dróg. Goszczewo na 
naprawę drogi Broniszewo-
Chrusty. Z kolei Chrusty na 
trasę Służewo-Chrusty. Na 
podobny cel przeznaczyli 
mieszkańcy swoje pieniądze 
w Białych Błotach, Nowym 
Ciechocinku, Otłoczynku. 

- Słońsk Dolny połowę 
funduszu daje na drogę, 
drugą część na odnowienie 
przydrożnej figurki – mówi 
Anna Eizenchart z Urzę-
du Gminy. - Przybranowo 
część na figurkę, a część na 
dofinansowanie dożynek 
gminnych, które odbędą się 
w sierpniu. Opoczki widzą 
konieczność odnowienia 
krzyża, a wieś Opoki – jako 
jedna z pierwszych odno-
wiła figurkę. Służewo Pole 
część środków daje na 
podobny cel, a pozostałą na 
zakup piłek dla dzieci. 

Na remont świetlic poza 
wspomnianą Nową Wsią 
pieniądze wydadzą Ple-
banka i Wilkostowo. Około 
jedną trzecią pomysłów już 
zrealizowano, szczególnie 
gdy zaplanowano wydatki 
związane z dziećmi. 

  (pj)
fot. Jerzy Sztyler

Na jakie cele 
wiejskie fundusze? 

Zabawa w Nowej Wsi

RÓWNA ULICA. Z udziałem wojewody kujawsko-
pomorskiego Rafała Bruskiego w Służewie oddano do 
użytku  odbudowaną dzięki środkom Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych część ulicy Polnej. 
Ułożono chodnik oraz położono nową nawierzchnię. 
Była oczywiście wstęga, którą z wojewodą przecinał 
wójt Andrzej Olszewski.

Wójt gminy Aleksandrów Kujawski Andrzej Olszewski 
1 czerwca 2009 roku zawarł umowę, dzięki której uzyskał 
środki pieniężne z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geode-
zyjnym Ośno Drugie ujętego w planie rzeczowo-finanso-
wym robót rekultywacyjnych na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego na rok 2009.

Dotację otrzymano na kwotę 70.800 zł. Zgodnie z 
umową gmina wiejska Aleksandrów Kujawski zobowią-
zała się do wykonania  modernizacji w terminie do 31 
października 2009 roku.

Dotacja na drogę

Gmina wiejska Aleksandrów Kujawski w partnerstwie 
z miastami: Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek i Nie-
szawa oraz gminami: Bądkowo, Raciążek i Waganiec  
pozyskała fundusze na wsparcie i utworzenie przed-
szkoli i punktów przedszkolnych w ramach Poddziałania 
9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Więcej informacji o tej inicjatywie w sierpniowym 
numerze „Gazety Aleksandrowskiej”. 

Przedszkola w partnerstwie
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W Służewie odbył się 21 czerwca  
„I BIEG PAPIESKI”. Organizatorom 
imprezy przyświecały dwa cele: 
chęć oddania hołdu papieżowi 
Janowi Pawłowi II, Honorowemu 
Obywatelowi gminy oraz popula-
ryzacja biegania jako najprostszej  
formy aktywności ruchowej, zatem 
promocja sportu w środowisku 
wiejskim.

Imprezę otworzyli: Andrzej Ol-
szewski  - wójt gminy Aleksandrów 
Kujawski, ks. Andrzej Zdzienicki - 
proboszcz parafii w Służewie oraz 
Przemysław Chojnacki - prezes 
GMLKS „ORZEŁ” Służewo. Odbyły 
się dwa biegi: rodzinny na dystansie 
3x200 m oraz otwarty na długości 
6 km. Wyniki biegu rodzinnego 
rozegranego alejkami parku: I 
miejsce - rodzina Nędzusiaków, 
II- Jakóbczaków, III – Kubiaków, IV 
– Godziątkowskich, V – Januszko, 
VI – Godziątkowskich, VII – Jastrzęb-
skich. Najmłodszym uczestniczką 
była 2,5-letnia Zuzanna Jastrzębska. 

Do biegu otwartego zgłosili się 
także zawodnicy spoza gminy i po-
wiatu i oni górowali nad innymi. Jako 
pierwszy metę przekroczył Wojciech 
Więckowski z czasem 19:37:50 
przed Leszkiem Marcinkiewiczem 
(19:57:20) i Michałem Brzezińskim 
(20:49:32). 

Pozostałe miejsca zajęli kolejno: 4- 
Marek Murawski, 5 - Arkadiusz Jewu-
ła, 6  - Sławomir Sikorski, 7 - Marek 
Maciejewski, 8 - Łukasz Łukaszewski, 
9 - Lucyna Ligaj, 10 - Tomasz Kubiak, 
11- Zofia Chądzyńska, 12 - Walde-
mar Kurdupski, Jan Marcinkiewicz, 

Mariusz Wyborski,  Adam Kowalski, 
Jan Majewski, Dariusz Nędzusiak,  
Adam Wielkopolan,  Paweł Jagodziń-
ski,  Zbigniew Sołtysiński,  Monika 
Kasińska,  Jakub Chyłkowski,  Kaje-
tan Godziątkowski, Iwona Sawicka, 
Stanisław Godziątkowski, Beata 
Godziątkowska.

W kategorii kobiet zwyciężyła 
Lucyna Ligaj, w kategorii do lat 15 
Adam Kowalski, a w kategorii 15-18 
lat - Marek Maciejewski. Dyploma-
mi, pucharami i nagrodami uhono-
rowano pierwszą dwunastkę.

 Imprezę zorganizowali Gminny 
Międzyzakładowy Ludowy Klub 
Sportowy „ORZEŁ” Służewo, gmina 
Aleksandrów Kujawski oraz Gminna 
Biblioteka Publiczna. Współorganiza-
torami byli: Ochotnicza Straż Pożarna 
ze Służewa, Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. św. Jana Chrzciciela w Służewie 
oraz Koło Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów ze Służewa, które przygo-
towało pyszną grochówkę.

Do zorganizowania biegu walnie 
przyczynili się sponsorzy, a byli 
nimi: Urząd Marszałkowski, Urząd 
Gminy Aleksandrów Kujawski, Sta-
rostwo Powiatowe, Firma Handlowa 
„MIŚ” M. Florczak, L. Florczak z 
Aleksandrowa Kujawskiego, Spół-
dzielnia Mieszkaniowa z Przybrano-
wa, Kujawski Bank Spółdzielczy w 
Aleksandrowie Kuj., firma Hydrofarb 
- Mariusz Halik, Sklep Spożywczo-
Przemysłowy – Stanisława Godziat-
kowska.(p)

fot. Zbigniew  Woźniak

Podczas II Turnieju o 
Puchar Wójta i Rady Gminy  
rozgrywanego w Stawkach 
kibice mogli wygodnie 
usiąść w nowych krzesłach. 

W połowie czerwca na 
stadionie sportowym w 
Stawkach rozegrane zostały 
mecze w ramach turnieju o 
puchar Wójta i Rady Gminy 
Aleksandrów Kujawski. Była 
to druga tego typu impreza, 
więc zanosi się że będzie 
organizowana cyklicznie. 
Wzięli w niej udział repre-
zentanci wszystkich szkół 
podstawowych istniejących 
w gminie. 

Kibice mieli możliwość 
wygodnego oglądania 
meczów, gdyż oddano do 
użytku nowo zamontowane 

siedzenia. Fachowcy mówią 
o nich, że są „wandalood-
porne”. Jest nadzieja, że nie 
będzie okazji do sprawdza-
nia ich wytrzymałości.

Siedzeń zamontowano 
120, w czterech rzędach. 
Inwestycja kosztowała około 
36 tys. zł. Oznacza to, że 
tym samym na  stadionie w 
Stawkach poprawiły się wa-
runki. Do bramy wejściowej 
prowadzi  chodnik. Nie jest 
to ostatnia inwestycja, jaką 
wykonano na tym obiekcie.  
W planach są dalsze. 

Mieszkańcy pobliskie-
go Konradowa podjęli 
uchwałę o przeznaczeniu 
z tegorocznego funduszu 
miejscowości całą uzyskaną 
kwotę tysiąca złotych na 

wykonanie boiska bocznego 
na stadionie. Tym samym 
poprawią się warunki trenin-
gu dla zawodników. 

Wróćmy na boisko II 
turnieju. Po zaciętych me-
czach I miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa w Stawkach, 
II – SP w Ostrowąsie, III – 
SP w Służewie, IV – SP w 
Wołuszewie, a V – SP w 
Opokach. Królem strzelców 
został Wojciech CHOJNACKI  
z Ostrowąsa oraz Mariusz  
PARZYBUT  ze Stawek. 
Obaj strzelili po trzy  bram-
ki Organizatorem imprezy 
był Gminny Klub Sportowy 
START Stawki.

(jot)
fot. Zbigniew Woźniak

Piłkarski turniej  
z nowymi krzesełkami

Puchary, dyplomy i nagrody wręcza zastępca wójta Arkadiusz Świątkowski 
w towarzystwie radnego Tadeusza  Kozłowskiego oraz Anny Eizenchart i Mag-
daleny Stolarskiej-Oczki

Zwycięska drużyna

Z informacji uzyskanych w 
Urzędzie Gminy wynika, że 
planowana inwestycja budowy 
wytwórni mas bitumicznych 
zlokalizowana jest na terenie pry-
watnym, przeznaczonym w Stu-
dium Kierunków Uwarunkowań i 
Zagospodarowania  Przestrzenne-
go Gminy Aleksandrów  Kujawski 
uchwalonego przez Radę Gminy 
Aleksandrów Kujawski w 2000 r. 
pod funkcję produkcyjno-gospo-
darczo-rzemieślniczą. 

Właściciel gruntu wystąpił więc 
do Urzędu Gminy w Aleksandrowie 
Kujawskim o decyzję o warunkach 
zabudowy. Innymi słowy chodzi o 
określenie, co inwestor musi zro-
bić, aby mogło dojść do zrealizowa-
nia zaplanowanej inwestycji. Urząd 
nie może takiej decyzji nie wydać, 
bo złamałby prawo. 

Ponieważ przedsięwzięcie 
może znacząco oddziaływać na 
środowisko,  inwestor złożył też 
wniosek o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowa-
niach. Znowu urząd nie może 
powiedzieć, że tego nie zrobi. 
Na inwestora został nałożony 
obowiązek sporządzenia raportu 

oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko. 

W związku z  faktem, iż uciąż-
liwość ogranicza się do granic 
działki oraz biorąc pod uwagę 
zgodność inwestycji z przeznacze-
niem terenu,  na podstawie obo-
wiązujących przepisów, należało 
wydać dla inwestycji stosowną 
decyzję środowiskową.

Postępowanie toczyło się jawnie.  
O  sprawie zamieszczane były 
stosowne  informacje w Biulety-
nie Informacji Publicznej Gminy 
Aleksandrów Kujawski oraz na 
tablicy ogłoszeń, znajdującej się 
w Urzędzie Gminy. W związku z 
tym nieprawdziwe są zarzuty, iż o 
sprawie nikt nie mógł wiedzieć. 

Postępowań o podobnej proce-
durze toczy się co roku w naszym 
urzędzie około 200.  Niemożliwe 
jest informowanie  wszystkich 
indywidualnie. Jeśli ktokolwiek 
uważa, iż zachodzi podejrzenie po-
pełnienia przestępstwa, powinien 
o tym poinformować prokuraturę. 
Warto tez przypomnieć, że Kodeks 
Postępowania Administracyjnego 
dopuszcza wznowienie postępo-
wania w sprawach zakończonych 

decyzją ostateczną. Muszą jednak 
być spełnione określone warunki  
kodeksowe.

Warto jednocześnie zaznaczyć, 
że zgodnie z przepisami KPA każdy 
może być stroną postępowania, 
pod warunkiem jednak, jeśli wyka-
że, iż sprawa dotyczy jego interesu 
prawnego. W trakcie postępowa-
nia do organu nie wpłynął żaden 
wniosek o włączenie do postępo-
wania. Ponieważ nie było sprzeci-
wu stron postępowania, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,  
moim obowiązkiem było wydanie 
decyzji środowiskowej. 

Zapewniam, że postępowanie 
administracyjne było prowadzone 
zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, a  przecież jestem zobowią-
zany do przestrzegania prawa. 

Gmina zrobiła to co do niej 
należało. Aby jednak można było 
rozpocząć inwestycję, musi być 
wydane pozwolenie na budowę.  
Ta sprawa  leży w kompeten-
cji Starostwa Powiatowego w 
Aleksandrowie Kujawskim, a nie 
Urzędu Gminy. 

 
Andrzej Olszewski

wójt gminy Aleksandrów  Kuj.

Z OSTATNIEJ CHWILI:
Wpłynąły wnioski od dwóch 

mieszkańców Stawek o wzno-
wienie postępowania. W tej 
sytuacji wójt gminy Aleksandrów 
Kuj. podjął decyzję o wznowieniu 
postępowania. Stronom przysłu-
guje odwołanie.

Postępowanie toczyło się jawnie
Stawki. Budowa wytwórni masy bitumicznej.

W miejscu dawnej wytwórni masy bitumicznej znajdującej się przed 
laty w Stawkach ma powstać nowa na potrzeby budowanej autostra-
dy. Mieszkańcy Stawek protestują przeciwko tym planom, obawiając 
się negatywnego wpływu na środowisko. Zarzucają gospodarzom 
gminy, że tej ważnej inwestycji z nimi nie konsultowano, że dowie-
dzieli się o niej przypadkowo.  Zdaniem niektórych  gmina nie powin-
na wydawać inwestorowi dokumentu o warunkach zabudowy. 

Wójt Andrzej Olszewski nie zgadza się z zarzutami, że urząd nie 
dopełnił wszystkich wymagań administracyjnych.  



nr 27, lipiec 2009I GAZETA  ALEKSANDROWSKA I Ludzie www.kujawy.media.pl10

Kontynuowane są w 
Komendzie Powiatowej 
Policji w Aleksandrowie 
Kujawskim wizyty dzieci i 
młodzieży, mające na celu 
zapoznanie się z pracą 
funkcjonariuszy. 

Ostatnio z wizytą przy-
były dzieci z Przedszkola 
Sióstr Służebniczek, 
policjanci udali się też do 
Szkoły Podstawowej nr 1, 
gdzie wygłosili pogadankę 
dla uczniów klas I-III.

 
- Maluchy z przedszkola 

oglądały radiowozy – in-
formuje Dawid Chojnacki, 
oficer prasowy Komendy 
Powiatowej Policji. - Dzie-
ci mogły wejść do poli-
cyjnego fiata ducato, z 

czego chętnie skorzystały. 
Widać stanowiło to dla nich 
wielką atrakcję. Następnie 
przewodnik psa służbowe-
go Borysa zaprezentował 
podopiecznego, po czym 
opowiedział o pracy czwo-
ronogów w policji oraz 
pokazał próbę wyszkolenia.

W komendzie, jak zwykle 
u małych dzieci, duże 
zainteresowanie wzbudził 
policyjny areszt. Wszystkie 
chciały zobaczyć celę od 
środka. 

 W świetlicy inny poli-
cjant przedstawił małym 
gościom podstawowe 
zasady bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym. Przekazał 
także informację w związku 

z wakacjami. Dzieci odpo-
wiadały również na pytania 
prowadzącego pogadankę.

W spotkaniu uczest-
niczył także I zastępca 
komendanta policji w 
Aleksandrowie Kujawskim 
komisarz Andrzej Kłos, 
który wręczył dzieciom 
słodycze oraz zaprosił na 
kolejną taką wizytę.

Z wizytą na komendzie
Bezpieczeństwo podczas wakacji

Policjanci prewencji spo-
tkali się także z uczniami 
klas I-III Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Aleksandrowie 
Kujawskim. 

W trakcie spotkania oma-
wiano zasady bezpieczne-
go wypoczynku podczas 
wakacji. Dzieci dowiedziały 
się co zrobić w przypadku 
zgubienia się w obcym 
mieście, poznawały zasady 
zachowania w przypadku 
zaczepiania przez obcą 
osobę. 

Podczas pogadanki zwró-

cono szczególną uwagę na 
bezpieczeństwo związane 
z zabawami i kąpielą nad 
zbiornikami wodnymi. Mali 
goście z uwagą wysłuchali 
policjantów, zadawali tak-
że liczne  pytania.

(p)
fot.  Dawid Chojnacki

Aleksandrów Kujawski, jest biednym miastem, stąd 
też oczekiwania społeczeństwa są ogromne.  
Czy rzeczywistość musi nas przytłaczać, czy naprawdę 
nie potrafimy pokazać swoich najlepszych cech, że 
potrafimy, umiemy i chcemy zrobić coś dla swojego 
miasta, dla nas. 

Miasto przejęło dworzec kolejowy, który budzi gro-
zę, a nawet wstyd.  Ale chcę wierzyć, że jest to etap 
przejściowy. Potrzebna jest mobilizacja, jedność i do-
bra koncepcja  jego zagospodarowania. Apeluję aby 
zakończyć waśnie, każdy budżet można skorygować 
na uzasadnione cele. Rada i burmistrz to powinno 
być jedno ogniwo samorządu, które służy dla dobra 
miasta i nam mieszkańcom... 

Pamiętacie Państwo jak blisko trzy lata temu prze-
prowadziłam wraz z Klubem Puszystych  akcję zbiera-
nia podpisów pod kluczowym pytaniem: czy chcemy 
przejąć i ratować dworzec? Jednych ta akcja śmieszy-
ła, innych zainspirowała. Teraz proponuję zróbmy  
następny krok. 

Załóżmy fundację lub stowarzyszenie, dla ratowania 
dworca, która zajęłaby się poszukiwaniem i pozyski-
waniem funduszy z różnych źródeł przeznaczonych 
na ten cel. Wspierając i pomagając władzom miasta, 
pomagamy sobie. Zachęcam do przemyśleń. Zacznij-
my działać.

Jolanta Lewandowska

Z listów do redakcji

Pomóżmy sobie

Przewodniczącym Rady Powiatowej Prawa i 
Sprawiedliwości powiatu aleksandrowskiego został 
Jacek Jankowski. 

Z funkcji przewodniczącego rady i członkowstwa 
w PiS zrezygnował Józef Łyczak, w minionej kadencji 
senator RP. Jego miejsce zajął Jacek Jankowski. Nowy 
przewodniczący zapowiada, że szczególnie wiele czasu  
w swojej działalności zamierza poświęcić sprawom nie-
pełnosprawnych. Doskonale rozumie ich sytuację, gdyż 
sam w 1968 roku stracił nogę. Już teraz głośno mówi 
o urągających warunkach przyjmowania osób przez 
powiatową komisję orzekania o stopniu niepełnospraw-
ności, która korzysta z pomieszczeń w „Hubalu”. 

- Krawężniki chodników nie są przystosowane do 
poruszania się wózków,  nie ma kopert poza parkin-
giem przy Urzędzie Miejskim dla niepełnosprawnych 
– dodaje Jankowski.

W powiecie działają trzy koła PiS (w Aleksandrowie, 
Ciechocinku i Wagańcu-Zakrzewie). Wybory planowa-
ne są jesienią.

(b)

Zmiany w PiS

W czerwcu gościła w Alek-
sandrowie Kujawskim dele-
gacja powiatu słonimskiego 
leżącego w województwie 
grodzieńskim na Białorusi. 
Podpisana została umowa o 
współpracy między Aleksan-
drowem i powiatem aleksan-
drowskim. 

Goście przyjechali w składzie: 
Sergiej Aleksandrowicz Rogozik – 
przewodniczący rady deputowa-
nych rejonu słonimskiego, Anato-
lij Wiktorowicz Fidryk - zastępca 
przewodniczącego oraz Elena 
Moczalina - sekretarz urzędu. 

Słonim jest miastem liczącym 
około 50 tys. mieszkańców. Posia-
da zakłady przemysłu lekkiego, 
papierniczego, meblarskiego, 
spożywczego, elektromaszyno-
wego i chemicznego. Od 1507 r. 
był stolicą powiatu nowogrodz-
kiego Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, od 1569 roku I Rzeczypo-
spolitej. Od nazwy tego miasta 
wywodzi się nazwisko znanego 
pisarza Antoniego Słonimskiego.

Podczas pobytu w Alek-
sandrowie podpisane zostało  
porozumienie o współpracy. Ze 

strony białoruskiej  dokument 
podpisywał Sergiej Rogozik, a 
polskiej burmistrz Andrzej Cieśla, 
z upoważnienia starosty - Lotfi 
Mansour, radny powiatowy  oraz 
Krzysztof Ardanowski - doradca 
prezydenta RP, który tego dnia był 
w Aleksandrowie. Uroczystość 
odbywała się w siedzibie BIN, po 
ekumenicznej mszy na cmentarzu 
żołnierzy ukraińskich.

Aleksandrów Kujawski ma 
kilka podpisanych umów z jed-
nostkami administracyjnymi na 
Wschodzie. W tym roku po raz 
drugi gościł delegację Kozactwa 
na Ukrainie. Zawarte kontakty nie 
zaowocowały jeszcze szerszą wy-
mianą zwłaszcza grup młodzieży 
oraz w dziedzinie kultury. Kontak-
ty gospodarcze nawiązuje BIN.

Niebawem na Białoruś udaje 
się z rewizytą delegacja z Alek-
sandrowa Kuj. 

(pj)

Gotowi do współpracy

Po podpisaniu umowy Sergiej Rogozik, przewodniczący rady de-
putnowanych przekazał burmistrzowi Andrzejowi Cieśli drewnia-
ną rzeźbę lwa, symbol miasta. Na drugim planie radny powiatowy 
Lotfi Mansour oraz  Krzysztof Ardanowski, doradca prezydenta RP.

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Aleksandrowie 
Kujawskim ponownie przy-
stąpił do realizacji projektu 
systemowego współfinanso-
wanego z Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego pt. 
„Aktywizacja zawodowa i spo-
łeczna klientów MOPS Zaufaj 
Nam” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013. 

Na  realizację projektu otrzy-
mano  165.336 zł, natomiast 
wkład własny wynosi 17,4 tys.  
zł.  Ze szkolenia skorzysta 29 
bezrobotnych.

W ramach projektu zakupio-
ny zostanie sprzęt technicz-
ny, jak komputer, drukarka, 
biurko, bindownica, niszczar-
ka, gilotyna, który wzbogaci 
wyposażenie MOPS.

(pj)

Unia dała
na szkolenie
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Na aleksandrowskim cmentarzu wydarzył się wypa-
dek, na szczęście nocą.  Podczas silnie wiejącego wia-
tru zwaliła się rosnąca między grobami wysoka topola. 
Następnego dnia przed południem do akcji wkroczyli 
strażacy, aby usunąć zawalidrogę. Udało się sprawnie 
pociąć leżące drzewo. Niestety, konar spowodował 
duże straty. Niektóre nagrobki zostały całkowicie znisz-
czone. Tylko jeden z nagrobków był ubezpieczony. 

- Zrobiłam to, bo już dawno widać było, że to 
drzewo niedługo postoi – mówi jedna z mieszkanek. 

Miała wyjątkowe szczęście. Odzy-
ska przynajmniej część środków  na  
naprawę nagrobka. Inni nie mieli tyle 
szczęścia. 

Na aleksandrowskim cmentarzu 
drzew, które stanowią zagrożenie 
rośnie przynajmniej kilka. Dobrze by-
łoby, aby wyciągając wnioski z ostat-

niego zdarzenia, dokonać fachowego 
przeglądu stanu drzew. Te, które mają 
zniszczone konary należy po prostu 
wyciąć. Nekropolia została założona 
dziesiątki lat temu, ma więc ma dużo 
starych drzewa. 

Tekst i fot. St.B.

Drzewo spadło na nagrobki

Okradli 
własną szkołę
Na początku czerwca do po-

mieszczeń Zespołu Szkół nr 1 
(dawny Ogrodnik) włamali się 
złodzieje i ukradli dwa pojazdy: 
citronea c3 oraz chevroleta 
aveo, a ponadto wzięli sprzęt 
komputerowy.  Wartość łupu 
oceniona została na 55 tys. zł. 
Zainstalowane kamery zare-
jestrowały kradzież. Aleksan-
drowscy policjanci nie mieli 
więc wielkiego problemu z 
identyfikacją sprawców.

Okazali się nimi trzej ucznio-
wie szkoły w wieku 18-19 lat, 
mieszkańcy powiatu aleksan-
drowskiego. Policjanci przed-
stawili zarzuty kradzieży z wła-
maniem. Sprawa swój dalszy 
ciąg będzie miała w sądzie. Za 
kradzież z włamaniem grozi do 
10 lat pozbawienia wolności.

W nocy 17 czerwca 
aleksandrowscy policjanci 
zatrzymali  mężczyzn, którzy 
usiłowali włamać się do skle-
pu. Zdarzenie miało miejsce 
w Aleksandrowie Kujawskim 
na ulicy Łąkowej. 

Funkcjonariusze Wydziału 
Prewencji podczas patro-
lowania miasta zauważyli 
dwóch mężczyzn, którzy 
wyginali kratę zabezpieczają-
cą okno wystawowe. Jak się 
okazało, szyba w tym oknie 
oraz drzwiach wejściowych 
była już wybita. Mężczyźni 
zostali zatrzymani. Byli to 
21-latek z Aleksandrowa oraz 
33-latek z Torunia. 

Obydwaj byli w stanie nie-
trzeźwym. Policyjne badanie 
wskazało u młodszego około 
1,7 promila,  natomiast u 
starszego 1,8 promila. Po 
wytrzeźwieniu i wykonaniu 
czynności procesowych 
obydwaj zostali zwolnieni do 
domu. 

Za usiłowanie włamania 
odpowiedzą przed sądem.

(p)

Pechowa noc

Zachowaj 
trzeźwy umysł

Akcję „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł” w Aleksandrowie Ku-
jawskim zorganizowało Centrum 
Profilaktyki Uzależnień TRATWA 
z Miejską Komisją ds. Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, 
Miejskim Centrum Kultury oraz 
Powiatową Komendą Policji.

Na ulicy Słowackiego przygo-
towane zostało stoisko z ulotkami 
i innymi materiałami promujące 
trzeźwy styl życia. Ponadto prze-
prowadzono szereg konkursów 
dla dzieci i młodzieży związanych 
z tym tematem. Funkcjonariusze 
policji z członkami Miejskiej Komisji 

ds Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w towarzystwie 
uczniów aleksandrowskich szkół 
odwiedzili sklepy sprzedające alko-
hol w celu promowania hasła akcji. 

W kilkunastu placówkach han-
dlowych przypominano o zakazie 
sprzedaży alkoholu osobom nie-
trzeźwym oraz nieletnim. Ucznio-
wie przekazywali prowadzącym 
sklepy ulotki oraz dyplomy odpo-
wiedzialnego sprzedawcy. 

Przy stoiskach z materiałami 
edukacyjnymi była okazja wzięcia 
udziału w konkursie wiedzy o 
uzależnieniach i profilaktyce. 

Uczestnicy otrzymali nagrody. 
Policjanci uczestniczący w akcji 

zatrzymywali również pojazdy 
oraz rowerzystów celem spraw-
dzania stanu trzeźwości. Po 
sprawdzeniu kierowcy otrzymy-
wali ulotki związane z prowadzo-
ną akcją. 

Niestety, jeden z kontrolowa-
nych kierowców był nietrzeźwy. 
Badanie wskazało przeszło 2,7 
promila. Jak stwierdzili organi-
zatorzy, w celu dalszej promocji 
trzeźwego stylu życia akcje takie 
będą powtarzane.

(p)

Uczestnicy akcji „Zachowaj trzeżwy umysł”
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Akcja promocyjna

Inspektorat Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w 
Aleksandrowie Kujawskim 
zorganizował spotkanie infor-
macyjne dla przedsiębiorców 
pt. „ Jedno okienko – jak z 
niego korzystać?”. 

Pracownicy zakładu oraz 
Urzędu Skarbowego wyja-
śniali wszystkie wątpliwości 
dotyczące zakładania firm oraz  
zawieszania i odwieszania 
ich działalności a także zasad 
rozliczania  i dokumentowania. 
Można było dostać bezpłatne  
materiały informacyjne. 

(p)

Jedno 
okienko

Zużyte baterie od latarki, 
dyktafonu, aparatu cyfrowego 
i innych urządzeń powinny 
trafić w specjalne miejsce, aby 
zostały zutylizowane. Nie moż-
na ich wyrzucać do pojemnika 
na śmieci komunalne, gdyż sta-
nowią zagrożenie ekologiczne. 

Mieszkańcy Aleksandrowa 
Kujawskiego pytają, gdzie 
zatem mogą pozbyć się niepo-
trzebnych baterii. Otóż można 
je przynieść do Urzędu Miej-
skiego przy ul. Słowackiego 
8, gdzie przyjmowane są na 
portierni. 

Z pewnością jest z tym pe-
wien kłopot, ale warto potru-
dzić się, by mieć pewność, że 
trafią we właściwe miejsce. 

(pe)

Zużyte baterie

W strugach deszczu odbyły 
się w Służewie Gminne Za-
wody Ratowniczo-Gaśnicze 
jednostek OSP gminy Alek-
sandrów Kujawski. 

I miejsce zdobyła  OSP  z 
Odolionu. Fotoreportaż za-
mieścimy w  sierpniowym 
wydaniu „Gazety Aleksan-
drowskiej”.

W sierpniu 
o strażakach

W spisie lekarzy stomato-
logów, mających gabinety 
lekarskie  w Aleksandro-
wie Kujawskim, nie z winy 
redakcji, zabrakło protetyka, 
ortodonty Emili Łaszczyk, ul. 
Krzywa 4, tel. (0-54) 282-36-
72. Przepraszamy.

Gabinet
stomatolog
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Po raz szesnasty po odnowie-
niu Ukraińskiego Cmentarza 
Wojskowego odbyło się, jak 
zwykle w czerwcu, spotkanie, 
podczas którego odprawiona 
została modlitwa ekumeniczna 
przez kapłanów obrządku pra-
wosławnego, grekokatolickiego 
i rzymskokatolickiego. 

Po mszy przybyłe delegacje 
złożyły wiązanki kwiatów pod 
kurhanem. W uroczystościach 
oprócz przedstawicieli lokalnych 
władz samorządowych, uczest-
niczyli: Dariusz Kurzawa – wice-
wojewoda kujawsko-pomorski, 
Krzysztof Ardanowski – dorad-
ca prezydenta RP, delegacja 
Kozactwa Zaporoskiego. Jak co 
roku,  nie zabrakło też delegacji 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych im. Tarasa Szewczenki w 
Białym Borze - szkoły z ukraiń-
skim językiem nauczania oraz 
przedstawicieli Związku Ukraiń-
ców w Polsce. 

Gości powitał burmistrz miasta 
Andrzej Cieśla, przedstawiając 
historię cmentarza ukraińskich 
żołnierzy. Powstał on w 1921 

roku, kiedy to grupa oficerów z 
obozu internowanych Ukraiń-
ców ogrodziła teren i w środku 
usypała kurhan, na którym 
stanął czarny zaporoski krzyż.  
Miejsce to przez dwudziestole-
cie międzywojenne traktowane 
było dla ukraińskich emigrantów, 
którzy zostali w Polsce jako grób 
nieznanego żołnierza. 

Zapomniana po II wojnie świa-
towej nekropolia została etapami 
odrestaurowana. Pozostawiono 
ocalałe betonowe słupki z tryzu-
bami i zachowanymi fragmentami 
drutu kolczastego z ogrodzenia. 
Na nowej płycie zachowano daw-
ny napis i krój czcionki. Poświęce-
nie odrestaurowanego odbyło się 
12 czerwca 1993 roku.

Dwa lata później cmentarz 
wpisany został do rejestru zabyt-
ków. Przed cmentarzem znajduje 
się tablica informacyjna przed-
stawiająca w dwóch językach: 
polskim i ukraińskim historię 
nekropolii i jej odbudowy.

(jp)
fot. St.B.

Pod kurhanem

- Jeden z regionalnych 
tygodników napisał, 
że znowu uniemożliwił 
pan Komisji Rewizyjnej 
przeprowadzenie kontroli 
udzielanych dotacji Miej-
skiemu Centrum Kultury...

- Znowu? To by oznacza-
ło, że kiedyś już tak zrobi-
łem! Otóż przypomnę to co 
powiedziałem oficjalnie na 
jednej z sesji Rady Miej-
skiej. Każdy kto twierdzi, że  
uniemożliwiłem w minio-
nym roku Komisji Rewizyj-
nej przeprowadzenie kon-
troli jest kłamcą. Dotyczy to 
także tegorocznej kontroli.

 I powtórzę to jeszcze 
raz, nawet przed sądem W 
grudniu na piśmie jedynie 
wyraziłem swój sprzeciw 
wobec braku w statucie 
gminy przepisów  dotyczą-
cych gwarancji bezstron-
ności działania członków 
komisji rewizyjnej, w 
kontekście jej składu. Moim 
zdaniem, nie gwarantuje 
ona bezstronności przepro-
wadzenia kontroli w MCK.

 W praworządnym 
państwie organy kontroli 
służyć  mają ustaleniu i 
przedstawieniu prawdy, a 
nie „szukaniu haków” na 
politycznych oponentów, 
czy też osób, które z jakichś 
powodów są niewygodne 
ekipie rządzącej. I konia z 
rzędem, kto temu zaprze-
czy.  

Jednocześnie mimo 
moich zastrzeżeń, wska-
załem osoby, które były 
upoważnione do przeka-
zania komisji niezbędnych 
dokumentów. Komisja 
jednak odstąpiła od kontro-

li, później oświadczając że 
uniemożliwiłem jej to. Jest 
to kłamstwo, bo gdyby ko-
misja rzeczywiście chciała 
kontynuować kontrolę to 
by to zrobiła.

- 29 maja bieżącego roku 
Komisja Rewizyjna Rady 
Miejskiej znowu przybyła 
do MCK, ale dokumentów 
nie otrzymała, bo główna 
księgowa była na urlopie. 
Zarzucono panu celowe 
utrudnianie pracy komisji, 
bo mógł pan sam wydać 
dokumenty.

- Ci którzy uważają, że 
dyrektor wie w jakich miej-
scach znajdują się konkretne 
dokumenty finansowe, czyli 
w których segregatorach i w 
jakich teczkach i sam może 
w nich grzebać, bo jest dy-
rektorem,  nie mają zielone-
go pojęcia o funkcjonowaniu 
księgowości. 

To główny księgowy i 
podlegli mu pracownicy 
bezpośrednio odpowiadają 
za dokumenty ścisłego za-
rachowania, a nie dyrektor. 
Rozumie to każdy kto choć 
trochę zna się na funkcjo-
nowaniu firmy. Mówienie, 
że pod nieobecność księ-
gowej powinienem sam 
je wydać, bo powinienem 
wiedzieć, gdzie leżą  świad-
czą o wyjątkowo złej woli 

i nieznajomości tematu. 
To gdzie leżą dokumenty 
księgowe wie każdy - w 
księgowości. Tyle tylko, że 
ta wiedza nie wystarczy. 

- Jednocześnie poin-
formował pan komisję, 
że nie widzi racjonalnych 
powodów, aby dokumenty 
udostępniać po godzinach 
pracy MCK, czyli o godz. 
16.00 kiedy komisja chcia-
ła pracować. Radni komisji 
potraktowali  to jako akt 
złej woli i próbę uniknięcia 
kontroli.

- Nie mamy pieniędzy na 
wypłacanie pracownikom 
nadgodzin. Nie widzę też 
powodów dla których ko-
misja nie mogłaby działać 
w godzinach pracy admi-
nistracji MCK, tak jak robią 
to zespoły kontroli zawo-
dowej. Chcę przypomnieć, 
że  jednocześnie oświad-
czyłem, że gdyby zaszły 
racjonalne i bezwzględne 
potrzeby to podjęta zosta-
nie decyzja pozwalająca 
na zmianę godzin pracy 
księgowości. 

Pragnę także zauważyć, 
że zgodnie ze statutem 
gminy miejskiej, komisja 
rewizyjna powinna w miarę 
możliwości przeprowadzać 
kontrole w godzinach urzę-

dowania jednostek. Chcę 
też zauważyć, że radni za 
swoją pracę w komisji 
rewizyjnej otrzymują dodat-
kowe, niemałe wynagro-
dzenie. Dlatego nie mogą 
tłumaczyć swoich popołu-
dniowych kontroli faktem, 
że gdzieś pracują lub, że 
do południa prowadzą 
swoją prywatną działalność 
gospodarczą lub wykonują 
inne ważne dla nich zajęcia. 

- Co z rozliczeniem 
niewykorzystanej w 2008 
roku dotacji na remont sali, 
z której, jak mówi komisja, 
MCK nie rozliczył się?

- To kolejny mit, rozdmu-
chiwany, aby zdyskredyto-
wać mnie i MCK. Wygląda 
jakobym pieniądze te 
sprzeniewierzył i teraz bał 
się kontroli. To bzdury! 
Otóż nie wykorzystane 
środki znajdowały się na 
koncie MCK. 

Po prostu jedynie z faktu 
ich przekazania nie wynikał 
obowiązek przelania ich z 
nowym rokiem na konto 
Urzędu Miejskiego.  Być 
może został gdzieś popeł-
niony błąd, ale nie leży on 
po naszej stronie. 

Wszystko co się wokół 
MCK dzieje zmierza do 
zdyskredytowania mnie. 

Przeżywałem już taki okres 
za czasów rządów Michała 
Włoszka, kiedy byłem stale 
pomawiany. Jeśli w MCK 
z gospodarką finansową 
jest tak źle, to dlaczego, jak 
zapowiadano w grudniu 
ubiegłego roku, nie przeka-
zano sprawy do zbadania 
kontrolom zawodowym? 

Sto razy wolę mieć do 
czynienia z  fachowcami, 
niż z mającymi większość 
w Komisji Rewizyjnej dy-
letantami, którym w mojej 
ocenie wydaje się że zjedli 
wszystkie rozumy i marzy 
się im rola sejmowej ko-
misji śledczej, przed którą 
wszyscy będą stawali na 
baczność.  

- Czy to nie za mocne 
słowa? Już teraz mówi się, 
że za karę  w przyszłym 
roku MCK otrzyma jeszcze 
mniej pieniędzy na działal-
ność niż w bieżącym. 

- Panowie Józef Kaźmier-
czak, Donat Jakubowski, 
Marek Laskowski – człon-
kowie Komisji Rewizyjnej, 
członkowie grupy rządzą-
cej miastem dostatecznie 
dużo szkód zrobili. Wiele 
osób w mieście myśli w 
tej sprawie podobnie jak 
ja, lecz nie każdy może lub 
ma odwagę mówić o tym 

wprost, bo „władza” wiele 
może, nawet w biały dzień 
pognębić człowieka w ma-
jestacie prawa. Pozostaje 
tylko otwarte pytanie, czy 
ktoś tą władzą nie steruje 
z tylnego siedzenia. Bo ja 
mam nieodparte wrażenie, 
że od pewnego czasu wła-
śnie tak się dzieje.

Wracając do pańskiego 
stwierdzenia o jeszcze 
bardziej radykalnym 
zmniejszeniu dotacji dla 
MCK w przyszłym roku, nie 
trudno zauważyć, że „cię-
cia” budżetowe dotyczące 
MCK nie mają racjonalnego 
uzasadnienia. Motywy tego 
działania pozostawiam 
ocenie czytelników. 

Na koniec chciałbym do-
dać, że w skład komisji re-
wizyjnej wchodzą również 
inne osoby, jak radna nie-
zależna Krystyna Głowac-
ka, która od lat pracuje w 
księgowości i Jan Urbański, 
którego zaufaniem darzą 
wszystkie osoby uczest-
niczące w postępowaniu 
kontrolnym. Dlaczego więc 
przewodniczący komisji 
rewizyjnej Donat Jaku-
bowski nie powołał z tych 
osób zespołu kontrolnego 
do kontroli MCK, choć ma 
takie prawo. 

Dodam też, że  wszyscy 
członkowie komisji mogą w 
każdej chwili w godzinach 
urzędowania zapoznać się 
z każdym dokumentem i 
informacją, która ich intere-
suje. Trzeba tylko rzeczywi-
ście chcieć to zrobić...

Rozmawiał: 
Stanisław Białowąs

Trzeba chcieć...
O konflikcie wokół niedoszłej kontroli rozmowa z Mariuszem 
TROJANOWSKIM, dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury
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Pod koniec czerwca pracowni-
cy Miejskiego Urzędu w Alek-
sandrowie Kujawskim pożegnali 
odchodzącego na emeryturę 
Józefa HOFMANA, inspektora 
Wydziału Organizacyjnego, 
który w urzędzie przepracował, 
jak dokładnie wyliczył, 15 lat, 11 
miesięcy i 29 dni. 

W sumie ma za sobą 44 lata 
pracy, gdyż pierwszą rozpoczął 
w 1965 roku w po ukończeniu 
szkoły w ośrodku wzornictwa 
w Warszawie. Później wrócił do 
Aleksandrowa, gdzie pracował 
w zakładach wikliniarskich oraz 
przez 17 lat w Malcie. 

Pan Józef jest żonaty. Córka jest 
pedagogiem w jednej z włocław-
skich szkół, a syn geodetą w 
Starostwie Powiatowym.  Wielką 
radość sprawiają mu wnuki: 
dziewięcioletnia Agata i trzyletnie 

bliźniaczki Justysia i Martusia.
Pana Józefa żegnała liczna grupa 

pracowników urzędu z burmistrzem 
Andrzejem Cieślą i sekretarzem 
Krystyną Pieniążek-Bołotowicz. Bur-
mistrz przeczytał okolicznościowy 
list, życząc dużo zdrowia, nowo upie-
czony emeryt otrzymał też prezent, 
który wręczył Wiesław Świątkowski.

- Z pewnością żal opuszczać to 
miejsce pracy, gdzie czułem się 
bardzo dobrze, panuje w nim dobra 

Żegnali 
w 

urzędzie

Integracyjne 
spotkanie

Galeria 
zdjęć w 

internecie 
na stronie

kujawy.media.pl

Stowarzyszenie „Bądźmy Razem”, działające na rzecz osób niepełnospraw-
nych należy do aktywniejszych organizacji społecznych w mieście i powiecie 
aleksandrowskim. Ostatnio  kilkadziesiąt dzieci i opiekunów gościło  „Ranczo 
pod Olszyną” w Nowym Ciechocinku. Spędzono tam dzień pełen wrażeń. Była 
okazja do jazdy konnej, tramwajem po okolicy, przyjrzenia się z bliska egzo-
tycznym zwierzętom. Jak zwykle, rozpalone zostało ognisko, w którym można 
było upiec kiełbaski. 

Stowarzyszenie działa od sześciu lat. Kieruje nim Wioletta Pomianowska, 
mając do pomocy grono współpracowników. Kolejną imprezą integracyjną 
był wyjazd do Żnina, na zaproszenie wiceburmistrz tego miasta Aleksandry 
Nowakowskiej. Kolejką wąskotorową pojechano do Wenecji, zwiedzano 
Biskupin. 

- W spotkaniach coraz częściej uczestniczą ojcowie, co jeszcze kilka lat 
temu nie było powszechne - mówi z zadowoleniem Wioletta Pomianowska. - 
Działalność naszego stowarzyszenia jest możliwa dzięki pomocy jaką udziela-
ją nam między innymi samorządy gminne.

Tekst i zdjęcia: St.B.

atmosfera. Jest jednak czas pracy 
i czas odpoczynku, a odchodzę 
bez obaw, że będę miał za dużo 
wolnego czasu – powiedział „Ga-
zecie” pan Józef.

Tekst i fot. St.B.

Na zdjęciu obok: burmistrz  
Andrzej Cieśla i sekretarz Krysty-
na Pieniążek-Bołotowicz wręcza-

ją Józefowi Hofmanowi kwiaty.
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Postęp na wsi
przyszedł z BIN

Doradca prezydenta RP: - Wiedzą co robią.

Doradca prezydenta RP do 
spraw rolniczych, były wicemini-
ster rolnictwa Jan Krzysztof Ar-
danowski po ekumenicznej mszy 
pod kozackim kurhanie wraz z 
zaproszonymi gośćmi przybył 
do BIN. Tam został serdecznie 
powitany przez Andrzeja Mu-
szyńskiego, Stanisława Kaszub-
skiego – przewodniczącego rady 
nadzorczej. Paulinę Krzemińską – 
córkę prezesa BIN i innych gości. 

Widać było, że kontakty z 
pracownikami BIN są żywe i 
serdeczne. Ponieważ w kilku 
wystąpieniach były wiceminister 
ciepło wyrażał się o zakładzie i 
jego produkcji, zapytaliśmy więc 
Jana Krzysztofa Ardanowskiego, 
czy to nie kurtuazyjne względy 
zadecydowały, wszak w gościnie 
nie wypada  inaczej mówić o 
gospodarzach.   

- Z kurtuazją to nie ma nic 
wspólnego – przekonywał Jan 
Krzysztof Ardanowski. - Niemal 
od początku istnienia zakładu 
BIN śledzę uważnie jego rozwój 
i naprawdę szczerze podziwiam 
właścicieli i współpracujących z 
nim ludźmi za to co do tej pory 
zrobili. Jest to jeden z autentycz-
nych przykładów, że jeśli ma się 
dobry pomysł i chęci to można 
wiele pożytecznego zrobić. 

To właśnie BIN  niepostrzeże-
nie zmienił oblicze polskiej wsi. 
Przypomnijmy sobie co było 
kilkanaście lat temu. Po wymłó-
ceniu zboża rolnik ustawiał się w 
długich kolejkach do elewatorów 
zbożowych lub różnych innych 
magazynów. Tam nie dość, że wy-
stał się, to nie zawsze miał za zboże 
zapłacone od ręki. Często na swoje 
ciężko zarobione pieniądze musiał 
czekać miesiącami. Był bezradny, 

bo nie miał  innego wyjścia, jak 
zaraz po wymłóceniu sprzedać 
zboże. W grę wchodziło jedynie 
przechowanie  na strychu lub w 
stodole, ale tam nigdy nie było 
dogodnych ku temu warunków.

I wtedy na wsi pojawiły się 
silosy BIN. Szybko okazało się, że 
są one doskonałym miejscem do 
przechowywania zboża. A skoro 
tak to rolnik nie musi  pozby-
wać się plonu, kiedy cena jest 
najniższa. Może albo poczekać 
na lepszą koniunkturę, a więc 
do wiosny, albo wykorzystać 
ziarno na własne potrzeby lub do 
hodowli. 

Z biegiem lat rodziły się nowe 
potrzeby. Co ważne BIN za nimi 
nadążał. Dzisiaj z tego co wiem 
produkuje się wielotysięczne 
zestawy silosów, w pełni zauto-
matyzowane, gwarantujące bez-
pieczne przechowywanie ziarna 
przez długie miesiące. 

Jestem dumny z faktu, że 
mamy w Polsce taką firmę i że 
wciąż się ona rozwija - mówi 
Ardanowski. - Dumny powinien 
też być Aleksandrów Kujawski.  
Dzisiaj nie ma w Polsce proble-
mu z magazynowaniem zboża, 
a to dzięki BIN-owi. Zakład jest 
świetnym ambasadorem naszych 
możliwości eksportowych za 
granicą. Czeka ogromny rynek 
wschodni, choć wiem ze BIN jest 
już tam obecny. 

Z pewnością, jak w przypadku 
każdego wyrobu zakład będzie 
szedł z postępem. Znając zarad-
ność właścicieli, wiem że z roku 
na rok silosy są doskonalsze, a to 
dzięki zwłaszcza coraz nowocze-
śniejszym urządzeniom pomoc-
niczym i automatyce - zakończył 
były wiceminister, doradca 
prezydenta RP.

Jan Krzysztof Ardanowski witany przez Andrzeja Muszyńskie-
go w BIN, obok Tadeusz Pawłowski oraz Paulina Krzemińska

Stało się już tradycją, że po 
zakończeniu uroczystości pod 
kurhanem żołnierzy ukraińskich  
goście przychodzą do BIN, gdzie 
czeka na nich grochówka oraz 
pieczone kiełbaski. Wielu bowiem 
przybywa z dalekiej podróży. 

Podobnie jak w minionym roku, 
BIN gościł także  delegację Koza-
ków Zaporoskich. Przyjechała ona 
w składzie: marszałek Dmytro 
Sahajdak – najwyższy ataman 
Ukrainy i Diaspory, hetman kozac-
twa zaporoskiego, generał Leontij 
Iwaniszyn oraz generał Jarosław 
Bańczuk. Gości powitał   Stani-
sław Kaszubski – przewodniczący 
rady nadzorczej.

Na zdjęciu obok: Stanisław 
Kaszubski w rozmowie z bur-
mistrzem Andrzejem Cieślą po 
powitaniu delegacji Kozaków 
Zaporoskich.

Energia odnawialna
Są pieniądze z Unii Europejskiej

W zakładzie BIN odbyło 
się spotkanie połączone ze 
szkoleniem na temat wykorzy-
stania funduszy strukturalnych 
Programu Operacyjnego Infra-
struktury i Środowiska, które 
przeznaczone są na biogazow-
nie rolnicze. 

Do Aleksandrowa Kujawskie-
go przyjechali przedsiębiorcy 
rolni oraz grupa rolników z 
gminy Aleksandrów Kujawski 
i sąsiednich. Jednym z prele-
gentów był Lesław Janowicz, 
ekspert ds odnawialnych źródeł 
energii  spółki PNO Consultants 
w Warszawie

- Na wsparcie budowy 
biogazowni można uzyskać do 
70 proc. kosztów inwestycji 
– mówi Janowicz. - Do ener-
gii wiatrowej już zostaliśmy 
przekonani. W wykorzystaniu 
odpadów w postaci kiszonki 
jako źródła energii jesteśmy na 
początku drogi.

Zdaniem eksperta Janowicza 
rozwój tej metody uzyskiwania 
energii odnawialnej stwarza 
dużą szansę dla...aleksandrow-
skiego zakładu. 

- Samo posiadanie kiszonki i 
warunków do jej produkowania 
to za mało – mówi. - Potrzebne 
są urządzenia. Potrzebne są 
kotły wykorzystujące bioma-
sę, a te kotły współpracują 
z suszarniami. Tymczasem 
producentów jak na lekarstwo. 
Mało popularne w Polsce są też 
kolektory słoneczne. Ich produk-
cja nie jest skomplikowana. 

Działają one z urządzeniami 
towarzyszącymi, na przykład, 
w postaci zbiorników wodnych, 
więc to też może być sfera 
znajdująca się w zainteresowa-
niu aleksandrowskiego zakładu. 
Warto dodać, że inwestorzy  
mogą otrzymać z funduszu 
ochrony środowiska nawet 
50-procentową dopłatę.

Uczestnicy 
konferencji

LUDZIE AGROSUKCESU. W holu przy sali konferencji aleksan-
drowskiego BIN znajdują się gabloty, w których umieszczane są 
przedmioty, jakie zostały przy różnego rodzaju okazjach wręczone 
przedstawicielom zakładu. To taka mała wystawka przedstawiają-
ca dorobek firmy, jej pracowników. Ostatnio kolekcja wzbogaciła 
się o dyplom i puchar przyznany Zygmuntowi i Janowi Krzemiń-
skim, właścicielom zakładu oraz załodze - laureatom Ogólnopol-
skiego Konkursu „Ludzie Agrosukcesu”. Strona opr. PJ
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Po raz trzeci na boisku przy 
ogródku jordanowskim między 
ulicami Zielona i Kwiatowa na 
osiedlu Piaski w Aleksandrowie 
Kujawskim odbył się Turniej 
Piłki Nożnej Piaski. Tym razem 
witano wakacje, bo impreza 
odbyła się w dzień po zakończe-
niu roku szkolnego. Inicjatorem 
rozgrywek była radna Wioletta 
Wiśniewska, ale  jak twierdzi 
bez pomocy innych impreza nie 
doszłaby do skutku. 

Dopisała nie tylko pogoda, ale i 
wspaniały humor. Wśród publicz-
ności byli rodzice i dziadkowie 
młodych uczestników turnieju. 
Obecny był  również burmistrz  
Andrzej Cieśla, który ufundował 
dzieciom nagrody, ale nie zdążył 
już ich wręczyć, gdyż rozgryw-
ki przeciągały się, a miał inne 
zajęcia. 

Słowa podziękowania należą 
się Bartkowi Kozłowskiemu i 
Patrykowi Bajańczykowi oraz Wy-
działowi Promocji Urzędu Miej-

skiego za pomoc w przygotowa-
niu turnieju. Zaangażowani byli 
Łukasz Zych, Zenona Głowacki, 
Tomasz Skibiński z MZKS „ Orlę-
ta”, firma Aleks-Gaz J. Kowalczyk, 
Środowiskowy Dom Samopomo-
cy, Karol Urbański oraz Miejskie 
Kołu Platformy Obywatelskiej RP. 
Z kolei Miejskie Centrum Kultury 
udostępniło bezpłatnie nagło-
śnienie, a Przychodnia Rodzinna 
Państwa Edyty i Lotfiego Manso-
ur zapewniła opiekę medyczną, 
z której niestety na szczęście w 
niegroźnych przypadkach trzeba 
było skorzystać. 

O tej licznej grupie ludzi, którzy 
zechcieli poświęcić swój wolny 
czas oraz wesprzeć imprezę 
nagrodami wspominamy nie bez 
powodu. Nie robili tego na pokaz, 
żeby się komuś przypodchlebić, 
lecz  dla dzieci.  

To one były bohaterami tego 
dnia. Przykład ten jednocześnie 
dowodzi, że jak  się chce to moż-
na w mieście wiele ciekawego dla 

innych zrobić.
Pierwsze miejsce w rozgryw-

kach zajęła drużyna VIPY 1 w 
składzie: Rafał Wlazło, Jakub 
Dobrzynia, Mikołaj Migdalski, 
Karol Wiśniewski; drugie VIPY 2, 
trzecie ASPN VIKING1, kolejne 
ASPN VIKING 2 i PIACHY TEAM.  

Drużynom towarzyszyła niezwy-
kła, zagorzała, zdrowa rywalizacja 
w atmosferze sportowego ducha.

Pierwsze trzy najlepsze drużyny 
otrzymały nagrodę burmistrza w 
postaci wspaniałych pucharów. 
Zwycięzców nagrodzono również 
medalami. Nagrodzeni zostali 
również: najlepszy strzelec - Rafał 
Wlazło (wyróżnienie w formie 
dyplomu, statuetką, piłką nożna, 
oraz torbą piłkarską); najlepszy 
zawodnik - Dawid Trząsalski - 
(wyróżnienie w formie dyplomu, 
statuetki, kompletu meczowego, 
piłki nożnej, plakatu Elany Toruń) 
oraz najlepszy bramkarz - Mikołaj 
Migdalski (dyplom, statuetka, 
rękawice bramkarskie, getry 
piłkarskie, koszulka z podpisami 
zawodników Elany Toruń).

Nagrodę Fair Play otrzymała 
drużyna PIACHY TEAM. Kapitan 
drużyny  przyjął z rąk organiza-
torów statuetkę, wyróżnienie w 
formie dyplomu oraz piłkę nożną. 

Uhonorowany został również 
najmłodszy zawodnik turnieju - 
Bartek Wójcik.

Dodatkowo najlepszy strzelec, 
bramkarz i najlepsza drużyna 
otrzymali z rąk  Karola Urbańskie-
go, kibica piłki nożnej nagrody 
w postaci barwnych  książek: „ 
Dinozaury”, „Egipt”, „Ocean”, 
a wszyscy kapitanowie drużyn 
przyjęli wspaniałe upominki wy-
konane przez uczestników Środo-
wiskowego Domu Samopomocy 
w Aleksandrowie Kujawskim.

Nagroda specjalna czekała 
również na sędziego turnieju 
Zenona Głowackiego, dla którego 
uczestnicy Środowiskowego 
Domu  wykonali wspaniałe serce 
za „ Serce włożone w sędziowa-
nie” podczas turnieju.

St.B.
Zdjęcia: St.B, NADESŁANE

Na powitanie wakacji

Turniej piłkarski
na Piachach
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W przerwie
 rozgrywek

Piłka w bramce

Po przesłuchaniu uczestników XI Wojewódzkiego Festiwalu 
Młodych Talentów „Zostań Gwiazdą”, jaki odbył się w czerwcu w 
Miejskim Centrum Kultury jury w składzie: Zbigniew Erwiński – 
przewodniczący oraz Barbara Szelągowska i Marek Stawiński posta-
nowiło przyznać nagrodę GRAND PRIX Katarzynie Szczepańskiej z 
Włocławka. Ufundował ją burmistrz Aleksandrowa  Kujawskiego.

Kategoria: 7-15 lat (wokalna).1 miejsce Agata Bobrowska – Racią-
żek, 2. Klaudia Kordubska -Aleksandrów Kuj. i Dari Szudzik – Ciechoci-
nek, 3. Kinga Kapica – Stawki i  Marta Gawrońska - Aleksandrów Kuj.;

Kategoria 7-15 lat (instrumentalna):1. Miłosz Rekowski, 2. Domi-
nika Stodolna i Agata Sołtysiak - wszyscy z Aleksandrowa Kuj., 3. 
Grzegorz Lewandowski- Straszewo;

Kategoria 16-19 lat (wokalna): 1. Patrycja Waśkowska – Ciecho-
cinek, 2. Marta Zamarek- MCK i Karolina Makuła, 3. Alina Wyborska  
(wszyscy Aleksandrów Kuj.), 3. Martyna Renk - Ciechocinek. 
W kategorii 16-19 lat (instrumentalistów) przyznano nagrodę dla 
Miłosza Przybyłowskiego z Odolionu, zaś w kategorii zespołów 
wokalnych dla zespołu „Gama” z MCK Aleksandrów Kuj. Pozo-
stali uczestnicy otrzymali wyróżnienia. Przyznana została również 
nagroda Towarzystwa Przyjaciół Aleksandrowa Kujawskiego dla 

odkrytego talentu wokalnego - 
Marty Zamarek z Aleksandrowa 
Kujawskiego. Gościnnie wystąpił 
zespół Tańca i Pieśni „Świersz-
cze” z Ciechocinka.

Tekst i fot.
Agnieszka Kraszewska

Zostań gwiazdą

Marta ZamarekKatarzyna Szczepańska
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Paweł, syn Magda-
leny i Jana Błasz-
czyków z Ostrową-
sa. Urodził się 29 
czerwca o godz. 
12.25. Waga 3170 
g, długość 56 cm;

Katarzyna, córka 
Małgorzaty i Mar-
cina Karnowskich 
z Aleksandrowa. 
Urodziła się 1 
czerwca o godz. 
21.28. Waga 3460 
g, długość 58 cm

Oskar, syn Małgo-
rzaty i Mirosława 
Garczyńskich z 
Aleksandrowa. 
Urodził się 2 
czerwca o godz. 
15.55.Waga 2120 
g, długość 44 cm.

Dominik, syn Ka-
tarzyny Żywiczyń-
skiej  i Mariusza 
Zachwieji z Alek-
sandrowa. Urodził 
się 3 czerwca o 
godz. 19.48. Waga 
2850 g, dł. 55cm.

Norbert Arka-
diusz, syn Eweliny 
Fuminkowskie j - 
Gołębiewskiej i 
Arkadiusza Gołę-
biewskiego z Alek-
sandrowa. Urodził 
się 4 czerwca o 
godz. 9.37. Waga 
2680g, dł. 51 cm.

Nadia, córka 
Izabeli i Grzegorza 
Naporów z Przy-
branowa. Urodziła 
się 6 czerwca o 
godz. 00.50. Waga 
3550 g, długość 
56cm.

Mikołaj, syn 
Marcina i Moniki 
Zarembskich ze 
Stawek. Urodził 
się 9 czerwca o 
godz. 00.43. Waga 
3650 g, długość 
56 cm.

Julia, córka Anny i 
Pawła Lewandow-
skich z Aleksan-
drowa. Urodziła 
się 17 czerwca o 
godz. 8.45. Waga 
2890 g, długość 
55 cm

Kuba, syn Mał-
gorzaty i Adama 
Kozłowskich z 
Aleksandrowa. 
Urodził się 16 
czerwca o godz. 
13.20. Waga 3685 
g, długość 58cm.

Kornel, syn Kamili 
i Michała Szajdów 
z Aleksandrowa. 
Urodził się 18 
czerwca o godz. 
1.40. Waga 3710 
g, długość 57 cm.

Bartłomiej, syn 
Marty i Jarosława 
Jaskrowskich z 
Aleksandrowa. 
Urodził się 18 
czerwca o godz. 
18.35. Waga 3400 
g, długość 54 cm.

Julia, córka Agaty 
Łączkowskiej i Pio-
tra Furmańskiego 
z Aleksandrowa. 
Urodziła się 24 
czerwca o godz. 
18.30. Waga 2430 
g, długość 50 cm.

Lena, córka Sylwii 
Kacprzak i Ma-
riana Stempkow-
skiego z Aleksan-
drowa. Urodziła 
się 26 czerwca o 
godz. 12.05. Waga 
3300 g, długość 
57 cm

Jakub, syn Miro-
sławy i Dariusza 
Stefaniuk z Rudu-
nek. Urodził się 25 
czerwca o godz. 
21.30. Waga 3620 
g, długość 57cm.

Julia Monika, 
córka Elżbiety i 
Krzysztofa Budziń-
skich ze Służewa. 
Urodziła się 27 
czerwca o godz. 
10.05. Waga 2775 
g, długość 55 cm

Córeczka Anny i 
Jarosława Linow-
skich z Aleksan-
drowa. Urodziła 
się 27 czerwca o 
godz. 17.20. Waga 
3100 g, długość 
54 cm.

Weronika Anna, 
córka Anny Sa-
dowskiej i Marka 
Chojanckiego z 
Aleksandrowa. 
Urodziła się 28 
czerwca o godz. 
19.37. Waga 2350 
g, długość 52 cm

Noworodki
urodzone

w Szpitalu 
Wojewódzkim
w Aleksandro-

wie
Kujawskim

fot. Ewelina
Fuminkowska-

Gołębiewska

Nowi mieszkańcy miasta i gminy Aleksandrów Kujawski

Drużyna chłopców z Gminnego Międzyzakładowego 
Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Służewo z  rocznika 
1999 może poszczycić się nie lada sukcesem.

Najmłodsi piłkarze wywalczyli czwarte miejsce w finale woje-
wództwa kujawsko- pomorskiego turnieju „Z podwórka na stadion” 
- o puchar Tymbarku. Turniej odbył się w podbydgoskich Białych 
Błotach, gdzie o główną nagrodę walczyło 21 najlepszych drużyn 
z całego województwa, wyłonionych we wcześniejszych kwalifika-
cjach, z grupy około 250 zawodników. 

Do sukcesu służewskiego klubu przyczynili się piłkarze: Kacper Kuli-
gowski, Krystian Bończyk, Damian Piotrowski, Mateusz Szreiber, Mate-
usz Kozłowski, Daniel Stolarski, Dawid Polatowski, Sebastian Świecz-
kowski, Michał Greczaniuk, Konrad Matuszak i kapitan Jan Zielonka. 

(ef)
fot. NADESŁANE

U góry: dru-
żyna w kom-
plecie Obok: 

kapitan 
zespołu Jan 
Zielonka od-
biera puchar 
od Eugeniu-
sza Nowa-
ka, prezesa 
Kujawsko- 

Pomorskiego 
Związku Piłki 

Nożnej.

Sukces najmłodszych

Wakacje nie są nudne
Aleksandrowskie Miejskie Centrum Kultury 

było miejscem wakacyjnych spotkań grupy 
dzieci, które w tej placówce przez cały rok 
znajdowały opiekę. 

Drzwi były otwarte także dla innych, więc kto 
chciał mógł skorzystać z możliwości interesują-
cego spędzenia wolnego czasu od 27 czerwca 
do 10 lipca. Organizatorzy: MCK i Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej przygotowali ciekawy 
program pobytu, więc na nudę nie było czasu.

Dzień zaczynano od zbiórki, zabawy, później 
było drugie śniadanie i znowu gry i zabawy. 
Przed pójściem do domu uczestnicy otrzymy-
wali obiad. Dzieci wyjechały do kowbojskie-
go rancho pod Grudziądzem, organizowane 
były dla nich wycieczki i rozgrywki sportowe. 
Półkolonie zakończono wręczeniem dyplomów, 
drobnych upominków. 

Niestety, więcej zajęć wakacyjnych nie bę-
dzie. Z powodu krachu finansowego MCK nie 
będzie planowanych zajęć m.in. dla szachistów. 

(x)
fot. Agnieszka Kraszewska

Z ostatniej chwili

Festiwal piosenki
młodzieży niepełnosprawnej
XIII Festiwal Piosenki Młodzie-

ży Niepełnosprawnej Impresje 
Artystyczne, mający stałe miej-
sce w Ciechocinku tym razem 
odbędzie się w Aleksandrowie 
Kujawskim. Dla miasta to ogrom-
ne wydarzenie, ale też wielkie 
wyzwanie. 

Impreza odbędzie się w dniach 
30 lipca – 1 sierpnia. Przewiduje 
się, że weźmie w niej udział 700 
uczestników z całej Polski. Nieste-
ty, sali widowiskowej gdzie moż-
na robić przesłuchania nie ma i 
zapewne długo nie będzie, choć 
założono już dziennik budowy. 

Występy odbywać się będą na 
prowizorycznej scenie przy MCK. 
Siermiężne warunki zapewne 
nie zniechęcą mieszkańców do 
oglądania piosenkarzy i dopin-
gowania ich oklaskami. Impreza 
ta zawsze cieszyła się dużym 
zainteresowaniem, więc zapewne 
tak będzie także w Aleksandrowie 
Kujawskim.

 Miejmy tylko nadzieję, że 
dopisze pogoda, bo ona potrafi 
zepsuć nawet najlepiej przygoto-
waną imprezę.

(j)

Pogoda dopisała, więc 
wybrano się nad wodę


