
M I E S I Ę C Z N I K  I N F O R M A C Y J N O - P U B L I C Y S T Y C Z N Y

ISSN 1897-8908 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI - POWIAT listopad  2009, nr 31 (III rok)   0 zł

„Tak” - 1675 osób, „nie” - 59
Wyniki referendum o odwołanie Rady Miejskiej

Dla prawnika to zapewne żadne 
odkrycie, ale w powszechnym 
odczuciu radni za swoje decyzje 
odpowiadają tylko przed Panem 
Bogiem, co mówił, na przykład, 
radny Eugeniusz Krawiec, wice-
przewodniczący aleksandrowskiej 
Rady Miejskiej. 

Przypomnienie o odpowiedzial-
ności karnej, a więc skutkującej 
nawet więzieniem, o innych 
sankcjach nie wspominając, pa-
dło podczas rozprawy w Sądzie 

Rejonowym w Aleksandrowie 
Kujawskim.  Rozpatrywał on 
odwołanie dyrektora MCK  od 
decyzji prokuratora rejonowego 
o umorzeniu śledztwa w sprawie 
przekroczenia uprawnień i niedo-
pełnieniu obowiązków przez rad-
nych. Jak Czytelnicy pamiętają, 
chodzi o grupę radnych, którzy 6 
marca głosowali za drastycznym 
zmniejszeniem dotacji. 

W tej sprawie odbyły się przed 
sądem dwa posiedzenia. Decyzją 

sądu sprawa nie może być umo-
rzona, wraca do prokuratury.  Sąd 
wskazał, które problemy należy 
jeszcze raz,  tym razem dokład-
niej zbadać i ocenić. Dotyczy to 
także przesunięcia dotacji 800 tys. 
zł na remont sali widowiskowej 
do Urzędu Miejskiego, a nie dla 
MCK. Jak wiadomo, remontu nie 
będzie 

Sytuacja  Miejskiego Centrum 
Kultury od czasu wydania pro-
kuratorskiego postanowienia o 
umorzeniu dochodzenia stała się 
wręcz dramatyczna. Na ostatniej 
sesji Rady Miejskiej  18 listopa-
da burmistrz jeszcze raz podjął 
próbę wprowadzenia tematu 

ratowania  MCK pod obrady rady, 
ale rządzące miastem  Przymierze 
Samorządowe prośbę odrzuciło. 
Nie pomogły argumenty, że długi  
instytucji rosną, pracownicy za 
listopad nie otrzymają wynagro-
dzenia, grozi odcięcie pradu, a 
więc ogrzewania. Pracownicy 
przeżywają dramat, ale  nikogo to 
nie obchodzi!

Jest nadzieja, że po rzetelnym 
zajęciu się sprawą przez proku-
ratora wreszcie będzie można 
wskazać kto ponosi winę za 
zaistniałą sytuację.  

Stanisław Białowąs

Radny odpowiada karnie za decyzje
Sąd postanowił: sprawa MCK wraca do prokuratora

Podczas rozprawy przed Sądem Rejonowym w Alek-
sandrowie Kujawskim padło bardzo ważne stwierdze-
nie sądu: radni odpowiadają także karnie za podejmo-
wane decyzje. 

Mieszkańcy Aleksan-
drowa Kujawskiego wzięli 
udział w referendum w 
sprawie odwołania Rady 
Miejskiej.  Uprawnio-
nych do głosowania było 
10.116 mieszkańców. W 
referendum wzięło udział 
1.755 osób, co oznacza że 
frekwencja wyniosła 17,35 
proc. 

Za odwołaniem rady 
wypowiedziało się 1.675 
osób, przeciwnych było 59. 
Referendum okazało się 
nieważne, gdyż frekwencja 
była za niska.

Przed dniem wyborów 
(25 października) Przymie-
rze Samorządowe nawo-
ływało do bojkotu referen-
dum. 

Na zdjęciu: jeden ze 
sklepów przy ul. Chopina 
obwieszony plakatami prze-
ciw referendum.

Czytaj str. 2, 3, 5

Na Białorusi przebywała delegacja samorządowców 
i przedsiębiorców z powiatu aleksandrowskiego. W za-
przyjaźnionym Słonimiu odbyły się rozmowy o możli-
wościach podejmowania działań gospodarczych. Gru-
pa uczestniczyła w koncercie zorganizowanym z okazji 
odbywającego się Święta Pracowników Rolnych rejo-
nu słonimskiego.  

Czytaj 
str. 10-11

Po raz pierwszy w Alek-
sandrowie odbyły się targi 
ślubne z pokazem sukien 
ślubnych. W restauracji 
Tara reklamowały się fry-
zjerki, kosmetyczki, kame-
rzyści, studia fotograficzne 
oraz firmy przewozowe. 

Organizatorem był Wal-
demar Suchowiecki i salon 
sukien ślubnych w Aleksan-
drowie Kujawskim. 

Głównym celem wystawy 
było zaoszczędzenie narze-
czonym czasu i bieganiny. 
Mieli wszystko pod ręką. 
Przyszłe panny młode po 
wykupieniu biletu mogły 
wziąć udział w losowaniu 
nagrody – próbnego maki-
jażu i fryzury.

(f)

Oferty dla 
panny młodej

RACIĄŻEK. Samodzielny Publiczny Zakład 
Leczniczo-Opiekuńczy  obchodzi 20-lecie 
działalności. Oficjalne uroczystości odbyły się 
21 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury. 

Zasłużeni pracownicy uhonorowani zostali 
odznaczeniami. W części artystycznej wystą-
pili mieszkańcy domu. W placówce przebywa 
około 200 mieszkańców. Ostatnio przeprowa-
dzono remont jednego z oddziałów. 

20 lat 
pod opieką

W świątecznym numerze „Gaze-
ty” napiszemy o nielegalnej budo-
wie warzywniaka na osiedlu miesz-
kaniowym w Aleksandrowie Kuj.

Do tragicznego wypadku doszło 14 listo-
pada  na skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Woj-
ska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim. 
36-letni kierowca samochodu osobowego 
toyota awensis potrącił małżeństwo znajdu-
jące się na przejściu dla pieszych w sąsiedz-
twie kościoła. 73- letni mężczyzna zmarł na 
miejscu, kobietę przewieziono do szpitala. 
Nadal policja ustala przyczyny wypadku.

Zginął na przejściu

W  Aleksandrowie 
Kujawskim i regio-
nie uroczyście ob-
chodzono Święto 

Niepodległości

Czytaj też
na str. 8

Najlepsi uczniowie 
szkół ponadgimnazjal-

nych otrzymali Sty-
pendia Prezesa Rady 

Ministrów. Uroczystość 
wręczenia dyplomów 

odbyła się we 
Włocławku  

Szerzej str. 20
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Po raz kolejny burmistrz  zaprasza do wzięcia udziału 
w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży ze szkół 
oraz podopiecznych placówek opiekuńczych z terenu 
Aleksandrowa Kujawskiego na kartkę świąteczną pt. 
„Moje Boże Narodzenie”. Konkurs umożliwi uczestni-
kom zaprezentowanie swojej wizji Świąt Bożego Naro-
dzenia za pomocą techniki malarskiej. Celem konkursu 
jest propagowanie aktywnych postaw oraz rozwijanie 
umiejętności i zainteresowań. 

Kartka musi być wykonana w technice malarskiej. 
Każdy autor może zgłosić do konkursu najwyżej dwa 
projekty. Projekty powinny trafić do Wydziału Promocji 
i Rozwoju Urzędu Miejskiego, ul. Słowackiego 8, pok. 
109 do  1 grudnia 2009 r. do godz. 15.30. O wynikach 
konkursu poinformujemy. Oprócz nagród rzeczowych 
i dyplomów dla laureatów konkursu, wzorem lat ubie-
głych najlepsze prace wydrukowane w formie profe-
sjonalnej pocztówki zostaną wysłane wraz z życzeniami 
burmistrza miasta do urzędów, instytucji, organizacji 
oraz osób prywatnych w całej Polsce.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znaj-
dują się na stronie internetowej miasta www.aleksan-
drowkujawski.pl .W razie jakichkolwiek pytań lub wąt-
pliwości można kontaktować się z Wydziałem Promocji 
i Rozwoju pod numerami telefonu (054) 282-48-55 
wew.119 lub (054) 282-22-49.

(p)

Konkurs plastyczny 
na kartkę świąteczną

Poprawi się stan 
techniczny zabytkowych 
pomników i nagrobków 
znajdujących się na ne-
kropolii przy ul. Chopina. 
Pierwsza kwesta, podczas 
której zebrano ponad 3,1 
tys. zł potwierdziła hoj-
ność mieszkańców. 

Kilka dni przed Wszyst-
kimi Świętymi burmistrz 
Aleksandrowa Kujawskiego 
wraz z Komitetem Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa 
powołał Komitet Odnowy 
Pomników i Nagrobków 
„Pamięć”. 

Członkowie komitetu i 
grupa osób, której leży na 
sercu odnowa zabytków na 
aleksandrowskiej nekro-
polii przy ul. Chopina, 31 
października i 2 listopada  
przeprowadzili zbiórkę 
pieniędzy, z której dochód 

przeznaczony zostanie na 
renowację któregoś zabyt-
kowego nagrobka zasłużo-
nego mieszkańca miasta. 

- Chciałbym podziękować 
mieszkańcom za hojność, 
zrozumienie oraz pozytyw-
ne opinie potwierdzające 
potrzebę zainteresowania 
zabytkowymi nagrobkami 
- mówi burmistrz Andrzej 
Cieśla. - Podziękowania 
należą się także członkom 
Komitetu i wszystkim kwe-
stującym, zarówno osobom 
dorosłym jak i harcerzom. 

Całe zainteresowanie 
przedsięwzięciem i kwota 
jaką udało się zebrać dają 
nadzieję, że organizowa-
ne w latach następnych 
zbiórki pozwolą skutecznie 
uratować najcenniejsze 
zabytki naszego cmentarza. 

Podczas dwudniowej 
kwesty zebrano do puszek 
3.129,75 zł. Jak twierdzą or-
ganizatorzy, jest to ogrom-
ny sukces tym bardziej, że 
tego typu zbiórka odbyła 
się w Aleksandrowie Ku-
jawskim po raz pierwszy. 
Jest to też niewątpliwie 
zachęta do kontynuowania 
akcji w przyszłym roku. Nie 
określono jeszcze na jaki 
konkretny pomnik wydane 
zostaną pieniądze. 

Nie wykluczone, że bę-
dzie to 100-letni grobowiec 
Hermanowskich, który znaj-
duje się w wyjątkowo złym 
stanie technicznym. Stoi 
przy centralnej alejce, którą 
przechodzą odwiedzający 
swoich najbliższych. W 
każdej chwili grozi więc 
wypadkiem.  

Tekst i fot. St.B.

Sposób na ratowanie cmentarnych zabytków 

Zbierali przez dwa dni

W Urzędzie Miejskim otwarto 
puszki i policzno zebrane podczas 
kwesty pieniądze

Do 1 grudnia

Baterie do latarek, pilotów, aparatów fotograficz-
nych itp. zawierają substancje szkodliwe dla środo-
wiska. Nie możemy ich wrzucać do kosza na śmieci 
komunalne. 

W Aleksandrowie Kujawskim znamy trzy punkty, w 
których zużyte baterie są przyjmowane. Mieszczą się 
one na portierni Urzędu Miejskiego przy ul. Słowackie-
go 8, w sąsiedzkim Urzędzie Gminy przy ul. Słowac-
kiego 12 oraz w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. 
Kościelnej 14. 

Odnoszenie niepotrzebnych baterii może być kłopo-
tliwe, ale warto potrudzić się, aby mieć pewność, że nie 
trafią na wysypisko i nie zatrują naszego środowiska.

(es)

Odnieść zużyte baterie 

Radny powiatowy Michał Włoszek znowu na 
sesji Rady Powiatu dał znać o sobie. Tak bardzo 
zabolały go słowa  o „żołnierzu, który nie skłamie, 
ale prawdy nie powie”, co związane było z jego 
oświadczeniem podczas sesji wrześniowej, że 
postanowił  felieton zacytować przed wysoką 
radą. 

Pisałem wtedy, że oświadczając publicznie 
radnym, że nie ciąży na nim żaden wyrok z powodu, którego nie 
miałby pełnić funkcję radnego zachowuje się jak ten żołnierz. Nie 
powiedział, bowiem, co mu przypomniałem, że jednak wyrok 
sądowy na nim za pomówienia ciąży. 

Na ostatniej sesji radny Włoszek przez nikogo nie indagowany 
przyznał nieoczekiwanie, że ma wyrok w sprawie zniesławienia. 
Ale zaraz dodał: „Tego wyroku się nie wstydzę!”. 

A ja bym się pod ziemię próbował zapaść. A przynajmniej 
milczałbym jak grób. Dla aleksandrowskiego radnego, czynnie 
angażującego się w życie polityczne, wyrok o zniesławienie i 
kara zapłacenia 5 tys. złotych nawiązki na cele społeczne to wi-
dać niczym splunąć,  wręcz powód do dumy, a nie wstydu. 

Radnemu Michałowi Włoszkowi, a także tym którzy mnie o to 
pytali informuję, że przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Prusa-
czyk przeprosił mnie  za słowa ”szpicel z gazety Aleksandrow-
skiej” na łamach „Gazety Pomorskiej” i na forum internetowym, 
gdzie ich użył. Otwarta jest sprawa pytań, które mu zadałem.

Moje 3 grosze

, 

Stanisław Białowąs

Po referendum uznaliśmy, że interesują-
cy może być  komentarz Piotra Prusaczyka, 
przewodniczącego Rady Miejskiej, do tego 
ważnego wydarzenia w życiu miasta. Oto o 
co pytaliśmy najważniejszą osobę w Radzie 
Miejskiej.  

1. Referendum z powodu nie sprostania wy-
maganiom co do frekwencji jest nieważne. Do 
urn wyborczych poszło 1.755 mieszkańców, z 
których 1.675 głosowało „za” odwołaniem Rady 
Miejskiej, a  59 było temu przeciwnych. Jak prze-
wodniczący rady ocenia ten wynik?

2. Na kilka dni przed referendum kolportowane 
były w Aleksandrowie Kujawskim  ulotki autor-
stwa radnych klubu Przymierze Samorządowe 
i  Przyjaciół Aleksandrowa Kujawskiego, które 
nawoływały do bojkotu referendum. Ulotki 
znajdowały się także na tablicach ogłoszeń spół-
dzielni mieszkaniowej. Czy przewodniczący rady 
poparł bojkot i jak ocenia samą akcję bojkotowa-
nia referendum? Czy podziela znajdujące się na 
plakatach sformułowania?

3. Czy przewodniczący rady zamierza podej-
mować jakieś szczególne działania do końca 
kadencji, aby Rada Miejska jak najlepiej rozwią-
zywała sprawy miasta? Jaki ma własny pomysł 
na funkcjonowanie rady w ciągu najbliższego 
roku?

Pytania wysłaliśmy przewodniczącemu w 
październiku. Odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

Pytania do 
przewodniczącego rady

Chór „Cordiale Coro” 
serdecznie zaprasza na 
uroczystą mszę z okazji 
Święta Patronki Chórów 
Św. Cecylii. 

Msza święta odbędzie 
się 22 listopada 2009 r. 
o godz. 18:30 w Kościele 
Parafialnym pw. NMP 
Wspomożenia Wiernych 
w Aleksandrowie Ku-
jawskim (ul. Dworcowa). 
Podczas mszy wystąpią 
chóry: Cordiale Coro 
i chór Kolegium Kujaw-
skiego.

Zaśpiewają
w święto patronki

W imieniu Klubu Radnych „POrozumienie” 
dziękuję mieszkańcom    naszego miasta, któ-
rzy przystąpili do referendum. 

Dziękuję tym, którzy głosowali zarówno za 
odwołaniem rady miejskiej jak i tym, którzy 
głosowali za pozostawieniem dotychczasowego 
składu rady. Wszystkim biorącym udział w refe-
rendum losy miasta nie są obojętne.

Radni członkowie klubu „Przymierze Samorzą-
dowe” nawołujący do bojkotu referendum, brak 
pełnej frekwencji uznali za sukces i poparcie dla 
nich. My wynik 1.675 głosów za odwołaniem 
Rady Miejskiej odbieramy jako poparcie dla 
działań Komitetu Referendalnego i totalną poraż-
kę sygnatariuszy bojkotu.

Ten wynik to sygnał ostrzegawczy miesz-
kańców, mających dość nieudolnych działań, 
ciągłego łamania prawa, pieniactwa i nie prze-
strzegania podstawowych zasad demokracji. 
Nawoływanie do zbojkotowania referendum to 
nic innego jak strach tych radnych przed utratą 
mandatu i dowód na ich brak dojrzałości i odpo-
wiedzialności za losy miasta i jego mieszkańców.

Z wyrazami szacunku
Wioletta Wiśniewska

 PO REFERENDUM

Totalna porażka 
organizatorów bojkotu

Powstało Stowarzy-
szenie Aleksandrowskich 
Demokratów. 

Pierwsze robocze 
zebranie członków 
odbędzie się 12 grudnia, 
o godz. 11.00 w sali nr 
121 Urzędu Miejskiego w 
Aleksandrowie Kujaw-
skim. Składać się będzie 
z części inauguracyjnej, 
podczas której przedsta-
wione zostaną cele nowej 
organizacji, przedstawieni 
zostaną założyciele oraz 
roboczej.

Stowarzyszenie stawia 
sobie za cel działanie na 
rzecz miasta, wspieranie 
wszystkich inicjatyw 
zmierzających do budo-
wania pomostów między 
ludźmi.

(p)

SAD
 wesprze 

inicjatywy
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Referendum w spra-
wie odwołania Rady 
Miejskiej Aleksandrowa 
Kujawskiego okazało się 
nieważne. Mają rację ci, 
którzy mówią, że ustawa 
referendalna jest skonstru-
owana wbrew zasadom 
demokracji. 

No bo dlaczego do wy-
brania radnego wystarczy 
kilkadziesiąt głosów,  a nie 
można ich odwołać, mimo 
zebrania 1.675? Dlaczego 
ustawa w ogóle nie prze-
widuje odwołania jednego 
radnego w drodze referen-
dum gminnego? 

To pytania do 
posłów. Póki co 
mamy takie pra-
wo, jakie mamy. 

Czy zatem 
organizatorzy referendum 
ponieśli porażkę, a radnym, 
jak chce jedna z radnych, 
należą się słowa przepro-
sin? 

Ilu na radego?

Moim zdaniem, inicja-
torzy odwołania Rady 
miejskiej mają powody do 
umiarkowanej satysfakcji. 
Udało im się przekonać do 
swoich argumentów 1.675 
mieszkańców, a tylko 59 
było im przeciwnych. 

Jak głosowaliby ci którzy 
zostali w domu, nie dowie-
my się nigdy. Wiemy tylko, 
że na wybory do Europarla-
mentu poszło niewiele wię-
cej mieszkańców, głównie z 
osiedla, bo zaledwie 20.02 
proc. 

Frekwencja podczas wy-

borów samorządowych w 
2006 roku też była niewiel-
ka – na głosowanie  poszło 
tylko niespełna 4.000 osób. 
A ilu było wtedy kandy-
datów, za którymi stały 
rodziny i znajomi! Wtedy 
o porażce nikt nie mówił, 
choć radnym zostawało się 
mając tylko kilkadziesiąt 
głosów. Tylko rekordzista 
miał ponad 200. 

Zatem o porażce orga-
nizatorów referendum  nie 
może być mowy. Ani też o 
wielkim sukcesie.  

W moim przekonaniu, 
porażkę ponieśli 
radni klubu Przy-
mierze Samorzą-
dowe, których 
chciano odsunąć 
od władzy.  I to 
bynajmniej nie 

dlatego, że głosowało na 
nich zaledwie 59 osób.  
Radni ci nie zdali egzaminu 
z demokracji, gdyż w kam-
panii wyborczej posunęli 
się do działań niezgodnych 
z zasadami budowania 
społeczeństwa obywatel-
skiego. 

W ostatnich dniach przed 
wyborami PS wezwało 
mieszkańców do bojkotu 
referendum. Plakaty i ulotki 
można było znaleźć w 
różnych miejscach; w skle-
pach, witrynach,  na tabli-
cach ogłoszeń budynków 
mieszkalnych, internecie. 

„Nie idziemy na refe-
rendum. To hasło każdego 
Przyjaciela Aleksandrowa 
Kujawskiego! - nawoływało 
Przymierze Samorządowe i 
enigmatyczne ugrupowanie 
Przyjaciele Aleksandrowa 

Kujawskiego. - Liczymy na 
Państwa mądrość, roz-
sądek i wiarę w to, że tak 
jak my, chcecie Państwo 
zmieniać oblicze nasze-
go miasta dla dobra Nas 
Wszystkich”. 

Przymierze nie zwróciło 
się z apelem do swoich 
zwolenników, aby  gre-
mialnie poparli ich przy 
urnach wyborczych. Woleli 
apelować o bojkot, bo  - jak 
napisali - „brak referendum 
to jedyna w tej sytuacji 
metoda na unieważnienie 
referendum”. Wiedzieli 
widocznie, że w uczciwej 
konfrontacji przegraliby z 
kretesem.

 Trudno powiedzieć, 
ilu mieszkańców uległo 
namowie i zostało w domu. 
Faktem jest, że Przymierze 
Samorządowe zachowało 
się skandalicznie. 

Obywatelskie 
prawo głosować

Po prostu nawoływało do 
bierności, obywatelskiego 
lenistwa, opowiedziało się 
za brakiem świadomości, 
że udział w wyborach jest 
obywatelskim prawem, 
którego nikogo nie można 
pozbawiać, nikogo zniechę-
cać do korzystania z niego. 

Nie bez powodu, na 
przykład, w Szwajcarii, ist-
nieje obowiązek udziału w 
referendum, a wiele spraw 
lokalnych rozstrzyga się 
tą  metodą, pytając ludzi o 
zdanie. 

Udział w wyborach sa-
morządowych, parlamen-
tarnych określa się jako 
obywatelski obowiązek, 

ale też i prawo. Dlaczego 
zatem inaczej miałoby się 
traktować rozstrzyganie 
sporu w drodze referen-
dum. To budowanie społe-
czeństwa obywatelskiego. 
Czyżby autorzy bojkotu, 
wśród których są ludzie 
pracujący z młodzieżą tego  
nie rozumieli?

W Aleksandrowie Kujaw-
skim do bojkotu nawoływa-
ła grupa rządząca miastem. 
Doskonale wie, że ma w 
ręku władzę i, jak pokazuje 
doświadczenie między 
innymi z MCK, może tę 
władzę boleśnie innym 
pokazać. Ile osób po prostu 
przestraszyło się tej władzy, 
trudno powiedzieć. Faktem 
jest, że wielu pracujących 
w instytucjach samorządo-
wych i z nimi związanych 
na referendum nie poszło. 

Można więc powie-
dzieć, że  nawoływaniem 
do bojkotu Przymierze 
Samorządowe dopuściło 
się swoistego szantażu. A 
takie działania są sprzeczne 
z prawem i powinny być 
przez prawo ścigane. 

Przymierze Samorządo-
we rządzi finansami miasta. 
Ma zatem realny wpływ 
na obywateli. Nawołując 
do  powstrzymywania się 
od udziału w głosowaniu, 
sprzeniewierzyło się god-
ności radnego i złożonemu 
ślubowaniu. 

Dobrze byłoby, aby ta 
referendalna akcja zosta-
ła oceniona. Także  pod 
względem prawnym. 

Stanisław Białowąs

Uprawnionych do głosowania 
było 10.116 mieszkańców. W 
referendum wzięło udział 1.755 
osób, co oznacza że frekwencja 
wyniosła 17,35 proc. Wyborcy 
odpowiadali na pytanie: Czy 
chce Pan(i) odwołać Radę Miej-
ską Aleksandrowa Kujawskiego  
przed upływem kadencji? 

Możliwe były dwie odpowiedzi: 
„tak”  lub „nie”. Za odwołaniem 
rady wypowiedziało się 1.675 
osób, przeciwnych było 59. 
Pozostałe głosy uznane zostały za 
nieważne. Aby referendum było 
ważne w głosowaniu powinno 
wziąć udział 2.446 osób, czyli 
ponad 25 proc.

Jak mieszkańcy głosowali w 
poszczególnych obwodach?

Obwód nr 1 (lokal w Środo-

wiskowym Domy Samopomocy 
przy ul. Limanowskiego 12). 
Uprawnionych do głosowania 
1.436 osób.  Głosowało 283,  
głosy nieważne – 2. Frekwencja 
19,71 proc. Na „tak” odpowie-
działo - 273, „nie – 8.

Obwód nr 2 (Publiczne Gimna-
zjum nr 1, ul. Długa 8). Uprawnio-
nych do głosowania 1.466 osób. 
Głosowało 269,  głosów nieważ-
nych – 7. Frekwencja 18,35 proc. 
„Tak” odpowiedziały 253  osoby, 
„nie” - 9. 

Obwód nr 3 (Zespół Szkół nr 
3, ul. Strażacka 22). Uprawio-
nych do głosowania 1.817 osób. 
Frekwencja 13,32 proc. Głoso-
wało 242.  Na „tak” było - 232, 
„nie” - 7.

Obwód nr 4 (Szkoła Podsta-
wowa nr 1, ul. Sikorskiego 5). 

Uprawnionych do głosowania  
1.477. Frekwencja 16,05 proc. 
Głosowało 237. Nieważne głosy – 
3. „Tak” - 227, „nie” - 7. 

Obwód nr 5 (Szkoła Podstawo-
wa nr 3, ul. Szkolna 6). Upraw-
nionych do głosowania 1.971. 
Frekwencja 20,65 proc. Głoso-
wało 407. Głosów nieważnych 2. 
Na  „tak”  oddano głosów – 386, 
„nie” - 19.

Obwód nr 6 (Miejskie Centrum 
Kultury, ul. Parkowa 6). Upraw-
nionych do głosowania 1.949. 
Głosowało 317. Frekwencja 16,26 
proc. Głosów nieważnych odda-
no 4. Na „tak” głosowało – 304, 
„nie” - 9.

Wyniki referendum można 
znaleźć na stronie internetowej 
www. aleksandrówkujawski.pl

Wyniki referendum
Jak głosowano w komisjach obwodowych?

Paweł Świerzko głosował w obwodzie nr 6 znajdują-
cym się w Miejskim Centrum Kultury

Nawoływali do bojkotu

W Aleksandro-
wie Kujawskim do 
bojkotu nawoływa-
ła grupa rządząca 

miastem. 

Plakaty i ulotki można było znaleźć w różnych miejscach

„...Chcemy powrotu do przestrzegania norm spo-
łecznych, obyczajowych i demokratycznych w Aleksan-
drowie Kuj. A że te normy są deptane i łamane, niech 
świadczy chociażby fakt, że Burmistrz Aleksandrowa 
Kuj., który jawi się jako prawy człowiek, odmówił udzia-
łu w referendalnych komisjach obwodowych naszym 
przedstawicielom. Ten przykład dobitnie potwierdza, że 
ta władza nie chce w sposób moralny i demokratyczny 
sprawować swojego mandatu w Naszym mieście...”.

Przymierze Samorządowe 
i Przyjaciele Aleksandrowa Kujawskiego

Burmistrz odpowiada
Informacje zawarte w rozpowszechnianych przez 

Przymierze Samorządowe ulotkach są kłamstwem 
szkalującym mnie jako burmistrza. Zgodnie z przepi-
sami prawa udział radnych Przymierza i ich przedsta-
wicieli w komisjach referendalnych jest niemożliwy, 
natomiast przedstawiciele mogą być i są mężami 
zaufania. Ustawa o referendum lokalnym daje prawo 
udziału w komisjach referendalnych wyłącznie przed-
stawicielom: pełnomocnika do spraw referendum i 
burmistrza miasta. 

Rozpowszechnianie kłamstwa przez Przymierze 
Samorządowe wprowadzają mieszkańców w błąd, 
stanowiąc naruszenie prawa i są podstawą do wystą-
pienia na drogę sądową. 

Zniechęcanie Mieszkańców Miasta do udziału w 
referendum jest próbą zachowania monopolu na 
władzę przez rządzący klub Przymierze Samorządowe. 
Dziwne jest, że radni przypisują sobie sukcesy, a nie 
potrafią od pół roku podjąć jednej uchwały (stanowią-
cej jej wyłączne kompetencje) w sprawie MCK...

Obrzucanie mnie błotem (może coś przylgnie) 
świadczy o autorach tych zarzutów, którzy nie mieli 
cywilnej odwagi podpisać się imiennie pod tymi 
oszczerstwami.

Pozostaję z szacunkiem dla Mieszkańców 
Andrzej Cieśla

Fragment ulotki przed referendum

Ja, radna Krystyna Głowacka z całego serca dzię-
kuję mieszkańcom za ich mądrą i słuszną decyzję. 
Nie polityka powinna decydować o rozwoju naszego 
miasta, lecz decyzje rozważne ekonomicznie, kom-
promis i efektywna praca dla dobra miasta i jego 
gospodarzy, czyli Was kochani mieszkańcy. 

Ja jestem osobą kompetentną i mam odpowied-
nie wykształcenie oraz posiadam kilkunastoletnie 
doświadczenie w pracy samorządowej. Komitet 
referendalny zarzucał to radnym. Poczułam się tym 
stwierdzeniem obrażona.Wieloma innymi zarzutami 
w stosunku do Rady mnie obrażono. Myślę, że przy-
szedł wreszcie czas na przeprosiny! 

Jeszcze raz dziękuję wszystkim mieszkańcom, któ-
rzy nie uczestniczyli w referendum jak również tym, 
którzy brali w nim udział i powiedzieli „nie”.  

Z wyrazami ogromnego szacunku 
Radna Krystyna Głowacka

Oświadczenie radnej

Wyłapane z sieci internetowej
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Dwa dni po referendum, we 
wtorek 27 października, dzwoni 
telefon do burmistrza Andrzeja 
Cieśli. 

- Mamy do zaproponowania 
burmistrzowi ważną propozycję.  
Dotyczy ona  uzdrowienia sytu-
acji w jakiej znalazło się Miejskie 
Centrum Kultury – informuje 
rozmówca.

Do spotkania dochodzi tego 
samego dnia, po południu, 
kiedy pracownicy magistratu 
opuszczają urząd. W biurze rady 
są trzy osoby: przewodniczący 
Rady Miejskiej - Piotr Prusaczyk, 
przewodniczący klubu – Józef 
Kaźmierczak,  i wiceprzewodni-
czący rady - Eugeniusz Krawiec. 
Wszyscy są skupieni w  Przymie-
rzu Samorządowym.

Padają żądania: burmistrz 
zwolni w trybie natychmiasto-
wym dyrektora MCK Mariusza 
Trojanowskiego,  powoła tymcza-
sowego kierownika domu kultury, 
który doprowadzi do zwolnienia 
wszystkich pracowników.  Do 
funkcjonowania domu kultury 
wystarczy 4-5 osób. Z niektórymi 
zwolnionymi ewentualnie zostaną 
zawarte nowe umowy o pracę. 

Propozycja jest nie do odrzu-
cenia. Przewodniczący klubu 
radnych Przymierza Samorządo-
wego nie kryje co się stanie, jeśli 
żądanie nie zostanie spełnione:

- Na przyszły rok ograniczymy 
dotację dla MCK do 150-200 tys. 
złotych. 

Szokująca wiadomość o pro-
pozycji nie do odrzucenia, jaką 
postawiano burmistrzowi okrężną 
drogą z kręgów zbliżonych do 
rządzącej miastem grupy dociera 

do „Gazety”. Aż wierzyć się nie 
chce, że jest prawdziwa. Najlepiej 
więc sprawdzić u źródła. 

We wtorek, 2 listopada ko-
rzystając z tego, że w Urzędzie 
Miejskim pojawia się wiceprze-
wodniczący rady Eugeniusz 
Krawiec  pytam go, czy doszło 
do spotkania z burmistrzem i czy 
padło żądanie natychmiastowego 
zwolnienia dyrektora Trojanow-
skiego? Wiceprzewodniczący 
jest pytaniem zaskoczony, unika 
odpowiedzi, nerwowo powtarza 
kilka razy:

- Skąd pan wie o spotkaniu?.... 
Po co to panu?...

Nie przekonują słowa, że 
pytamy nie po to, aby zaspokoić 
osobistą ciekawość. Wtedy ni 
stąd ni zowąd mówi: 

- A kto pan jest?... Panu tu nie 
mieszka....Pan nie pracuje w 
urzędzie miejskim, ani w gmi-
nie....

A po chwili  oświadcza: 
- O żadnym spotkaniu nic nie 

wiem....
Po chwili dodaje: - Nie mam 

chęci z takim dziennikarzem jak 
pan na ten temat  rozmawiać...

Po tych słowach wiceprzewod-
niczący rady wychodzi z biura 
rady, w którym rozmawialiśmy.  

O co chodzi?

Wtorek jest dniem przyjęć 
mieszkańców z burmistrzem. 
Wykorzystują to pracownicy 
MCK, gremialnie stawiając się w 
sekretariacie. 

Na sali obrad dochodzi do 
nieplanowanego spotkania 
pracowników Miejskiego Cen-

trum Kultury z  Andrzejem Cieślą. 
Pracownicy chcą wiedzieć, co 
z nimi dalej.  Radni na ostatniej 
sesji odrzucili wniosek burmistrza 
o przekazanie MCK 250 tys. zł na 
ratowanie instytucji.  

Burmistrz  bezradnie rozkłada 
ręce. Decyzje należą wyłącznie do 
radnych. Ze szczegółami opowia-
da przebieg  spotkania z minione-
go tygodnia, w którym otrzymał 
od radnych ultimatum. Potwier-
dził, że wzięli w nim udział: Prusa-
czyk, Kaźmierczak i Krawiec. 

- Rozmowa dotyczyła kilku 
zagadnień. W sprawie zmiany 
organizacji MCK  spieraliśmy się, 
kto jest właściwy do jej przygoto-
wania. Każdy ma kompetencje w 
tym zakresie. Zaproponowałem, 
aby radni przygotowali projekt 
uchwały i zapisali w niej co chcą  
w MCK zmienić...Ja do tej pory 
nie wiem czego rada ode mnie 
oczekuje. Radni nie dali pieniędzy 
i uważają, że nic innego nie mu-
szą robić.  Ten stan  dłużej trwać 
nie może. 

Na tym spotkaniu przedsta-
wiono mi dwa istotne żądania. 
Po pierwsze, zwolnię w  najszyb-
szym trybie dyrektora Trojanow-
skiego, ale o art. 52 mowy nie 
było.  Po drugie, doprowadzę do 
zwolnienia większości pracow-
ników domu kultury. Później z 
niektórymi z nich zawarte zostaną 
nowe umowy. Do zapewnienia 
funkcjonowania placówki wystar-
czy 4-5 osób. 

Powiedziałem więc, żeby  
radni najpierw zgodzili się na 
przekazanie MCK-owi  środków 
niezbędnych do funkcjonowa-
nia placówki, czyli 250 tys. zł, a 
później w spokoju  podejmowano 
decyzję dotyczące przyszłości. 
Na te argumenty  usłyszałem od 
Józefa Kaźmierczaka zdecydowa-
ne słowa: 

- Nie będzie ani złotówki, jak 
nie będzie nowej organizacji 
MCK.  

Systemowe rozwiązanie było 
rozumiane przez uczestników 

spotkania jako natychmiastowe 
zwolnienie dyrektora i redukcję 
pracowników. Argumentowa-
łem radnym, że takie zwolnienia 
pociągną za sobą sprawy sądo-
we, do których nie chciałbym 
dopuścić. Wówczas usłyszałem: 
- Koszty nie są istotne. Ważna jest 
sprawa.

Niepoważne spotkanie 
- niepoważne żądania

W dalszej części spotkania z 
pracownikami MCK  burmistrz 
stwierdził, że nie da się wciągnąć 
– jak określił - w bezprawne, ka-
rygodne działania, jakie od niego 
zażądano. Z sali padło stwierdze-
nie - Przecież to jest szantaż. A 
później  pytanie, czy pozostanie 
wobec niego obojętny.

- Prowadzone są ze mną różne 
rozmowy. Tę uznaję jako spotka-
nie robocze. Nie mogę potrak-
tować jej poważnie, bo żądania 
były niepoważne. 

Burmistrz obiecał, że nie będzie  
bez jakiegoś określonego celu 
doprowadzał do zwolnień ludzi. 
Wyjaśnił jeszcze jedną rzecz. 
Podczas kwestowania na cmen-
tarzu spotkał radnego Tomasza 
Krzemińskiego pytając, czy spra-
wa propozycji jakie mu złożyła 
grupa radnych była uzgadniana 
w klubie radnych Przymierze 
Samorządowe. 

- Otrzymałem odpowiedź, że 
nie - powiedział zebranym. - Nie 
były to uzgodnienia klubowe, lecz 
stanowisko tych panów. Można 
zatem mówić o osobistych nie-
chęciach. 

Pytany o ocenę działalności 
merytorycznej  domu kultury, 
burmistrz stwierdził, że ocenia ją 
wysoko i nie ma do niej zastrze-
żeń. Żadnej krytycznej oceny nie 
słyszał też od radnych. Nie for-
mułowano ich także na początku 
roku, przed drastycznym obcię-
ciem dotacji.

Zwolnić, natychmiast!
Trójka z Przymierza Samorządowego stawia burmistrzowi warunki

Z kręgów zbliżonych do rządzącej Aleksandrowem 
Kujawskim grupy radnych dociera do „Gazety” szokują-
ca wiadomość. Burmistrzowi Andrzejowi Cieśli przed-
stawiono propozycję nie do odrzucenia: ma w trybie 
natychmiastowym zwolnić dyrektora MCK, a później 
wszystkich pracowników. Powodów nie podano. Jeśli 
tego nie zrobi, nie będzie pieniędzy na dom kultury.

* * *
Tej bulwersującej sprawy nie można zostawić bez ko-

mentarza. Wprawdzie burmistrz ultimatum  trójki z Przymierza 
określa  jako „niepoważne rozmowy, podczas których padły nie-
poważne żądania”, to jednak trudno nie zgodzić się ze stwier-
dzeniem, że mamy do czynienia z  ordynarnym szantażem. 

W przedreferendalnej odezwie Przymierze Samorządowe 
pisało o opozycji „patologii władzy i sitwokracji w naszym 
mieście”. Sformułowania te jak ulał pasują do... rządzących. 
Zbiera się trójka kolesiów (to określenie z ulotki), która chce na 
burmistrzu wymusić bezprawne działania, nie zastanawiając się 
nad skutkami. Dla nich najważniejszy jest cel, a ten jest jeden - 
doprowadzić MCK do upadłości. Ustalenia  zapadają  w nieokre-
ślonym gronie kilku osób, niczego nie formułuje się na piśmie, a 
potem kłamie ustami wiceprzewodniczącego rady, że spotkania 
nawet nie było. 

Działania te do złudzenia przypominają funkcjonowanie 
kliki. Żadnej jawności, unikanie publicznej rozmowy, uciekanie 
od odpowiedzialności, wyznawanie zasady „albo z nami, albo 
przeciwko nam”. 

Prawdziwa wojenka na górze dopiero rozpoczyna się. I jeśli 
ktoś łudzi się, że chodzi tylko o Trojanowskiego, który niektórym 
radnym Przymierza Samorządowego i tym którzy ich wspierają, 
stoi jak rybia ość w gardle, to jest w wielkim błędzie.

Nie będzie Trojanowskiego, to natychmiast pojawią się inne 
pola walki  czego mieszkańcy mieli przedsmak przed referen-
dum.  

Stanisław Białowąs

Burmistrz Andrzej Cieśla wita się z najmłodszymi przedszkolakami 
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W zaadaptowanych po-
mieszczeniach Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy ul. 
Parkowej w Aleksan-
drowie Kujawskim od 1 
września działa pierwsze 
i jedyne w powiecie  
prywatne przedszkole. 
Jest to filia placówki w 
Toruniu. 

Opieką objętych jest 
25 dzieci. Co ciekawe, za 
pobyt rodzice nic nie pła-
cą, nawet za wyżywienie. 
Wszystkie wydatki związa-
ne z funkcjonowaniem filii 
finansowane są ze środ-
ków Unii Europejskiej. 

Projekt realizowany bę-

dzie przez trzy lata. Przez 
ten czas obecne trzylatki 
trafią do szkoły. Co po 
tym okresie? 

Trudno przewidzieć. 
Albo „Bim-Bam-Bino” 
będzie nadal finanso-
wane przez Unię, albo 
przez rodziców. Obecnie 
zarówno w tym przed-
szkolu, jak i pozostałych 
miejsc brakuje, istnieje 
długa lista oczekujących.  
Filia zatrudnia pięć osób, 
dwie nauczycielki, dwie 
pomoce, dyrektorem jest 
Teresa Warian-Ostrowska. 

Ostatnio odbyła się tu 
podniosła uroczystość 
pasowania na przedszko-

laków. Dzieci  pierwszy 
raz  w życiu wystąpiły 
z artystycznym progra-
mem. Było ślubowanie 
i „wpisywanie” odcisku  
palca do pamiątkowej 
księgi. 

Na uroczystość przybyli 
m.in. burmistrz Andrzej 
Cieśla, Marek Stawicki 
- dyrektor Miejskiego Ze-
społu Szkół i Przedszkoli, 
Tomasz Czubenko - pre-
zes Spółdzielni Mieszka-
niowej, ks. proboszcz Ja-
rosław Pizoń, Małgorzata 
Kiedrzyńska - dyrektor z 
Torunia.

(b)

Unia finansuje przedszkole
Z projektem wystąpił Toruń
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aby nie spodziewać się efektów. 
Akcję agitacyjną robiono nawet 
w niedzielę, w dniu referendum, 
tym samym łamiąc ciszę wybor-
czą. 

- Może zdecydowano się na 
nawoływanie do bojkotu, bo jak 
napisali radni Przymierza Samo-
rządowego „to jedyna metoda 
unieważnienia referendum”?

- Robiono to z pewnością w 
obawie, żeby do urn wybor-
czych nie poszła wymagana 
liczba mieszkańców.  Po pro-
stu obawiano się przegranej z 
kretesem. Gdyby byli pewni, że 
mają społeczne poparcie, to by 
nawoływali swoich zwolenników 
do głosowania na „nie”. Takie są 
bowiem reguły funkcjonowania 
demokracji. 

Tymczasem wybrano jedną z 
najgorszych dróg. Tego praw-
dziwi przyjaciele Aleksandrowa 
Kujawskiego, ani uczciwi i prawi 
obywatele nie robią. Chciałbym 
mocno podkreślić, że te wszyst-
kie działania podejmowane przez 
Przymierze Samorządowe w tych 
ostatnich dniach przed referen-
dum były sprzeczne z prawem. 
Za nawoływanie do bojkotu i 
utrudnianie głosowania grożą 
sankcje karne. 

- Skorzystacie z tej możliwości?
- Nie nasza to sprawa. Komitet 

referendalny o tych faktach poin-
formował komisarza wyborczego. 
Jeśli uzna on, że doszło do złama-
nia prawa, a moim zdaniem miało 
to miejsce w sposób drastyczny, 
to organizatorzy akcji powinni 
ponieść konsekwencje. 

Dla mnie jako dawnego peda-
goga nie w karaniu rzecz, lecz 
uświadomieniu ludziom, że takie 
działania godzą w młodą demo-
krację. Uczą krętactwa, obchodze-
nia przyjętych w cywilizowanym 

Rozmowa z Marianem SZAFRAŃSKIM, przewodniczącym Komitetu Referendalnego 

Po referendum 

W obwodzie nr 2 (Gimnazjum)  
głosuje Sebastian Nowak

- No i  przegraliście referen-
dum...

- Wolne żarty. Tak w euforii 
mówią radni Przymierza Samo-
rządowego.

- Na wybory poszło  jedynie 
ponad 17,3 procent miesz-
kańców, a powinno blisko 25 
procent więc nie zdobyliście 
wymaganej liczby głosów, aby 
Radę Miejską odwołać.

- To prawda, ale o  zwycięstwie 
Przymierza Samorządowego nie 
może być mowy, ani też o naszej 
porażce. Jeśli mamy się trzymać 
porównania do walki bokserskiej 
to Adamek znokautował Gołotę, 
a tym Adamkiem byliśmy my. 
Wprawdzie nie osiągnęliśmy 
wymaganego ustawą progu wy-
borczego, ale doskonale wiedzie-
liśmy, że zapewnienie 25-pro-
centowej frekwencji graniczy z 
cudem. 

Nigdzie takie wybory nie udają 
się. Na głosowanie przyszło 1.775 
mieszkańców, a za odwołaniem 
Rady Miejskiej wypowiedziało się 
1.675. Przeciwnych było jedynie 
59 osób. To Przymierze Samo-
rządowe otrzymało kubeł zimnej 
wody na głowę, jak  określił  w 
„Gazecie Kujawskiej” jeden z dzia-
łaczy Prawa i Sprawiedliwości. A 
wiedział co mówi, bo PiS sprzyja 
radnym Przymierza Samorządo-
wego.  

- Frekwencja wyniosła jednak 
tylko 17,35 procent...

- To oczywiście mało w sto-
sunku do wymaganej liczby i 
oczekiwanej przez optymistów. 
A proszę mi powiedzieć, jaką fre-
kwencję odnotowano w naszym 
mieście podczas wyborów do Eu-
roparlamentu? Otóż wtedy poszło 
aż... dwa tysiące osób. 

A przyzna każdy, że o tych 
wyborach trąbiono miesiącami w 
radiu, telewizji, mieliśmy nawet 
swojego kandydata. Wojewoda 
zachęcał gminy  nagrodami za 
udział. Jak wiemy w czołówce 
wojewódzkiej uplasował się Cie-
chocinek, z ponad 30-procentową 
frekwencją.  Mimo tak ogromnej 
propagandowej akcji, u nas wy-
niosła ona zaledwie 20 procent. 

-  Na tym tle udział w referen-
dum należy uznać za sukces. 

- Do wyborów poszła grupa 
ludzi, której nieobojętny jest los 
naszego miasta. To ludzie którzy 
chcieli wypowiedzieć swoje 
zdanie na temat funkcjonowania 
rady, a zwłaszcza tej części która 
rządzi miastem. 

Jestem pełen szacunku zarów-
no dla tych którzy głosowali na 
„tak”, jak i na „nie”. Bo jedni i dru-
dzy zrozumieli na czym polega 
demokratyczne wyrażanie woli.

- Czy to oznacza, że tym  któ-
rzy zostali w domu obojętny jest 
los miasta?

- Powody pozostania w domu 

były zapewne różne. Z pewnością 
mamy w mieście wcale nie małą 
grupę, która w ogóle nie uczest-
niczy w życiu publicznym miasta. 
Oni nigdy na żadne wybory nie 
chodzą, a jeśli już to sporadycz-
nie, wszystko jest im obojętne. 
Tylko później często są pierwsi, 
aby narzekać, ale to inna historia.

 Zapewne była też duża grupa 
mieszkańców zdezorientowa-
nych. Na kilka dni przed refe-
rendum mieliśmy w mieście do 
czynienia ze zmasowaną akcją 
odstraszania mieszkańców od 
pójścia na referendum. Sam wi-
działem na drzwiach sklepu rad-
nego Józefa Kaźmierczaka przy 
ul. Chopina, lidera Przymierza 
Samorządowego  plakat nawołu-
jący do bojkotu referendum. 

Otóż co napisali ci panowie: 
„Prosimy i wzywamy wszystkich 
uczciwych i prawych obywateli 
naszego miasta do bojkotu refe-
rendum. Nie idziemy na referen-
dum! To hasło każdego przyjacie-
la Aleksandrowa Kujawskiego. 
Brak frekwencji to jedyna w tej 
sytuacji metoda na unieważnie-
nie referendum”. 

Ulotki pojawiały się w całym 
mieście, były rozwieszane na 
klatkach bloków spółdzielczych, 
mieszkańcy znajdowali je w 
gablotach, które przecież służą 
innym celom. 

- Trudno określić w jakim stop-
niu wpłynęły te plakaty i ulotki 
na decyzje o zbojkotowaniu 
wyborów. 

- Nikt tego nie jest w stanie po-
liczyć, ale nikt mnie nie przekona, 
że nie miały one na wielu miesz-
kańców żadnego wpływu. Nie po 
to wydawano grube pieniądze, 
marnotrawiono czas,  jeżdżono 
po mieście, organizowano akcję, 

świecie zasad. Dzisiaj Przymierze 
nawołuje do bojkotu referendum, 
jutro będzie krzyczało przeciwko 
innym wyborom.

- Nadal otwarte jest pytanie, 
jak duża grupa ludzi uległa boj-
kotowi?

- Odpowiem więc jeszcze raz, 
nie wiem i nikt nie jest w stanie 
tego  określić. Dla mnie wręcz 
przerażające jest, że pewna grupa 
mieszkańców takie działania 
uznała za właściwe. Aż nie chcę 
wierzyć, że identyfikuje się z nimi 
radny Przymierza doktor Tomasz 
Krzemiński,  przewodniczący 
rady Piotr Prusaczyk, na którym 
wielokrotnie zawiodłem się, ale 
nie przyszłoby mi do głowy, że 
będzie popierał bojkot, że w tej 
grupie jest też Wioletta Popow, 
magister inżynier. Chciałoby się 
aż krzyknąć z bólu – ludzie, zasta-
nówcie się, co wy robicie!

- W internecie pojawiły się 
podziękowania jednej z radnej 
niezależnej za to, że ludzie nie 
poszli na referendum. Zatem 
to nic nagannego, nie pójść na 
głosowanie. 

- Brakuje mi  spokojnych słów 
na ocenę tego co zrobiła ta rad-
na.  Pisze ona do ludzi: „Dziękuję 
wszystkim mieszkańcom, którzy 
nie uczestniczyli w referendum 
jak również tym, którzy brali w 
nim udział i powiedzieli - nie”.  

Kobieta jest po prostu bardzo 
zadowolona z siebie, kiedy ob-
wieszcza światu: „Jestem osobą 
kompetentną i mam odpowied-
nie wykształcenie oraz posiadam 
kilkunastoletnie doświadczenie 
w pracy samorządowej”. Widocz-
nie dziękuje za bojkot, bo nadal 
będzie pobierała dietę radnej, 
niewiele robiąc. 

- W komisjach wyborczych byli 
mężowie zaufania. Wśród nich  
byli  przedstawiciele tylko jednej 
partii. 

- Nie  mieliśmy z tym nic wspól-
nego, ale ten fakt że nie było 
przedstawicieli innych grup oce-
niamy negatywnie. Tym bardziej, 
że dochodziło do incydentów. 
Jeden z mężów zaufania w trak-
cie wyborów informował radio 
o frekwencji, zaniżając ją zresztą. 
To było niedopuszczalne. Takie 
informacje podczas normalnych 
wyborów nie mają znaczenia, 
podczas referendum owszem. 

W jednej z komisji siedział były 
burmistrz Michał Włoszek, który 
jak wszyscy wiedzą, czynnie 
wspiera Przymierze Samorządo-
we, nadal ma w mieście znaczące 
wpływy. Jedna z mieszkanek 
powiedziała mi, że nie poszła 
głosować, gdy dowiedziała się, że 
w lokalu spotka tego pana. 

Nie zapominajmy, że do boj-
kotu nawoływała grupa rządząca 
miastem. To od niej zależy przy-
znawanie środków w budżecie. 
Przykład Miejskiego Centrum 
Kultury dowodzi co mogą zrobić!  

Mam więc prawo podejrze-
wać, że jakaś część wyborców 
na wszelki wypadek nie poszła 
na referendum z obawy.  Faktem 
jest, że w domu zostało wielu 
pracowników samorządowych, 
kierowników jednostek. Na wszel-
ki wypadek. 

Nie rozumiem takiej postawy, 
ale z takimi zachowaniami mieli-
śmy do czynienia.

- Co dalej?
- Jeśli wyniki referendum będą 

tym kubłem zimnej wody na 
głowy radnych, to we względnym 
spokoju dotrwamy do nowej 
kadencji. Z ulotek Przymierza 
Samorządowego, jakie pojawiły 
się przed referendum wynika, że 
czeka nas  więcej waśni i sporów, 
niż troski o dobro miasta.

Przy okazji, chciałbym w imie-
niu własnym i członków Komi-
tetu Referendalnego wszystkim 
mieszkańcom, którzy poszli na 
referendum - tym którzy głoso-
wali na „tak” i na „nie” - za udział 
w tej lekcji demokracji serdecznie 
podziękować. 

Tym razem Rady Miejskiej nie 
odwołano. Ale jestem pewny, że 
gdy przyjdzie następnym razem 
z jakichś powodów wyrazić swój 
głos - w sprawie lokalnej lub 
krajowej - to frekwencja będzie 
dużo wyższa.  

Ostatnie referendum było po 
prostu dobrą lekcją, jak należy 
korzystać z reguł demokracji do 
wypowiadania się o sprawach 
nam bliskich.  Powtórzę to co już 
„Gazecie” mówiłem: demokracja 
jest wtedy, kiedy władza boi się 
ludzi. A nie odwrotnie, jak niektó-
rym się wydaje!

Rozmawiał: 
Stanisław Białowąs
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- Jest pani członkiem 
Komisji Edukacji, Nauki i 
Młodzieży, we wrześniu 
została pani przewodni-
czącą podkomisji nadzwy-
czajnej do rozpatrzenia 
senackiego projektu usta-
wy zmieniającej ustawę 
o systemie oświaty oraz 
ustawę o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz o 
zmianie niektórych innych 
ustaw. Czym dokładnie 
zajmuje się ta podkomisja?

- Podkomisja powołana 
została na posiedzeniu 
wspólnym Komisji Edu-
kacji, Nauki i Młodzieży 
oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej.  Zajęliśmy 
się nowelizacją przepisów 
dotyczących uregulowań 
między samorządami w 
zakresie zasad dotowania 
wychowania przedszkolne-
go dzieci uczęszczających 
do przedszkoli niepublicz-
nych w innych gminach niż 
ich gminy zamieszkania.  

Dotąd przepływ płatności 
za realizację zadań między 
gminami nie był jasno 
określony. Nie wiadomo 
było, kto ma płacić i w 
jakiej wysokości. Nasze 
prace polegały na doprecy-
zowaniu stanowiska sena-
tu. Jesteśmy już po trzecim 
czytaniu w sejmie. Projekt 
został przyjęty przez Sejm i 
ponownie trafi do Senatu.   
Dzięki naszym propozy-
cjom zmian ustawowych 
samorząd lokalny otrzyma 
pełną informację, w jaki 
sposób okre-
ślać wysokość 
refundacji, którą 
gmina ma za za-
danie przekazać 
przedszkolu nie-
publicznemu. 

Na połączo-
nych komisjach 
szczegółowo 
ocenialiśmy ten 
przepis, dopre-
cyzowując go również do 
sytuacji, kiedy w gminie 
zobowiązanej do refun-
dacji nie ma przedszkola 
niepublicznego i nie określi 
ona wysokości wskaźnika. 
W związku z tym komisje 
ustaliły, że w takiej sytuacji 

wskaźnik będzie wynosił 75 
proc. kosztów w gminie, 
w której dziecko uczęsz-
cza do przedszkola.  Dla 
innych form wychowania 
przedszkolnego zapropono-
waliśmy taką samą proce-
durę naliczania dotacji lub 
refundacji. 

Pozostał jeszcze problem 
przedszkoli publicznych, 
jednak w tym wypadku 
samorządy gmin ustalają 
zasady płatności między 
sobą.

- Złożyła pani interpe-
lację do ministra edukacji 
narodowej dotyczącą 
konieczności wprowadze-
nia zmian funkcjonowania 
szkolnictwa zawodo-
wego. Uważa 
pani, że szkoły 
zawodowe w 
oczach społe-
czeństwa nadal 
są niedoceniane.

- Istotnie tak 
jest. Jednak moja 
opinia o szkol-
nictwie, nie tylko 
zawodowym 
wynika z wielu przepro-
wadzonych rozmów z 
nauczycielami, samorzą-
dowcami, pracodawcami i 
młodzieżą, to oni zgłaszają 
problemy, które należy 
pilnie rozwiązać.  Uważam, 
że każdy poziom edukacji 
wymaga dzisiaj napraw, 
przecież zmiany systemo-
we wprowadzone były w 
1998 roku, a przecież nic 
nie jest wieczne. System 
oświaty trzeba doskonalić, 

modyfikować, 
dostosowywać 
do potrzeb 
społecznych i do 
rynku pracy.

Wracając do 
szkolnictwa 
zawodowego 
uważam, że w 
naszym roz-
wijającym się 
gospodarczo 

społeczeństwie nie słab-
nie, lecz wzrasta popyt 
na brukarzy, murarzy, 
zbrojarzy czy hydraulików. 
Polski rynek pracy dotkliwie 
odczuwa braki w zawodach 
unikatowych, nie mamy 
wykwalifikowanej kadry 

w takich zawodach jak: 
kołodziejstwo, rymarstwo, 
bednarstwo, koszykarstwo 
czy też wikliniarstwo. 

Tworzenie warunków 
rozwoju nowoczesnego 
szkolnictwa zawodowego 
jest więc zadaniem pilnym. 
Zdaję sobie sprawę, że 
jest to proces długofalowy 
i wymagający współdzia-
łania władz oświatowych 
wszystkich szczebli, przed-
siębiorców, partnerów 
społecznych oraz szkół. 
To współdziałanie musi 
odbywać się przynajmniej 
na poziomie województwa, 
konieczna jest współpraca 
władz samorządowych 
wszystkich szczebli.  

Problemem jest też nie 
najlepszy poziom do-
radztwa zawodowego w 
szkołach gimnazjalnych. 
Zły wybór szkoły przez 
ucznia, czy konkretnego 
zawodu prowadzi później 
do niepowodzeń na rynku 
pracy. Trzeba też poprawić 
wizerunek szkolnictwa 
zawodowego i sprawić, by 
było ono ciekawą alternaty-

wą dla innego typu szkół.

- Ostatnio zajęła się pani 
problemem dożywiania 
dzieci w szkołach…

- Posłowie wiele razy 
wracali do kwestii dożywia-
nia dzieci w szkołach, a jed-
nak ta sprawa jeszcze nie 
znalazła dobrego rozwią-
zania. Wszyscy są zgodni, 
co do tego, że dzieci muszą 
być dożywiane 
w szkole. 

Gorący 
posiłek jest 
niezbędnym 
element 
racjonalnego 
żywienia, które 
warunkuje 
prawidłowy 
rozwój dziec-
ka, a również 
jego dobre sa-
mopoczucie. Problem tkwi 
w tym, że nie wszystkie 
szkoły mają stołówki wła-
sne. Zaproponowałam, aby 
w każdej szkole utworzono 
takie miejsce, niekoniecznie 
stołówkę, gdzie dziecko 
mogłoby zjeść posiłek. 

Z Domicellą KOPACZEWSKĄ, posłem PO na Sejm rozmawia Jolanta Pijaczyńska
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Barierą są 
przepisy i wy-
tyczne sane-
pidu. Dlatego 
zwróciłam się 
do Głównego 
Inspektora 
Sanitarnego. 
Jestem po 
rozmowach 
z Janem Or-
gelbrandem, 
zastępcą GIS. 
Sanepid opra-
cuje minimal-
ne standardy 
dla szkół, w 
których nie 
ma stołówek, 
aby te mogły 

wyznaczyć specjalne po-
mieszczenia do spożywania 
posiłków. 

Dla przykładu powiem, 
że jeśli tylko jedna szkoła 
w gminie ma stołówkę, to 
przecież może ona przy-
gotować posiłki także dla 
dzieci z innych szkół w 
gminie. Wystarczy zorga-
nizować dowóz i pomiesz-
czenia do ich spożywania. 
Zaproponowałam również, 

aby Urząd 
Marszałkow-
ski promował 
te gminy, 
które rozwiążą 
na swoim te-
renie problem 
dożywiania 
dzieci.  

Na początku 
października 
odbyło się 
spotkanie 

z Iwoną Waszkiewicz, 
Kujawsko-Pomorskim Ku-
ratorem Oświaty i Jerzym 
Kasprzakiem, dyrektorem 
Wojewódzkiej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w 
sprawie realizacji pro-
gramu dożywiania dzieci 

i młodzieży w naszym 
województwie. Myślę, że 
wspólnie znajdziemy dobre 
rozwiązanie korzystne dla 
uczniów i samorządów 
prowadzących szkoły.

- Proszę powiedzieć skąd 
wzięło się pani zaintere-
sowanie quadami? Złożyła 
pani interpelację dotyczą-
cą uregulowania zasad 
ewidencji tych pojazdów, 
a także ich rejestracji oraz 
uprawnień do kierowania 
takimi pojazdami.

- Mam kontakt z wieloma 
młodymi ludźmi, dla nich 
quady są tak jak dla moje-
go pokolenia rowery.  Mój 
dwunastoletni siostrzeniec 
Mateusz i jego koledzy 
też zafascynowani są tymi 
pojazdami. Problem w 
tym, że są one szybsze i 
bardziej niebezpieczne niż 
rowery. Aktualnie pojazdy 
czterokołowe m.in. tzw. 
quady podlegają rejestra-
cji celem dopuszczenia do 
ruchu drogowego  jako 
pojazdy rodzaju samocho-
dowe inne na podstawie 

przepisów ustawy prawo o 
ruchu drogowym. 

Zachodzi konieczność 
bardziej precyzyjnych 
zapisów prawnych. W 
odpowiedzi na moją inter-
pelację Tadeusz Jarmu-
ziewicz, sekretarz stanu w 
Ministerstwie Infrastruktury 
stwierdził, iż resort podziela 
mój pogląd, że zachodzi 
konieczność bardziej pre-
cyzyjnego unormowania 
statusu prawnego takich 
pojazdów. 

W projektowanych prze-
pisach znajdzie się również 
zapis nakładający na wła-
ścicieli quadów ustawowy 
obowiązek ich rejestracji. 
Zostanie także określony 
minimalny wiek do kie-
rowania czterokołowcem 
lekkim i będzie wynosił on 
14 lat, natomiast do kie-
rowania czterokołowcem 
- 16 lat. Czy te propozycje 
wejdą w życie – przekona-
my się niebawem.

- Dziękuję za rozmowę.

Dzięki naszym 
propozycjom zmian 
ustawowych samo-

rząd lokalny otrzyma 
pełną informację, w 
jaki sposób określać 
wysokość refundacji, 

którą gmina ma za 
zadanie przekazać 
przedszkolu niepu-

blicznemu. 

Gorący posiłek 
jest niezbędnym 
element racjonal-

nego żywienia, 
które warunku-
je prawidłowy 

rozwój dziecka, a 
również

 jego dobre 
samopoczucie. 

System oświaty 
trzeba doskonalić 



nr 31, listopad 2009 I GAZETA  ALEKSANDROWSKA I Bezpieczeństwo www.kujawy.media.pl  7

Jeśli ktoś chce dłużej poroz-
mawiać z lekarzem dyżurnym  
lub dyspozytorem pogotowia to 
musi uzbroić się w cierpliwość. 
Co chwilę dzwoni  telefon, więc ci 
rozmówcy mają pierwszeństwo. 
Nie są to wprawdzie wezwania 
wymagające natychmiastowej 
interwencji, ale gdy  pacjentkę 
trzeba zawieźć do szpitala w 
Świeciu, bo na miejscu nie ma 
wolnych łóżek to załatwienie 
sprawy wymaga trochę czasu.

- Nad 
bezpie-
czeństwem 
mieszkań-
ców powia-
tu aleksan-
drowskiego 
czuwa 
placówka 
pogotowia 
znajdują-
ca się w 

Szpitalu Powiatowym oraz od 
pięciu lat w filiach w Nieszawie i 
Bądkowie – mówi doktor Danuta 
Bubak, kierownik pogotowia. - 
Na okres sezonu letniego udało 
się pozyskać środki na opłacenie 
zespołów ratunkowych w Ciecho-
cinku i do końca roku na pewno 
będzie on funkcjonował. Zapew-
ne  dyrekcja szpitala podejmie 
starania o przedłużenie umowy z 
Narodowym Funduszem Zdrowia 
i wojewodą, ale pewności nie 
ma,  że zakończą się one powo-
dzeniem. 

Wiosną pogotowie przeniosło 
się do wyremontowanej części, 
która kiedyś już służyła za jego 
siedzibę. Nareszcie zarówno 
kierowcy, dyspozytorzy i lekarze 
mają dobre warunki do pełnienia 
dyżurów.  Trwają one dwana-

ście godzin, więc ważne jest, 
aby można było przebywać w 
pomieszczeniach zapewniają-
cych minimalny komfort. Takich 
warunków absolutnie nie było w 
ciasnych poprzednio zajmowa-
nych pomieszczeniach. 

Dyspozytor Leon Szynkowski, 
najdłużej pracujący w aleksan-
drowskim pogotowiu, może 
powiedzieć, że przeżył w ciągu 
23 lat na tym stanowisku niemal 
wszystko.

- To miejsce, gdzie jak w so-
czewce skupia się praca całego 
pogotowia - mówi. - Mamy do 
czynienia na co dzień z różnymi 
sytuacjami. Wypadki drogowe, 
zwłaszcza na jedynce zdarzają się 
często, ale przecież nie codzien-
nie.  Na szczęście takie zdarzenia 
oraz inne, w których o życiu  de-
cydują minuty nie dominują. 

Powszechne  są wezwania 
do chorych, którzy z różnych 
powodów nie mogą być przyjęci 
przez lekarza pierwszego kontak-
tu, więc szukają pomocy u nas.  
Wzmożone wyjazdy odnotowuje-
my zwłaszcza w weekendy oraz 
dni świąteczne. Dzieje się tak 
mimo całodobowych dyżurów 
niektórych przychodni rodzin-
nych.

Przed laty plagą były fałszywe 
alarmy. Dzwonili podpici żar-
townisie, dzieci i młodzież dla 
„kawału”.

- Plaga zniknęła od kiedy ist-
nieje możliwość identyfikowania 
numerów osób dzwoniących - 

mówi Szynkowski. - Zdarzają się 
jednak głuche telefony.  

Jakby na potwierdzenie tych 
słów, właśnie podczas rozmowy 
na ten temat taki telefon zadzwo-
nił. Po podniesieniu słuchawki 
panowała głucha cisza. Po 
otrzymaniu zgłoszenia proszący o 
ratunek dziwią się, że dyspozytor 
szczegółowo wypytuje nie tylko 
o stan pacjenta, dane osobowe, 
adres,  nawet numer telefonu 
dzwoniącego.

- Ludziom w zdenerwowaniu 
wydaje się, że jest to niepotrzeb-

ny czas, opóźniający wyjazd ka-
retki – wyjaśnia pan Leon. - Otóż 
numer telefonu z jakim możemy 
skontaktować się musimy znać 
choćby po to, aby w przypadku 
trudności ze znalezieniem miej-
sca pobytu chorego można było 
go szybko odszukać. Jadąc mu-
simy też znać jego stan zdrowia, 
wtedy szybciej po przyjeździe 
można udzielić pomocy.  

Pogotowie  czynne jest całą 
dobę. W Aleksandrowie Ku-
jawskim w stałej gotowości na 
12-godzinnych dyżurach znajduje 

Na ratunek przez całą dobę
się pięć zespołów złożonych z 
lekarzy, pielęgniarek, kierowców, 
ratowników. 

W dyspozytorni pracują ponad-
to Teresa Dulska, Bożena Cier-
pisz, Gabriela Matuła, Tadeusz 
Roszak. Lekarskie dyżury poza 
kierowniczką pogotowia Danu-
tą Bubak pełnią: Jan Rzepecki, 
Agata Stroiwąs-Wasielewska 
i Tomasz Jabłoński. W zespole 
ratowniczym są też pielęgniarki: 
Jolanta Tokarska, Irena Modrze-
jewska, Aleksandra Pawlak, 
Wiesława Bochenek, Anna Ro-
szak oraz ratownicy: Sebastian 
Pachocki, Przemysław Zawadzki, 
Piotr Kalinowski, Mirosław Choj-
nacki, Dawid Koziński.

Za kierownicą zasiada któryś 
z pięciu kierowców: Ireneusz 
Nowak, Zbigniew Bratkowski, 
Zbigniew Michalski, Paweł Za-
rębski lub Robert Miliński. 

Nie można zapomnieć także o 
grupie, która w ramach działal-
ności pogotowia realizuje inne 
zadania związane z transportem 
chorych. Wozi się ich m.in. do 
oddziałów ortopedii w  szpitalach 
w Toruniu i Włocławku, często 
do szpitala psychiatrycznego w 
Świeciu, jeździ po krew do Byd-
goszczy, odwozi obłożnie chorych 
nie wymagających szpitalnego 
leczenia, ze szpitala do domu. 
Takim transportem zajmują się: 
Krzysztof Pietrzak, Adam Królak 
i Jerzy Taborski. 

Tekst i fot. St.B.

W aleksandrowskim pogotowiu

Pielęgniarka Jolanta Tokarska i ratownik Sebastian Pachocki 
przed wyjazdem karetki pogotowia

W miejscowości Wygoda doszło do zdarzenia 
drogowego. Uczestnicy kolizji zostali odwiezieni do 
szpitala. 

W październiku około godziny 14.30 dyżurny komen-
dy policji otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, 
do którego doszło na drodze krajowej nr 1 w miejsco-
wości Wygoda. Na miejsce został skierowany patrol 
policji. Mundurowi ustalili, że kierujący nissanem nie za-
chował bezpiecznej odległości między poprzedzającym 
samochodem i najechał na tył ciężarówki. 

Kierowca i pasażerka samochodu osobowego zostali 
przewiezieni do szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. 
Ich stan zdrowia nie wymagał jednak hospitalizacji. 
Kierujący nissanem ukarany został mandatem karnym 
za spowodowane kolizji.

(p)

W tył ciężarówki

28-letni mężczyzna podczas wykonywania prac po-
lowych został przejechany przez koło ciągnika. 

Pod koniec października, po godz. 13.00 dyżurny 
aleksandrowskiej komendy otrzymał zgłoszenie od dys-
pozytora pogotowia o zgonie mężczyzny na jednym z 
pól w Kryńsku. Na miejsce został wysłany patrol policji. 
Mundurowi zabezpieczyli miejsce wypadku. Policjanci 
przeprowadzili oględziny pod nadzorem prokuratora. 

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 28-latek wykonu-
jąc prace polowe ciągnikiem bez kabiny, z nieustalonych 
przyczyn spadł z pojazdu i został przejechany przez tylne 
koło. Mundurowi pod nadzorem prokuratora rejonowe-
go wyjaśniają okoliczności wypadku. 

 (p)

Śmierć pod ciagnikiem

WYPADKI

Strażacy przy szpitalu
Strażacy jadący do pożaru lub wypadku drogowego to 

normalność. Okazuje się jednak, że są potrzebni także w 
innych sytuacjach. W Aleksandrowie Kujawskim często 
spotkać ich można podczas wycinania niebezpiecznych 
drzew przy ulicach. Trzeba ich pozbywać się, wycinając 
konary stopniowo. Ostatnio widzieliśmy taką akcję przy 
budynku Szpitala Powiatowego. Drzewa nie tylko groziły 
zawaleniem, ale zasłaniały pomieszczenia biurowe szpita-
la, ograniczając dotarcie światła.

Tekst i fot. jp

To nie pożar - to wycinanie gałęzi  drzewa rosną-
cego przy Szpitalu Powiatowym 

  Patrolując ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie 
Kujawskim policjanci zauważyli grupę młodych ludzi 
głośno zachowujących się. W trakcie kontroli u jednego 
20-latka mundurowi ujawnili 0,67 grama marihuany. 
Mężczyzna miał narkotyki w kieszeni spodni. Następnie 
policjanci patrolując ul. Słowackiego zauważyli chłopaka, 
który na ich widok zaczął się nerwowo zachowywać. Jak 
się okazało, 19-latek w tylnej kieszeni spodni miał zawi-
nięte w pozłotko 0,16 gram marihuany. Obaj byli pijani. 
Mieli ponad 2 promile alkoholu w organizmie. 

Mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania środków 
odurzających. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat 
pozbawienia wolności.

Narkotyki u młodych

Kronika policyjna

CIECHOCINEK. Aleksandrowscy policjanci ru-
chu drogowego zatrzymali forda mondeo. Kierowca 
przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 30 km/h. 
Mundurowi za to wykroczenie nałożyli na 38-latka 
mandat karny w wysokości 200 złotych. Mężczyzna w 
momencie wypisywania mandatu włożył w wewnętrz-
ny uchwyt drzwi radiowozu banknot 100-złotowy i 
poprosił o odstąpienie funkcjonariuszy od ukarania 
go. Policjanci doprowadzili 38-latka do komisariatu w 
Ciechocinku, gdzie wykonali niezbędne czynności. 

Mężczyzna usłyszy zarzut wręczenia korzyści mająt-
kowej w zamian za odstąpienie od czynności służbo-
wych. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 10 lat 
więzienia. 

(bis)

Łapówka za mandat
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Lekcja historii w Opokach

Zainteresować historią  sprzed 70 lat najmłodszych i dorosłych mieszkańców 
wsi i okolic to nie lada sztuka

Przyjechali członkowie rodziny Dionizego Kuźmaka

Przed zebranymi wystąpiła, dziękując za spotka-
nie, Mirosława Kuźmak, córka patrona szkoły 

Michał Guślakow przy tablicy pamiątkowej 
poświęconej Stanisławowi Chaberskiemu

O historii, nawet tej 
tragicznej trzeba mówić, 
bo jak przypomniano w 
Szkole Podstawowej w 
Opokach słowa marszał-
ka Józefa Piłsudskiego, 
„Naród bez pamięci nie ma 
prawa do przyszłości, ani 
do bytu teraźniejszego”. 
Problem nie tyle, czy w 
ogóle przypominać wyda-
rzenia sprzed lat, ale jak to 
zrobić.

W Opokach udowodnio-
no, że nawet o sprawach 
trudnych i tragicznych 
można mówić pouczają-
co. Dzień poprzedzający 
Wszystkich Świętych był 
dobrą okazją do wspomnie-
nia tych, którym hitlerow-
scy najeźdźcy odbierali 
życie tylko, dlatego, że byli 
Polakami.

Jednym z wielu zamor-
dowanych był Dionizy 
Kuźmak, kierownik Szkoły 
Podstawowej w Opokach 
w latach 1930-39. Zginął 
w lasach gniewkowskich z 
wieloma innymi, w pierw-
szych dniach okupacji. 
Na spotkanie z historią 
przyjechały córki Kuźmaka 
– Mirosława i Helena, był 
też jego wnuk.

O trudnych czasach II 

wojny światowej mówił 
Michał Guślakow, radny, 
mieszkaniec wsi, historyk z 
zamiłowania.

- Mieszkańcy dość wcze-
śnie doświadczyli okrucień-
stwa wojny - przypomniał 
Guślakow. -  1 września 
o godz. 13.00 spadły, bo-
wiem pierwsze bomby. Lot-
nictwo niemieckie bombar-
dowało zapasowe lotnisko 
polskiego lotnictwa, które 
znajdowało się na polach w 
niedalekich Zdunach. Od-
działy niemieckie zbliżały 
się szybko. 

Nie chcąc dostać się 
do niewoli niemieckiej, 
niektórzy mieszkańcy Opok 
opuszczali rodzinne strony; 
przemieszczali się w kierun-
ku Ujmy, Brzezia, Włocław-
ka, Gostynina, w kierunku 
Warszawy. Tam udała się 
znaczna liczba urzędników 
licząc, że front ustabilizuje 
się i przynajmniej zatrzyma 
na linii Wisły. 

Wśród podążających w 
tym kierunku był Dionizy 
Kuźmak, kierownik szko-
ły, który wraz z wojskiem 
polskim udał się w kierunku 
Warszawy. Musiał uciekać, 
gdyż jego nazwisko znala-
zło się na liście inteligencji 

przeznaczonej do ekstermi-
nacji, czyli zamordowania. 

Zostawił jednak rodzinę, 
nowo narodzonego syna, 
Mirona. 10 październi-
ka 1939 roku wraca na 
jego chrzest. Ktoś jednak 
musiał donieść, że wrócił 
do domu. W nocy został 
aresztowany przez gestapo 
i osadzony w więzieniu 
w Inowrocławiu. Był tam 
świadkiem tzw. maka-
brycznej nocy z 22 na 23 
października 1939 r. Z 
rąk hitlerowców zginęło 
wówczas 56 więźniów. 
Wśród nich burmistrz i wi-
ceburmistrz Inowrocławia, 
nauczyciele z Gniewkowa, 
sołtysi, rolnicy.

1 listopada 1939 roku zo-
stał wraz z innymi wywie-
ziony w lasy gniewkowskie, 
gdzie został zamordowany.

 Wojna ogarnęła całą 
Polskę. Rozpoczęły się 
prześladowania, aresztowa-
nia. Niemcy przy pomocy 

tak zwanych oddziałów sa-
moobrony, rozpoczęli wy-
szukiwania osób, które w 
jakikolwiek sposób stawiały 
czynny opór najeźdźcy lub 
pełnili funkcje publiczne, 
samorządowe. 

Wiele mieszkańców rów-
nież z okolicy Opok zostało 
aresztowanych i zamordo-
wanych. Michał Guślakow 
przypomniał:

- Wśród nich byli: Józef 
Mikos z Wilkostowa, Bro-
nisław Mierzwicki z Opok,  
rodzice Stanisława Min-
kowskiego z Wilkostowa, 
Małek z Opok. Aresztowa-
ny został i później zamor-
dowany ks. proboszcz 
Czesław Lisson z Grabia,  
Józef Podlaszewski – wła-
ściciel majątku w Opokach, 
siostry zakonne z Grabia.

Interesująca jest historia 
Stanisława Chaberskiego, 
bombardiera 5. Wileńskie-
go Pułku Piechoty Artylerii 
Lekkiej. Urodził się w 1912 
roku w Opokach, gdzie 
uczęszczał do miejscowej 
szkoły podstawowej. W 
1939 roku został wcielony 
do wojska, by walczyć w 
obronie ojczyzny. 

Dostał się do niewoli, 
na terytorium Związku Ra-
dzieckiego zaciągnął się do 
2. Korpusu gen. Andersa, 
z którym przeszedł szlak 
bojowy. Walczył pod Monte 
Cassino, gdzie stracił nogę. 
Po wojnie został w Wiel-
kiej Brytanii, gdzie zmarł 
w 1952 roku. Za walkę w 
obronie ojczyzny uhonoro-
wany był wieloma odzna-
czeniami wojennymi,  m.in. 
Krzyżem Walecznych. 

Uczniowie mogli zapo-
znać się z historią jego 
życia prezentowaną na 
wystawie, znajdującej się 
na korytarzu szkoły.  

Tekst i fot. St.B.

Gmina Aleksandrów Kujawski złożyła w partner-
stwie z siedmioma samorządami projekt pn. „Uczeń 
na 6 w Powiecie Aleksandrowskim”. Partnerami pro-
jektu są: miasta - Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek 
i Nieszawa oraz gminy - Bądkowo, Raciążek, Waga-
niec, Zakrzewo. 

Zadanie zostało zatwierdzone do dofinansowania. 
Kwota na realizację wynosi 926.169,49 zł. Przedsię-
wzięcie organizowane jest w ramach konkursu Nr 11/
POKL/9.1.2/2009 Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrud-
nionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic 
w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 

     Celem głównym projektu jest dążenie do wyrów-
nania różnic pomiędzy obszarami wiejskimi, a miejskimi 
pod względem dostępności do edukacji oraz zwięk-
szenie uczestnictwa dziewcząt i chłopców w zajęciach 
uznawanych za typowe dla jednej z tych płci. Ponadto 
przewidziano możliwość stworzenia kół zainteresowań 
oraz dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 
dla uczniów i uczennic oraz możliwość przedstawienia 
im czym jest stereotyp płci, co z pewnością pozytywnie 
wpłynie na podnoszenie ich stopnia wiedzy jak i zmniej-
szenie możliwości wykluczenia społecznego poprzez 
zorganizowanie ich czasu wolnego.

Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez 
zrealizowanie celów szczegółowych, którymi między 
innymi są:

* zwiększenie dostępności do zajęć pozalekcyjnych i 
pozaprogramowych na terenach powiatu aleksandrow-
skiego, * zwiększenie uczestnictwa dziewcząt i chłopców 
w zajęciach uznawanych za typowe dla jednej z tych płci, 
* zmniejszenie różnic zdawalności egzaminów pomię-
dzy dziewczętami, a chłopcami.

Okres realizacji projektu 1.01.2010 - 31.12.2010, 
zaplanowane dziania skierowane będą do uczennic i 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z tere-
nów gmin, które obejmuje projekt.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(w)

Uczeń na szóstkę
Wspólny program dla gmin powiatu 

Święto Niepodległości

Okolicznościowe wystąpienie podczas uroczystości  
wójta Andrzeja Olszewskiego

Z okazji Święta Nie-
podległości w miastach 
i gminach odbywały się 
okolicznościowe uroczy-
stości przypominające 
historię naszego kraju, a 
zwłaszcza okresy walki o 
niepodległość. Akademie 
odbywały się w szkołach, a 
władze gminy spotkały się 
w kościele parafialnym w 
Odolionie. 

Przemówienia nawiązują-
ce nie tylko do 91.rocznicy 
odzyskania niepodległości, 
ale historii  naszego narodu  
związanej z walką o wol-
ność wygłosili wójt Andrzej 
Olszewski oraz przewodni-
czący Rady Gminy Walde-

mar Bartczak.  
Spotkanie uświetnili 

uczniowie Zespołu Szkół 
w Stawkach, występując z 
widowiskiem słowno-mu-
zycznym. Patriotyczne wier-
sze deklamowali i śpiewali 
m.in.: Kinga Kapica, Daria 
Bobrowska, Róża Pluskota, 
Angelika Bącalska, Sara 
Deręgowska. Wystąpiła or-
kiestra parafialna im. Jana 
Matusiaka z Ostrowąsa. 

„Gazeta” uczestniczyła 
w uroczystości w Zespole 
Szkół w Służewie. Galeria 
zdjęć na www.kujawy.
media.pl

(bis)
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O krok bliżej
Radni gminy za wspólną inwestycją

Na ostatniej sesji Rada Gminy 
Aleksandrowa Kujawskiego wy-
raziła zgodę na zawarcie porozu-
mienia z gminą miejską Aleksan-
drów Kujawski  na rozbudowę 
i budowę sieci kanalizacyjnej 
oraz modernizację oczyszczalni 
ścieków.

Ma to  być wspólne największe 
przedsięwzięcie inwestycyjne 
rozłożone na kilka najbliższych 
lat.  Oblicza się że kosztować 
będzie około 90 mln zł, ale i tak 
wszystkiego się nie zrobi. Mowa 
o budowie sieci kanalizacyjnej 
dla dwóch sąsiadujących z sobą 
gmin oraz modernizacji oczysz-
czalni ścieków w Aleksandrowie 
Kujawskim.

Aby jednak wójt mógł podpi-
sać odpowiednie porozumienie 
z burmistrzem potrzebna była 

zgoda Rady Gminy. I na ostatniej 
sesji przy dwóch głosach wstrzy-
mujących się taka zgoda została 
wydana. Wątpliwości wiele nie 
było,  bo sprawa była wielokrot-
nie dyskutowana. Pytano jednak, 
czy programem nie powinno być 
objętych więcej miejscowości 
oraz czy zainwestowany majątek 
nie przejmie miasto. 

Nie ma co ukrywać, że zarówno 
miasto jak i gminę czeka ogrom-
ny wysiłek finansowy. Wprawdzie 
zadanie to będzie finansowane  
nawet w 75 procentach ze środ-
ków zewnętrznych, gdyż samo-
rządów nigdy nie byłoby stać na 
taki wydatek, to jednak trzeba 
będzie najpierw wyłożyć środki 
ze swojego budżetu, aby otrzy-
mać ich zwrot. Inwestycję trzeba 
jednak realizować wspólnie, bo 

po pierwsze w pojedynkę nie bę-
dzie można uzyskać pieniędzy z 
zewnątrz, po drugie – trudno by-
łoby budować oczyszczalnię dla 
każdej wsi przyległej do miasta.  
Na terenie gminy sieć kanaliza-
cyjna podłączona do oczyszczalni 
miejskiej będzie więc budowana 
w Odolionie, Rudynkach, Staw-

kach i Ośnie. Czy w przyszłości 
nie podłączą się do nich kolejne 
wsie? Na razie o tym nie myśli 
się, bo nie ma takiego programu. 

 
W mieście plan przewiduje bu-

dowę lub przebudowę kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej w ulicach: 
Akacjowej, Asnyka, Bojowników, 
Chopina, Czystej, Dolnej, Dwor-
cowej, Fredry, Górnej, Granicznej, 
Hallera, Klonowej, Kochanow-
skiego, Kościelnej, Księżycowej, 
Modrzewiowej, Narutowicza, 
Nowej, Okrężnej, Piaskowej, 
Polnej, Rudnickiego, Sikorskiego, 
Słonecznej, Słowackiego, Sosno-
wej, Leszczynowej,  Spokojnej, 
Stachury, Świstucha, Wyspiań-
skiego i Zacisze. 

Niektóre ulice mają już kanali-
zację, ale trzeba będzie rury wy-
mienić na większe przekroje. Na 
wielu ulicach ułożenie kanalizacji 
pozwoli na budowę nawierzchni 
dróg, bo nadal wiele wygląda, jak 
gruntowe.    

Pozwolenie na budowę wydane 
będzie w najbliższym czasie, więc 
do realizacji programu przystąpi 
się już w przyszłym roku. 

Tekst i fot. (bis)Przed sesją burmistrz Andrzej Cieśla (z lewej) rozmawiał z 
radnymi  gminy w sprawie wspólnej inwestycji

Stypendia szkolne za listopad i grudzień będą wypłacane 10-11 
grudnia. Stypendia będą do odbioru, podobnie jak za  poprzednim 
razem, w kasach Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie 
Kujawskim, Służewie i Ciechocinku. 

Rada Gminy na ostatniej sesji uchwaliła nowy regulamin udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Wysokość 
zależy  od miesięcznego dochodu na członka rodziny.

(s)

Stypendia uczniowskie w grudniu

Gmina Aleksandrów Kujawski złożyła projekt pn. „Aleksandrów 
Kujawski – gmina, w której stawia się na jakość”. Wnioski w ramach 
Działania 5.2 Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej, 
Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorzą-
dowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 składano w 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Departamencie 
Administracji Publicznej jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 
Działania 5.2 PO KL, która rozpatrywała i oceniała projekty.

Członkowie KOP ocenili 73 wniosków złożonych do dnia 31 
sierpnia br. Rekomendację do dofinansowania otrzymało 24 pro-
jekty o łącznej wartości ponad 24,6 mln zł.  Wartość przydzielonej 
dotacji wynosi blisko 22 mln zł. 

Projekt pn. „Aleksandrów Kujawski – gmina, w której stawia się 
na jakość” znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej pro-
jektów rekomendowanych do dofinansowania po II posiedzeniu 
Komisji Oceny Projektów. Uzyskał 108 punktów.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie do 2011 roku jakości 
zarządzania i obsługi klientów w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie 
Kujawskim. Cel ten będzie realizowany poprzez 4 cele szczegóło-
we: *  Podniesienie jakości zarządzania i sprawności funkcjonowa-
nia urzędu poprzez wdrożenie do 2011 r. systemu ISO 9001:2009 
oraz przeszkolenie kadry kierowniczej i wszystkich pracowników 
urzędu w zakresie ISO;

*  Podniesienie do 2010 roku kompetencji zawodowych urzędni-
ków poprzez przeprowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji inter-
personalnej, skutecznego liderowania oraz oceny i motywowania 
pracowników oraz umiejętności językowych;

*  Większe otwarcie urzędu do 2011 roku na lokalną społeczność 
poprzez podjęcie cyklu działań umożliwiających systematyczne ba-
danie satysfakcji klientów oraz zacieśnienia relacji z organizacjami 
pozarządowymi w gminie;

* Wypracowanie do 2011 roku właściwego systemu rozwoju pra-
cowników Urzędu Gminy poprzez działania ukierunkowane na opra-
cowanie kart opisu stanowisk oraz diagnozę potrzeb szkoleniowych.

Łączna kwota uzyskanego dofinansowania na realizację projektu 
w okresie 1 styczeń 2010 – 31 marzec 2011 r. wynosi 265.694,50 zł.

Zbigniew Woźniak

Aleksandrów Kujawski - gmina, 
w której stawia się na jakość

Nagrody wójta  dla nauczycieli

Podczas ostatniej sesji Rady 
Gminy Aleksandrów Kujawski 
wręczone zostały nauczycie-
lom nagrody z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Praktycz-
nie już wcześniej na ich konto 
bankowe wpłynęły pieniądze, 
ale potwierdzenie uzyskania 
tego wyróżnienia w formie 
specjalnego listu odbyło się w 
obecności radnych i sołtysów, 
którzy uczestniczą w sesji. 
Nadało to uroczystości odpo-
wiednią rangę.

Gratulacje nauczycielom, 
którym w tym roku przypadły 
nagrody za zaangażowanie w 
prowadzeniu szkół i edukacji 
młodych obecnym złożył wójt 

Andrzej Olszewski, a  także 
przewodniczący rady - Wal-
demar Bartczak, zastępca 
wójta - Arkadiusz Świątkowski,  
przewodniczący komisji oświaty 
rady – Marek Różycki. 

Przypomnijmy, że nagrody 
wójta otrzymali dyrektorzy 

szkół: Lena Gralak, Grażyna 
Łuczyńska-Kochańska, Elżbieta 
Stelwach, Dariusz Stępiński, 
Małgorzata Wdowczyk i Edyta 
Zielonka oraz nauczyciele: Be-
ata Chyłkowska z SP w Służe-
wie, Ewa Czarnomska ze SP w  
Wołuszewie, Marek Drużyński z 
gimnazjum w Stawkach, Kamila 
Kurnatowska z SP w Stawkach, 
Wioletta Piotrowska  z gimna-
zjum w Służewie, Katarzyna 
Przybylska z SP w Opokach, 
Lena Smolińska z SP w Przybra-
nowie, Ewa Stachowiak z SP w 
Ostrowąsie. 

Ze względu na zajęcia nie 
wszyscy mogli na sesję przybyć.

(b)

Burmistrz Andrzej Cieśla i wójt gminy Andrzej 
Olszewski zapraszają mieszkańców miasta i 
gminy na uroczystość podpisania umowy-poro-
zumienia w sprawie określenia zasad realizacji 
wspólnego zadania inwestycyjnego pod nazwą 

„Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz 
modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków w 
aglomeracji Aleksandrów Kujawski”. 

Podczas spotkania przedstawi się szczegóły 
tego największego przedsięwzięcia inwestycyj-
nego w historii rejonu. Podpisanie umowy od-
będzie się 27 listopada (piątek) o godz. 8.30, w 
sali nr 121 Urzędu Miejskiego.

Zaproszenie 
na podpisanie
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W Mińsku na Białorusi byłem w 
latach siedemdziesiątych i to zu-
pełnym przypadkiem. Wybrałem 
się  prywatnym samochodem 
do Sarn  na Ukrainie, ale granicę 
przekroczyłem nieopatrznie w 
Brześciu. W swojej naiwności 
myślałem, że teraz wystarczy 
skręcić na południe, którąś z dróg 
widocznych na mapie, na skróty. 
A tu figa z makiem. 

Pogranicznicy poinformowali, 
że owszem, jechać mogę, tyle 
tylko, że wyznaczoną drogą do 
Moskwy przez Mińsk, a stamtąd 
przez Kijów na Lwów. W sumie 
musiałbym nadłożyć dwa tysiące 
kilometrów. W Mińsku zadzwoni-
łem do  poznanego w bułgarskiej 
Warnie dziennikarza i zatrzyma-
łem się w tym mieście na kilka 
dni. Dalszą podróż odbyłem 
pociągiem.

Zgodnie z umową

Po latach znowu jestem w 
drodze na Białoruś w grupie  
samorządowców Aleksandrowa 
Kujawskiego i i Nieszawy oraz 
biznesmenów. Do złożenia bizne-
sowej wizyty w Słonimiu zachę-
ciło niedawno odbyte spotkanie 
na temat możliwości rozwijania 
współpracy gospodarczej z Biało-
rusią. Inicjatorem byli burmistrza 
Andrzej Cieśla i Piotr Drożnia-
kiewicz z firmy Pevich Consulting 
Limited z Bydgoszczy. 

W spotkaniu uczestniczy-
li przedstawiciele Ambasady 
Republiki Białoruś w Polsce  oraz 
Polsko-Białoruskiego Centrum 
Rozwoju Biznesu. Jak pisaliśmy, 
w czerwcu w Aleksandrowie 
Kujawskim podpisane zostało 
porozumienie o współpracy 
powiatu aleksandrowskiego 
z powiatem słonimskim. Pod 
koniec września gimnazjum im. 
Lotników Polskich gościło grupę 
rówieśników ze Słonimia. Można 
więc powiedzieć, że współpraca 
nabrała tempa.

Przekroczenie granicy dla 
pokolenia, pamiętającego dawne 
czasy zaskoczeniem nie było. 

Kontrola po naszej stronie docie-
kliwa, po białoruskiej również, a 
wypisywanie druków pisanych 
maczkiem nie dla jednego było  
wielkim wyzwaniem. Wiceprezes 
Gradosu Mieczysław Gradow-
ski musiał cierpliwie tłumaczyć 
celnikowi, że w plastikowych 
opakowaniach znajdują się jedy-
nie produkowane przez firmę na-
dzienia do ciast z jabłek. Taki los 
biznesmenów, którzy chcą swoje 
produkty pokazać za granicą. 

Polbruk na chodnikach

Po dwóch godzinach ruszamy 
dalej. Jadąc z Maciejem  Mań-
kowskim, przedsiębiorcą z Za-
krzewa stwierdzamy z zaskocze-
niem, ale  i z zazdrością, że droga 
jest szeroka, równa, w doskona-
łym stanie. Wielokrotnie później 
mieliśmy okazję przekonać się, że  
bardzo złe drogi u wschodniego 
sąsiada to mit. To u nas drogi 
są w stanie krytycznym. Jeszcze 
bardziej to widać w zderzeniu z 
biedniejszą od nas Białorusią. 

Przyjezdnego uderza także 
kolejny kontrast: czystość i stan 
chodników. Żartowaliśmy, że w 
budżecie 70-tysięcznego Słoni-
mia nie ma pozycji „chodniki”. Po 
prostu tam chodniki z polbruku  
już są. 

Kolejne miłe zaskoczenie 
spowodowane reakcją rodziców, 
którzy nie tak dawno wysłali swo-
je dzieci do Polski. Przychodzili z 
pociechami, serdecznie witając 
się i dziękując za niezapomnia-
ne chwile jakie przywiozły ich 
pociechy. 

- To  wielka frajda widzieć z 
jakim przejęciem wspomina się  
serdeczne spotkania w Polsce 
- mówi Roman Chmielewski, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Nieszawy, przedsiębiorca. - To 
nas zobowiązuje do działania. 
Gotowi jesteśmy przyjąć w 
przyszłym roku kilkudziesięcio-
osobową grupę, bo tylko poprzez 
wymianę młodzieży możemy 
wzajemnie poznawać się. 

Rozmowy o biznesie do ła-

twych nie należą, ale też nikt nie 
spodziewa się natychmiastowych 
efektów. Jeśli więc Maciejowi 
Mańkowskiemu, zajmującemu się 
w Polsce zaopatrzeniem rolnic-
twa w sprzęt specjalistyczny, uda 
się nawiązać biznesowe związki 
z  przedsiębiorcą ze Słonimia, 
byłby to namacalny dowód, że 
takie rozmowy są koniecznością. 
A wszystko wskazuje, że kontakt 
może być nawiązany. 

Białorusini są otwarci na 
współpracę, ale tak zresztą jak 
my, chcieliby aby przyjeżdżali 
biznesmeni i tam stawiali fabry-
ki, a nie przywozili tylko towary. 
Z pewnością istnieją rozliczne 
bariery biurokratyczne, trudne do 
wyeliminowania, które utrudniają  
kontakty. Dla nas niektóre z nich 
wyglądają jak betonowy mur. Ale 
gdy przyjeżdżają podobni  przed-
siębiorcy z naszej zachodniej 
granicy, to tak samo postrzegają 
naszą rzeczywistość.

 Dla Mikołaja  Mańkowskiego 
podróż miała podwójne znacznie. 

- Gdy żona dowiedziała się, że 
będę w Słonimiu to przypomniała 
sobie, że o tej miejscowości pisze 
w pamiętnikach moja ciotka – 
mówi Mikołaj Mańkowski. -  Kilka 
lat przed II wojną światową wujek 
Lewandowski dał się namówić  
staroście pochodzącemu z Grod-
na, aby  założył na Kozłowszczyź-
nie mleczarnię. Wujek prowadził 

takie  zakłady w Służewie i 
Podgaju. Ciocia ze szczegółami 
opisywała podróż furmankami 
ze Słonimia. Później wybuchła 
wojna: przyszli Rosjanie, Niemcy, 
znowu Rosjanie. Ostatecznie po 
wojnie wujek wylądował w Ame-
ryce. Pojadę więc śladami mojej 
rodziny. Może spotkam ludzi, 
którzy o nich coś wiedzą.

Przed południem członkowie 
delegacji wzięli udział w spotka-
niach. Wiceprezes Gradosu, Mie-
czysław Gradowski pojechał do  
zakładu piekarniczego. Firma ma 
coś konkretnego do zaoferowa-
nia – nadzienia do wypieku ciast. 
Kupują je między innymi Niemcy, 
więc dlaczego nie miałyby sma-
kować Białorusinom. 

- W fabryce powiedziano, że 
nowa receptura wymaga zatwier-
dzenia, a to robi się centralnie, 
dwa razy do roku – mówi Gra-
dowski. - Projekty ocenia się pod 
kątem ochrony własnego rynku. 

Białoruś została dość mocno 
dotknięta kryzysem. Widać go w 
rejonowej gazecie „Słonimskie 
Wieści”, gdzie miałem okazję 
rozmawiania z redaktorem 

naczelnym Kiryłem Jaszczenko 
i pracownikami. Nakład pisma 
z powodu kryzysu spadł, więc 
spadły także przychody. Sięgnięto 
więc do kieszeni dziennikarzy i 
innych pracowników, obniżając 
pensje.  Przyjęto to jako życiową 
konieczność. Zaszły zmiany na 
stanowisku szefa gazety. 

- Chcemy być bliżej ludzi, stąd 
reportaże z miejsc, gdzie ludzie 
pracują, bawią się, wypoczywają 

- mówi naczelny. -  Wprowadzili-
śmy program telewizyjny. Efekty 
zmian są już widoczne, nakład 
wzrósł. 

Jest w Słonimiu także  pismo 
prywatne. Tyle tylko, że właści-
ciel, kiedyś dziennikarz  rejonowej  
gazety, nie może jej w każdym 
miejscu sprzedawać. Do kiosku z 
prasą i państwowego sklepu nikt 
jej nie wpuści.  W wielkim bólu 
rodzą się więc zręby gospodarki 
rynkowej. 

Prezes aleksandrowskiego PEC 
Jan Wiśniewski  wraz z prezesem 
PGKiW Adamem Karbownicz-
kiem byli  w „wodociągach”. 

- Zwróciła naszą uwagę czy-
stość w obejściu i wyposażenie 
laboratorium, którego możemy 
im tylko pozazdrościć – mówi 
Karbowniczek. - Gospodarze 
powitali  nas z serdecznością, 
która nawet dla nas była pewnym 
zaskoczeniem. Można więc było 
szczerze rozmawiać.

Burmistrz Andrzej Cieśla, 
wiceburmistrz Jerzy Erwiński, 
Aleksandra Sobczak - skarbnik 
Urzędu Miejskiego w Nieszawie,  
burmistrz Nieszawy Andrzej 

Nawrocki i Roman Chmielewski 
- przewodniczący rady udali się 
do polskiej szkoły. Goście zawieźli 
upominki, i wrócili w przekonaniu 
że warto na święta wysłać książki 
typu słowniki, encyklopedie itp.  

Pole dla biznesu

Głównym punktem było  spo-
tkanie,w którym uczestniczyła 
wcale nie mała grupa lokalnych 
przedsiębiorców oraz osób zain-
teresowanych nawiązywaniem 
gospodarczych kontaktów. 

- Polska jest piątym partnerem 
w handlu zagranicznym  Białorusi 
- przypomniał Wiesław Pokła-
dek, radca handlowy polskiej 
ambasady w Mińsku. - Kupuje-
my produkty petrochemiczne, 
stal. Niebawem  rozpocznie się 
budowa przy udziale polskiego 
kapitału elektrowni na węgiel. 
Warto pamiętać, że wejście na 
białoruski rynek oznacza otwarcie 
ogromnego rynku rosyjskiego 
i kazachskiego. A to może być 
argumentem potwierdzającym 
potrzebę inwestowania w tym 
kraju. Kryzys gospodarczy spowo-

Mińsk nocą na-
wet z samochodu 

robi wrażenie

Byliśmy z wizytą
W zaprzyjaźnionym Słonimie i Mińsku

Za stołem od lewej: Mieczysław Gradowski, Roman Chmielew-
ski, Michał Mańkowski, Andrzej Nawrocki, Aleksandra Sobczak

Polski kościół w Słonimie po odbudowie 
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dował zmniejszenie wzajemnych 
obrotów, ale też już widać ten-
dencje poprawy.

Słuchając radcy można by za-
dać pytanie, co do zaoferowania 
ma  mały Aleksandrów i czy w 
ogóle warto cokolwiek robić.

- Nie zapominajmy, że kiedyś 
była tam Polska – przypomina 
burmistrz Andrzej Cieśla, prze-
wodniczący  delegacji. -  Istnieje 
szkoła, którą chcemy wspierać. 
Kiedyś liczyliśmy na pomoc 
zachodnich organizacji i takie 
wsparcie otrzymywaliśmy. Mamy 
zatem do spłacenia moralny 
dług wobec innych. Mieszkają 
tutaj bardzo życzliwi nam ludzie,  
przyjacielsko do nas nastawioni. 
Uczyć musimy się wszędzie.

Dla burmistrza Nieszawy  An-
drzeja Nawrockiego zagraniczne 
kontakty to normalność. 

- Jestem zauroczony Białorusią 
i ludźmi – mówi. -  Czuję się tu 
jak u siebie w domu. Nie zapo-
minajmy, że mieszkamy w jednej 
Europie. Musimy jako narody 
wychodzić sobie naprzeciw. 
Bez wielkiej polityki. Stąd nasza 
oferta, aby przyjąć grupę mło-
dzieży, tak aby młodzi wzajemnie 
poznawali się. Takie kontakty są 
naprawdę pouczające. 

- Białoruś dopiero otwiera 
drzwi. Nawet kiedy jest tylko 
szparka to należy z tej możliwości 
korzystać - dodaje Jerzy Erwiń-
ski, zastępca burmistrza  Alek-
sandrowa Kuj. - Gdy Maciejowi 
Mańkowskiemu uda się zrobić to 
co  jego wujowi, to można powie-
dzieć, że warto było.

 Z Słonimia do Mińska tylko 

300 km, jedzie się dobrą drogą, 
na nasze warunki niemal pustą. 
Przejazd miastem nocą to wielkie 
przeżycie, bo monumentalne 
obiekty w centrum miasta są 
interesująco podświetlone.

Obiecanki cacanki

Późnym wieczorem witają nas 
przedstawiciele tamtejszego 
polonijnego chóru Olga i Julia 
Malinowskie wraz z mężem, 
który od granic miasta pełnił role 
pilota. Przed kolacją nieoczeki-
wanie 18-letnia Julia zapytała, 
czy przyjechał profesor z UMK. 
Konsternacja. O kogo chodzi, jak 
wygląda? 

- No ten wysoki, przystojny 
pan, którego poznaliśmy podczas 
wizyty w Polsce – odpowiada 
Julia. Wiemy już o kogo chodzi. 
Obecni: burmistrz Andrzej Cieśla 
i wiceburmistrz Jerzy Erwiński  
tłumaczą, że ten pan którego 
w Polsce poznały wprawdzie 
pracuje na UMK, ale nie jest 
profesorem, lecz pracownikiem 
administracji.

Dziewczyna jest zaskoczona, że 
nie miała do czynienia z profeso-
rem. Zdumienia nie kryje także jej 
matka.  - Mówił, że  w Aleksan-
drowie tylko śpi - dodała Julia. 

- Była to dla mnie bardzo nie-
zręczna i powiem, żenująca sytu-
acja, kiedy musiałem tłumaczyć 
naszym gospodarzom, że osoba, 
o której mówią to nie profesor – 
wyznaje burmistrz Andrzej Cieśla. 

O „profesorze” jeszcze raz 
usłyszałem następnego dnia od 

prawdziwej doktor polonistyki, 
związanej z chórem, która także 
była w Polsce. Otrzymała za-
pewnienie, że może jej załatwić 
mieszkanie i pracę w Polsce. 
Wyjechała więc w przekonaniu, 
że oferta była poważna, bo padła 
z ust poważnego przedstawiciela 
władzy z tytułem profesora. 

Po tej rozmowie  zrobiło mi się 
zwyczajnie wstyd. Podczas nieofi-
cjalnych rozmów można wygady-
wać nawet głupoty, ale trzeba też 
wiedzieć z kim się rozmawia, o 
czym mówi i po co. Dla kogoś kto 
przyjechał z życzliwego nam do 
bólu środowiska, słowa jakiejkol-
wiek pomocy traktowane są ze 
szczególną powagą. „Profesor” 
powinien o tym wiedzieć.

 
Zaprzyjaźniony chór

Powodem przyjazdu do Mińska 
było 5-lecie polonijnego chóru 
Cantus Cordis, czyli Śpiew Serca, 
prowadzonego przez Janinę 
Chwałko, która jest dyrygentem, 
kierownikiem artystycznym. Chór 
jest mieszkańcom Kujaw o tyle 
bliski, że od kilku lat w wakacje 
przyjeżdża do Aleksandrowa, 
dając koncerty w różnych miej-
scach miasta i powiatu. Grupa 
przyjedzie także w przyszłym 
roku, więc można będzie ponow-
nie wsłuchać się w jego ciekawy 
repertuar.

Można także dodać, że jubi-
leusz, choć przecież skromny, 
był ważnym wydarzeniem w 
życiu Polonii. Najpierw zaśpie-
wał podczas nabożeństwa w 
polskim kościele, bo po polsku 
odprawianym, później w domu 
kultury z udziałem przedstawicieli 
naszej ambasady. Mieliśmy też 
jako Aleksandrowskie swoje pięć 
minut ogólnopolskiej promocji. 

A to za sprawą  red. Macieja 
Jastrzębskiego, dziennikarza 
radiowego z Włocławka, który 
od dwóch lat jest przedstawicie-
lem Polskiego Radia na Białoruś 
i Gruzję. Była więc  na antenie 
radia rozmowa z burmistrzami 
Aleksandrowa Kujawskiego i 
Nieszawy o działaniach przybliża-
jących lokalne społeczności obu 
narodów. 

Tekst i fot. 
Stanisław Białowąs

Uczestniczyliśmy w święcie pracowników rolnictwa

Polonijny chór „Can-
tus Cordis” z Mińska ob-
chodził jubileusz 5-lecia. 
Gratulacje składają bur-
mistrzowie: Andrzej Cie-
śla i Andrzej Nawrocki

W Aleksandrowie Kujawskim, powstaje Europejska Unia Kobiet - 
sekcja polska. Jest to kolejny etap promocji walorów jakie dostar-
cza nam przynależność do Wspólnoty Europejskiej.

My jako kobiety, również możemy współgrać, współpracować i 
tworzyć dla dobra samych sobie, własnego otoczenia i dla naszej 
małej Ojczyzny. Europejska Unia Kobiet istnieje w Polsce od ponad 10 
lat, na terenie kraju istnieje zaledwie siedem oddziałów.. Jesteśmy w 
kontakcie z głównym sztabem mieszczącym się w Warszawie, gdzie 
uzyskaliśmy pełną akceptację do realizacji naszego pomysłu. Jeste-
śmy w fazie uzgodnienia pierwszego inauguracyjnego spotkania, 
które chcemy zorganizować do Świąt Bożonarodzeniowych.

Chcemy zachęcić do współtworzenia życia w naszej miejscowości. 
Zajmiemy się tematami prozdrowotnymi, edukacyjnymi, społeczny-
mi, ekonomicznymi. itp i co ważne wartościowymi nowymi dobrymi 
pomysłami by je wdrażać. Dobry, trafiony pomysł to połowa sukce-
su, czasem niewiele trzeba  zrobić, aby tak wiele zyskać.

Zapraszamy i zachęcamy już teraz do wspólnego tworzenia do-
brych myśli. Niejednokrotnie mamy trafne spostrzeżenia, ciekawe 
pomysły, a nie wiemy gdzie je można przedstawić, zrealizować. 
Chcemy trafić do Was: kobiet, dziewczyn, matek , żon, babć. Wiek 
nie odgrywa żadnej roli. Współtwórczyniami powstania w Alek-
sandrowie Kujawskim EUK-sp są: Jolanta Lewandowska, Wiolet-
ta Pomianowska, Katarzyna Czekała, Krystyna Wojtyłło, Bożena 
Michalska.

JolantaLewandowska 

Kobiety organizują się 

Podczas ostatniej sesji 
Rady Miejskiej Aleksan-
drowa Kujawskiego odbyła 
się uroczystość oficjalnego 
pożegnania długoletniej 
dyrektor Gimnazjum im. 
Lotników Polskich Urszuli 
Paprockiej. Po wielu latach 
kierowania szkołą  od 1 
września na własną proś-
bę przeszła na emeryturę. 
Kontaktów ze szkolnictwem 
nie zerwała, nadal uczy w 
szkole. 

Jak informowaliśmy, 
konkurs na dyrektora 
gimnazjum  wygrał Krzysz-
tof Wdowczyk i on od 1 
września kieruje placówką. 
Do tej pory nie było jednak 
okazji, aby wręczyć mu 
aktu powołania, gdyż rada 
nie organizowała sesji. Do-
kument potwierdzający objęcie 
obowiązków dyrektora gimna-
zjum wręczył burmistrz Andrzej 
Cieśla. 

W obecności radnych odbyła 
się też uroczystość wręcze-
nia grupie nauczycieli aktów 
mianowania na wyższe stopnie 
zawodowe. Nauczycielami 
mianowanymi zostali: Szkoła 
Podstawowa nr 1 -  Sławo-
mir Wojciechowski, Edyta 

Starczewska, Iwona Nowicka; 
w Szkoła Podstawowa nr 3 
-  Dorota Kowalska, Dorota 
Rauchfleisz, Hanna Lochma-
nowicz, Małgorzata Prusinska, 
Jolanta Jakubczak, Marianna 
Jargiło;  Publiczne Gimnazjum 
- Jarek Jakubczak. Nauczyciela-
mi dyplomowanymi zostali: Li-
dia Skalska (SP nr 1) i Andrzej 
Mickiewicz (SP nr 3). 

Tekst i fot. St.B.

Pożegnali, powitali

Pomysł to połowa sukcesu

Burmistrz Andrzej Cieśla życzy  
Krzysztofowi Wdowczykowi suk-
cesów na nowym stanowisku

Nauczyciele mianowani na wyższe stopnie zawodowe
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Teresa i Henryk Lewan-
dowscy z miejscowości 
Zduny (gmina Aleksandrów 
Kujawski) obchodzili jubile-
usz 50-lecia małżeństwa. 

Z tej okazji Prezydent RP 
przyznał złotej parze okolicz-
nościowe medale „Za długo-
letnie Pożycie Małżeńskie”. 
Uroczystość wręczenia medali 
odbyła się 27 października w 
Urzędzie Gminy w Aleksandro-
wie Kujawskim. 

Dostojnych jubilatów deko-
rował wójt Andrzej Olszewski. 

Pół wieku razem

fo
t.
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Służewo i Nowy Ciechocinek

Projekty do naśladowania

Na miejsce II posiedzenia Ko-
mitetu Doradczego do spraw 
realizacji Proakcesyjnego 
Programu Wsparcia Obszarów 
Wiejskich w Województwie 
Kujawsko-Pomorskim wybrano 
gminę Aleksandrów Kujawski 
nie przypadkowo. Jest ona 
liderem powiatu aleksan-
drowskiego w pozyskiwaniu 
środków unijnych nie tylko na 
zrealizowanie własnych pomy-
słów, ale także wspólnych z 
innymi gminami. 

Gości powitał Arkadiusz 
Świątkowski, zastępca wójta. 
Celem spotkania przedstawicieli 
organizacji pozarządowych  i 
gmin, zorganizowanego przez 
wicemarszałka Macieja Eckard-
ta, było omówienie aktualnych 
spraw dotyczących wdrażania 
programu w województwie. 

Przy okazji postanowiono zapre-
zentować doświadczenia gminy 
Koneck i Izbica Kujawska. 

Pierwsza część posiedzenia 
odbywała się w Domu Kultury w 
Służewie, druga w gospodarstwie 
agroturystycznym w Nowym 
Ciechocinku (także gmina Alek-
sandrów Kujawski). W Służewie 
była okazja nie tylko przedys-
kutowania spraw związanych z 
programem WOW, ale także obej-
rzenia interesującego, jak zwykle, 
widowiska w wykonaniu uczniów 
miejscowej szkoły. 

W znanych artystów wcielali się 
uczniowie oraz nauczyciele.  

Na zdjęciu obok -  śpiewa dy-
rektor domu kultury ze Służewa 
Małgorzata Świątkowska.

(b)
fot. Zbigniew Woźniak

Uroczystość w Urzędzie Gminy

Na ostatniej sesji Rady 
Gminy podjęto kilka decyzji 
związanych z nieodpłatnym 
przekazaniem gruntu pod 
potrzeby społeczne wsi. 

Od Anny Faligowskiej gmina 
bezpłatnie przejęła 120 mkw 
ziemi w Chrustach. Działka ta 
umożliwia poszerzenie drogi. 
Na drogę oddał też w tej samej 
wsi 168 mkw Zbigniew Szopa. 

Z kolei w Białych Błotach 
1353 mkw należące do Leszka 
Kmiecia i Elżbiety Sztejnagiel 
zostanie kupione za blisko 
14.890 zł. Na gruncie tym 
będzie można zbudować  plac 
zabaw dla dzieci.

(p)

Działki dla gminy

Zmiana nazwy
Mieszkańcy ulicy Legionów 

Generała Józefa Hallera w 
Łazieńcu zwrócili się z postula-
tem, aby Rada Gminy zmieniła 
jej nazwę na Wiejską. Argu-
mentują, że nazwa jest zbyt 
długa, co utrudnia prowadze-
nie korespondencji. 

Za zmianą zebrano 30 
podpisów. Rada skierowała 
sprawę do dalszej konsultacji. 

(p)

Pierwsze lata życia każdego 
dziecka to bardzo ważny i in-
tensywny okres w jego rozwoju 
fizycznym, psychicznym i inte-
lektualnym. Większość umiejęt-
ności, sprawności oraz zdolność 
uczenia się i poznawania świata 
rozwija się właśnie najintensyw-
niej w wieku przedszkolnym. 
Dlatego też odpowiednie dzia-
łania edukacyjne, idące w kie-
runku rozwoju sfery przedszkol-
nej są tak ważnym zadaniem 
dla samorządów, by zapewnić 
możliwość realizacji obowiązku 
szkolnego swych najmłodszych 
mieszkańców. 

Ważną sprawą jest również 
to, aby rodzice i opiekunowie 
byli świadomi potrzeby i wagi 
edukacji przedszkolnej swoich 
pociech. Tempo zmian różnych 
sfer naszego życia wymaga od 
nas coraz to nowych umiejęt-
ności, biegłości w przyswajaniu 
wiedzy, bystrości umysłu. Mło-
dy człowiek bez odpowiednio 
wcześnie rozpoczętej edukacji 
może mieć poważne problemy 
w późniejszej nauce, trudności 
w adaptacji do czekających na 
niego sytuacji życiowych – nowa 
szkoła, studia, praca, potrzeba 
korzystania z osiągnięci nauki i 
techniki.   

W ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, Prio-
rytet IX Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.1. Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapew-
nienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty, Poddziałanie 
9.1.1 Zmniejszanie nierówno-
ści w stopniu upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej został 
opracowany projekt pn. „Lep-
szy START - lepsza przyszłość”, 
którego projektodawcą i liderem 
jest Gmina Aleksandrów Kujaw-
ski. 

Projekt realizowany jest przez 
siedem gmin powiatu aleksan-
drowskiego, tj. gminy wiejskie: 
Aleksandrów Kujawski, Raciążek, 
Waganiec, Bądkowo oraz gminy 
miejskie: Aleksandrów Kujawski, 
Ciechocinek i Nieszawa. 

Celem głównym przedsię-
wzięcia jest upowszechnienie 
edukacji przedszkolnej oraz 
zmniejszenie różnic w dostępie 
do wychowania przedszkolnego 
dla mieszkańców gmin z terenu 
powiatu aleksandrowskiego. 
Osiągnięcie zakładanego celu 
będzie możliwe poprzez reali-
zowanie celów szczegółowych, 
którymi są:

* zmniejszenie różnic w do-
stępie do edukacji przedszkolnej 
wsi względem miast,

* umożliwienie dzieciom z ob-
szarów wiejskich uczestnictwa 
w wychowaniu przedszkolnym,

* rozwinięcie u przedszkola-
ków dodatkowych zaintereso-
wań,

* podniesienie świadomości 
„przedszkolnej” wśród miesz-
kańców.

Powyższe cele i zamierzenia 
realizowane będą poprzez:

* utworzenie 5 punktów i 1 od-
działu przedszkolnego,

* wsparcie 10 przedszkoli w 
tym 1 punktu,

* zorganizowanie spotkań in-
formacyjnych dla mieszkańców, 
promujących edukację przed-
szkolną.

Dzięki pieniądzom, pozyska-
nym przez gminę Aleksandrów 
Kujawski przez 20 miesięcy za-
pewniono finansowanie pracy 
opiekunek i personelu pracują-
cego w przedszkolach. Placów-
ki zostały wyposażone w nie-
zbędny sprzęt: zabawki, meble, 
pomoce dydaktyczne, zestawy 
multimedialne. 

Maluchy korzystają z szerokiej 
gamy zajęć: uczą się podstaw 
języka angielskiego i niemieckie-
go, uczestniczą w zajęciach z ryt-
miki, pewnych form rehabilitacji, 
mogą uczestniczyć w zajęciach 
plastycznych i muzycznych, 
odbywają się także spotkania z 
logopedą, psychologiem. Zain-
teresowanie rodziców i opieku-
nów projektem jest bardzo duże, 
działania bardzo pozytywnie 
zostały przyjęte przez mieszkań-
ców gmin partnerskich.

W gminie Aleksandrów Kuj. 
powstały dwa punkty przed-
szkolne w Otłoczynie i w Staw-
kach. 

Pozyskane środki pochodzą 
ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Wkład wła-
sny gmin partnerskich polegał 
na przygotowaniu pomieszczeń 
do zajęć. Dzięki tej inicjatywie i 
zgodnej współpracy samorzą-
dów 120 maluchów ma zapew-
nioną opiekę przedszkolną i 
szansę na lepszą przyszłość.

Obszerne informacje o projek-
cie można znaleźć na jego pod-
stronie pod adresem:

http://www.gmina-aleksan-
drowkujawski.pl/pl/dokumenty/
Dzialanie9-1

Kontakt i informacje:
Biuro projektu „Lepszy START 

– lepsza przyszłość” – ul. Słowac-
kiego 12, 87-700 Aleksandrów 
Kujawski – tel. (0-54) 282-20-59, 
fax. (0-54) 282-20-31,

e-mail: lepszy-start@gmina-
aleksandrowkujawski.pl

Koordynator projektu: Gerard 
Stolarsk

Projekt ”Lepszy START - lepsza przyszłość” współ-
finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
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Pasowani 
na uczniów

W Szkole Podstawowej 
w Wołuszewie (gmina 
Aleksandrów Kujawski) 
pierwszoklasiści złożyli ślu-
bowanie i zostali pasowani 
przez dyrektor Grażynę 
Łuczyńską-Kochańską na 
pełnoprawnych uczniów. 
W spotkaniu wzięła udział 
liczna grupa nauczycieli 
emerytów, rodzice i oczywi-
ście uczniowie szkoły. 

Uroczystość ślubowania 
i pasowania pierwszoklasi-
stów na  uczniów zawsze 
jest dużym wydarzeniem w 
życiu szkoły. Tak też było w 

Wołuszewie. Przygotowywania 
się do tego święta trwały kilka 
tygodni. Na ten szczególny 
dzień przybył specjalny gość 
- Alina Boniewicz, cioteczna 
wnuczka patrona szkoły Win-
centego Piotrowskiego, pierw-
szego dyrektora szkoły.

Uroczystość rozpoczęła 
nauczycielka Ewa Czarnomska, 
która w towarzystwie uczniów: 
Pauliny Świstek i Patryka 
Rybczyńskiego powitali zapro-
szonych gości, m.in.  nauczycie-
li-emerytów: Gertrudę Dame, 
Czesławę Terlecką, Danielę 
Przybylską, Mirosławę Kryzę, 
Zofię Murawską, Danutę Ryczek, 
Teresę Jankowicz, Eleonorę Zie-
lińską; komendanta gminnego 
OSP Krzysztofa Domanowskie-
go.  Wójta i przewodniczącego 

Rady Gminy nie było, gdyż w 
tym czasie odbywała się sesja 
rady.  Gospodarzy gminy repre-
zentowała  Małgorzatę Stolar-
ska-Oczki, kierownik Zespołu 
Obsługi Szkół.

Uczniowie przedstawili oko-
licznościowy program artystycz-
ny, po czym dzieci złożyły ślu-
bowanie i zostały specjalnym, 
wielkim ołówkiem pasowane 
przez dyrektor Grażynę Łuczyń-
ską-Kochańską na uczniów.  
Do I klasy chodzą: Konstancja 
Nela Cichocka, Paweł Karol 
Dąbrowski, Julia Jakubczak, 
Michał Janik, Kamila Napiór-
kowska, Sandra Nowakowska, 
Jan Władysław Rosiński, Piotr 
Rumianowski, Wojciech Broni-
sław Ryszewski, Patryk Suchara, 
Jakub Wieczerzak. 

Na dowód, że zostali pełno-
prawnymi uczniami otrzymali 
legitymację szkolną, a przedtem 
musieli  zostawić ślad swojego 
palca w szkolnej kronice.

Tekst i fot. BS

Galeria zdjęć
www.kujawy.

media.pl
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Losy byłych mieszkańców Aleksandrowa Kujawskiego

Opowieści Zandmana (cz.2)
Dom starców w Nordija, pięć

 kilometrów od Natanii w Izraelu. 
Tu wraz z żona Różą mieszka Gerszon 

Zandman. Siwy, szczupły pan średniego 
wzrostu, nieco przygarbiony pod cięża-
rem przeżytych lat, a ma ich za sobą 93. 

Opowiada o swoim bogatym w wydarze-
nia życiu, które rozpoczął w 1916 roku 

w Aleksandrowie Kujawskim. 

  Po ucieczce z Aleksandrowa do Gdań-
ska rodzina Gerszona Zandmana tam 
organizuje swoje życie, lecz i stamtąd po 
kilkunastu latach trzeba będzie uciekać, 
mając w perspektywie zagładę szykowaną 
przez nazistów. Już w 1939 do Palestyny 
wyjeżdżają ojciec i starsi bracia Gerszona. 
Na niego i jego rodzinę przychodzi czas w 
sierpniu 1940. Szczęśliwie spełnili wów-
czas wymogi do opuszczenia Gdańska, syn 
Ezra dorósł do “pełnoletności”.

  Niewielu dowierzało informacji o 
możliwości ucieczki z miasta, aż do mo-
mentu, kiedy wyznaczonych do wyjazdu 
zgromadzono na Wallgase w Gdańsku. A 
i tak dopatrywano się w tym podstępu dla 
wyzbycia Żydów z resztek dobytku, mimo 
tego, że wszystko organizowane było przez 
gminę żydowską. I po części tak też było, 
bo zezwolono na zabranie  nie więcej niż 
pięciu kilogramów bagażu.

Na miejscu zebrani spoglądali jeden na 
drugiego oczami pełnymi niepewności, 
jakby bezgłośnie pytając: co to będzie? 
Odpowiedzi nie umiał udzielić nikt. Stąd 
konwojowani przez niemieckich strażników 
kolumną przeszli na dworzec kolejowy w 
Gdańsku. 

Przez lądy i rzeki

Na peronie stał już gotowy do odjazdu 
pociąg pasażerski z tabliczką kierunkową 
z napisem Wien. Przy pociągu uwijały się 
kobiety w białych fartuchach ze znakiem 
Czerwonego Krzyża. Rozdzielały napoje 
i chleb. To było jak sen, z którego budził 
wrzask  niemieckich konwojentów -”shnell, 
shnell, shneller”- i bolesne ponaglenia 

kolbami karabinów podczas załadunku. 

    Pociąg ruszył. Powoli znikł widok 
dworca, tylko wspomnieniem zostało 
miasto. Jechali z nadzieją, ale i z niepoko-
jem, czy zmierzają rzeczywiście w kierunku 
Wiednia. Dwa dni trwały wątpliwości, do 
czasu, kiedy pociąg zatrzymał się na stacji 
Wiedeń. Chwilową ulgę zmroziły natar-
czywe okrzyki konwojentów ponaglające 
do wysiadania. W zgiełku, pod gradem 
ciosów gubiono ostatni dobytek i nie było 
możliwości, aby zebrać, to co upadło. 

  Przed dworcem ustawiono autobusy, 
które szybko zapełniły się pasażerami. 
Wszystkich przewieziono do portu rzecz-
nego i „przeładowano” na statek. Portem 
docelowym miała być Tulcza w Rumunii 
nad Morzem Czarnym. 

  Na pokładzie stłoczono około dwustu-
pięćdziesięciu  Żydów z Gdańska, a w na-
stępnym porcie Resburg  dołączyło jeszcze 
dwustu  z Czechosłowacji i trzystu z Austrii 
i Węgier.Gerszon został przydzielony do 
pracy przy kotłach parowych.

Epopeja morska

Po kilkunastu dniach statek o nazwie 
„Atlantic” zawinął jednak do portu w 
Tulczy. Ciężkie warunki dawały się we 
znaki nie tylko pasażerom, ale i załodze. 
Codziennie znikał ze statku ktoś z greckich 
marynarzy. Przezornie kapitanowi przydzie-
lono pilnujących, aby i on nie uciekł. Mi-
nęły tak trzy tygodnie do momentu, kiedy 
statek został zaopatrzony w paliwo dla kon-
tynuowania podróży. Rozbudzone nadzieje 
szybko jednak zastygły, kiedy  stanął po 
przepłynięciu kilkuset metrów. Pod kotłami 
wygasł ogień, który miał być podsycany 
kamieniami zmieszanymi z węglem, które 
chyba dostarczono dla okrutnego żartu. 
Dopiero kilka spalonych mebli pozwoliło 
zawrócić w poprzednie miejsce. 

  Mijają kolejne dwa tygodnie i znów 
otrzymują nową porcję węgla. Tym razem 
sprawdzono jego jakość. Statek wyruszył, 
ale wkrótce i tak dał się we znaki brak pali-
wa. Do pieca wrzucono wszystko, co miało 

jakieś właściwości palne, oby tylko dotrzeć 
do celu. Aż pewnego dnia, kiedy kapitan 
wydał rozkaz wciągnięcia flagi tureckiej, 
uświadomili sobie, że przechodzą przez 
Bosfor i Dardanele, cieśniny, które były 
bramą na Morze Śródziemne. 

  Po kilku kolejnych dniach podróży na 
horyzoncie zamajaczyły kontury lądu. Był 
to Cypr.

 U drzwi domu

  W porcie statek przywitano kordonem 
żołnierzy w nieznanych mundurach. Okaza-
ło się, że to Anglicy. Pasażerów nakarmio-
no, umożliwiono kąpiel. Zmarłych zabrano 
i zapewniono godziwy pochówek. Pobyt 
na Cyprze był tylko krótkim epizodem i 
skończył sie wraz z nakazem powrotu na  
„Atlantic”, aby kontynuować podróż do 
Palestyny. Konwojowani przez dwa okręty 
Royal Navy dotarli do wybrzeży ziemi 
obiecanej. 

W oddali widoczny był szczyt góry 
Karmel, a do zawinięcia zapraszał port w 
Hajfie.

  Tu jednak ku zaskoczeniu wszystkich 
nakazano „przesiadkę” na statek „Patria”, 
który miał ich wywieźć gdzieś daleko od 
Palestyny. Większość bezwolnie pod-
dała się nakazom. Była też liczna grupa 
sprzeciwiająca się dalszej podróży. A 
kiedy  potężna eksplozja zatopiła „Patrię” 
w przeddzień wypłynięcia, sprawców po-
szukiwano wśród nich właśnie. Wiele było 
ofiar. Pozostałych przy życiu ulokowano w 
więzieniu w Ako 15 km na północ od Hajfy, 
a pasażerów pozostałych na  „Atlantic” tu 
również Gerszona z rodziną umieszczono 
w obozie Atlit 15km na południe od Hajfy. 

  Pobyt w Atlit trwał dwa tygodnie i 
zakończył się przymusowym załadunkiem 
na następny statek. Zdesperowani posta-
wą Żydów Anglicy posłużyli się do tego 
oddziałem wojska, który szybko stłumił 
opór przeciwników wyjazdu. Determinacja 
z obu stron była tak wielka, że dochodziło 
do aktów przemocy pozbawionych na 
szczęście rozlewu krwii. Oponentów nawet 
nagich, bo i tak protestowali zapakowano 

na dwa duże transportowce. Gerszon trafił 
na “John/David” 

  Niezbadane są wyroki boże

   Po piętnastu dniach morskiej podróży 
“John/David” rzucił kotwicę w Port-Luis na 
wyspie Maurytius na Oceanie Indyjskim. 
Przybyłych przetransportowano do obozu 
i tam zakwaterowano  w dwóch cztero-
pietrowych budynkach z celami jedno lub 
dwuosobowymi jak w więzieniu.

Rodziny rozdzielono prawdopodobnie 
dla uniknięcia zbytniego przyrostu natu-
ralnego. Dzieci do dwunastu lat i panny 
powyżej tego wieku pozostały z matka-
mi, chłopcy od dwunasrtego roku życia 
towarzyszyli ojcom. Początkowo nie było 
między nimi żadnego kontaktu. Gerszona 
przydzielono do pracy w nowo-powstałym 
ogrodzie. 

  Mniej więcej w tym czasie otrzymuje 
pierwsze wiadomości dotyczące rodziny. 
Ojciec i brat Meir mieszkali w Jerozoli-
mie, a bracia Juda i Heniek przebywali w  
Stalagu 8 jako jeńcy wojenni – żołnierze 
Brygady Żydowskiej w wojsku angielskim. 

   Wówczas też dotarła do niego pomoc 
finansowa od rodziny w postaci dwudzie-
stu funtów, z których dwa od razu prze-
znaczył na rozkręcenie własnego interesu, 
bądź co badź nielegalnego. Korzystając 
z marnego nadzoru angielskich stróżów, 
zorganizował przemyt i sprzedaż artykułów 
z miasta. Ale taki proceder nie mógł trwać 
wiecznie. Anglicy odkryli i zlikwidowali 
“kiosk” Gerszona, a on sam trafił na kilka 
dni do aresztu.  Po wyjściu na wolnośćc 
rozpoczął pracę w innym równie obiecują-
cym miejscu jakim była  kuchnia obozowa. 

  Po pewnym czasie Anglicy zmniejszyli 
ograniczenia życia obozowego. Można 
było kontaktować sie z rodzinami i prze-
chodzić początkowo w asyście straży do 
drugiej częsci obozu. Po krótkim czasie 
pojawiły się więc kobiety w ciąży i nowo 
narodzone dzieci jako znaki zmian na lep-
sze. Były one zwiastunem wolności, która 
nadeszła wraz z kapitulacją  Japonii latem 
1945 roku. Przyszedł czas na powrót do 
domu, do...Palestyny. 

cdn  
Zbigniew Sołtysiński

Dyżurny policji otrzymał 
17 listopada zgłoszenie 
od kierownika pociągu, że 
grupa osób awanturuje 
się na peronie. Na miej-
sce został wysłany patrol 
policji. Dwóch mężczyzn 
było bardzo agresywnych. i 
wulgarnych. Byli pijani. 

W trakcie kontroli osobi-
stej u 19-latka mundurowi 
znaleźli woreczek strunowy 
z zawartością suszu. Po 
nocy spędzonej w poli-
cyjnym areszcie chłopak 
usłyszał zarzut posiadania 
przy sobie środków odurza-
jących. 

Za używanie słów 
wulgarnych w miejscu 
publicznym został ukarany 
mandatem karnym. Drugi 
z mężczyzn, 18-latek po 
sprawdzeniu stanu trzeź-
wości został zwolniony do 
domu. Za używanie słów 
nieprzyzwoitych zostanie 
skierowany wniosek o 
ukaranie do sądu. 

(es)

AwanturaWystawa  zabytków cmentarnych
W Aleksandrowskiej Izbie 

Historycznej czynna jest  wy-
stawa pokazująca  zabytkowe 
pomniki znajdujące się na 
aleksandrowskiej nekropolii 
przy ul. Chopina. 

Z wydanego z tej okazji fol-
deru dowiedzieliśmy się, że  hi-
storia pierwszych aleksandrow-
skich rzeźb nagrobnych sięga 
schyłku XIX wieku.  Większość 
pomników z początku XX wieku 
pochodzi z rąk artysty sztuki 
kamieniarskiej Stanisława Kuzy.  
Spod jego ręki wyszły pomniki 
kute w piaskowcu. 

Jego warsztat przejęli syno-
wie: Stanisław, Czesław, Anto-
ni, Franciszek oraz Stanisława 
żona Czesława, a później jej 
wnuk Jacek Grzeliński, zaś po 
jego śmierci żona Ines. Wiele 
zabytków wymaga renowacji, 
gdyż zaginą. 

Fotografie na wystawie wy-
konała Maria Polaszek, kustosz 
Izby.

(p)

Na wystawie zaprezentowano kilka-
dziesiąt fotografii pomników zabytków
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Za dawnych lat Plebanka była 
przykładem prosperity i rozwoju, 
a do Rolniczej Spółdzielni Pro-
dukcyjnej zjeżdżali różni notable, 
bo też i było co pokazać. Choćby 
obiekt sportowy, z którego 
dumna była cała wieś. Czasy 
świetności minęły, a dewastacja 
zrobiła swoje. 

Od pewnego czasu coś się 
jednak w Plebance zmienia, a to 
za sprawą Macieja Włocha, który 
pierwszy postanowił przywrócić 
dawną świetność boisku sporto-
wemu. Po części z sentymentu, 
gdyż było to dla niego w dzie-
ciństwie i w okresie młodości 

miejsce 
dostarcza-
jące wiele 
emocji i 

niezapomnianych przeżyć, a po 
części także dlatego, że mło-
dzi muszą mieć jakieś miejsce, 
gdzie by mogli spędzać wolny 
czas, normalnie rozwijać się, nie 
przychodziły im do głowy głupie  
pomysły, których będą później 
srodze żałowali.

Dieta na materiały

Najlepiej jednak zacząć od 
siebie. Mieszka tu wszak od 
urodzenia. Jako radny powiatowy 
otrzymuje dietę. I te uzyskane za 
działalność społeczną pieniądze 
przeznacza na odnowienie obiek-
tu.  Wystarczy kupić materiały, a 
chętnych do ich wykorzystania 
nie brakuje. 

- Bo ludzie  jak widzą, że ktoś 
coś robi, to chętnie się do takiej 
inicjatywy przyłączają - mówi 
Maciej Włoch. -  Nasza deter-
minacja, aby obiekt nie tylko 
przywrócić do stanu używalności, 
ale przy okazji unowocześnić 
go mobilizująco wpłynął też na 
władze gminne. W przyszłym 
roku za pieniądze gminy ułożony 
zostanie na parkingu polbruk. 
Musimy jeszcze zakupić profesjo-
nalny kosz do gry w koszykówkę, 
gdyż stary nie spełnia wymagań 

bezpieczeństwa i estetyki. Z 
naszego obiektu korzystają nie 
tylko młodzi z Plebanki, ale także 
z pobliskiego Wagańca.

Maciej Włoch ma doświadcze-
nie w pracy z młodymi, choć sam 
jest młodym i jak mówi w wielu 
sprawach niedoświadczony. 
Zwłaszcza  jako radny powiatowy 
jest na etapie zdobywania wiedzy, 
bo samorządowcem jest pierwszą 
kadencję i od razu wiceprzewod-
niczącym rady.

- Uważam, że rada jako całość 
zdaje egzamin, jest kompetentna 
i ma na uwadze dobro całego 
powiatu - mówi wiceprzewodni-
czący. - Opozycja jest wyraźna i z 
tego należy się cieszyć, bo poza 
nielicznymi wyjątkami ludziom 
o coś konkretnego chodzi, a nie 
aby przypiąć komuś łatkę, posta-
wić na swoim. A że nieraz jest 
gorąco, zwłaszcza na komisjach 
to w niczym nie zmienia mojej 
oceny. O każdej sprawie trzeba 
rozmawiać. 

Czy będzie chciał ponownie 
kandydować do rady powiatu? 

- Warto byłoby kon-

tynuować tę pracę, bo zdobyte 
w tej kadencji doświadczenia z 
pewnością będą już procentowa-
ły - mówi. - Ale to nie jest celem 
mojego działania. Ja mam co 
robić w innych miejscach.

Po ukończeniu liceum w Nie-
szawie podjął studia, ostatecznie 
kończąc kierunek związany z re-
socjalizacją. Pracuje etatowo jako 
kurator sądowy w Sądzie Rejono-
wym we Włocławku, dodatkowo 
prowadzi zajęcia ze studentami 
w Wyższej Szkole Humanistycz-
no-Ekonomicznej we Włocławku.  
Przewodniczy też stowarzyszeniu 
Aditus, działającemu w środowi-
sku osób społecznie wykluczo-
nych, jest też dodatkowo zatrud-
niony od 1999 roku w Ośrodku 
Profilaktyczno-Wychowawczym  
na włocławskim Zakręcie. 

Można zatem powiedzieć, że 
pracuje z ludźmi trudnymi, w 

Znani, nieznani

Wspólnie łatwiej

Maciej Włoch ma 33 lata, jest żonaty, żona Krzysztofa 
uczy biologii w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocin-
ku. Mają 5-letniego syna Błażejka, który chodzi do przed-
szkola w Lubaniu. Zawozi go rano, w drodze do pracy, a 
ponieważ ma ruchomy czas zajęć z przedszkola zabierają 
go dziadkowie – rodzice żony, mieszkający w sąsiednim 
Probostwie. 

ciństwie i w okresie młodości
miejsce

dostarcza-
jące wiele
emocji i

powiatu  mówi wiceprzewod
czący. - Opozycja jest wyraźna
tego należy się cieszyć, bo po
nielicznymi wyjątkami ludziom
o coś konkretnego chodzi, a n
aby przypiąć komuś łatkę, pos
wić na swoim. A że nieraz jes
gorąco, zwłaszcza na komisja
to w niczym nie zmienia moje
oceny. O każdej sprawie trzeb
rozmawiać.

Czy będzie chciał ponownie
kandydować do rady powiat

- Warto byłoby kon

Remont boiska sportowego rozpoczęto od ogrodzenia. Dwa 
przęsła zostały już wymienione

Od niedawna Maciej Włoch 
został przewodniczącym 
nowo utworzonego mię-
dzygminnego koła Platformy 
Obywatelskiej, skupiającego 
członków z gmin Waganiec, 
Raciążek, Nieszawa. 

- Chcemy inicjować   lokal-
ne przedsięwzięcia, będzie-
my otwarci na propozycje 
zmian, ale przede wszystkim  
będziemy chcieli pokazać 
mieszkańcom, że można 
samemu wiele pożytecznego 
dla  najbliższego środowiska 
zrobić. Ale wspólnie. 

Liczymy zwłaszcza na 
młodych, ale widzimy wokół 
siebie wszystkich gotowych 
poświęcić swój wolny czas, 
Chcemy być  grupą patrzącą 
w przyszłość, a nie bez prze-
rwy rozpatrującą przeszłość, 
dla usprawiedliwienia, że nic 
się nie robi. 

St.B.

pokieruje we Włocławku projek-
tem unijnym utworzenia świetlicy 
środowiskowej z elementami 
socjoterapii dla młodych w wieku 
15-18 lat. 

Prawo jazdy w nagrodę

- Taka placówka powstanie tak-
że w Aleksandrowie Kujawskim, 
dzięki przychylności prezesa 
sądu okręgowego i kuratora - 
informuje. - W porozumieniu ze 
starostwem ośrodek powstanie w   
„Ogrodniku”. Grupa będzie liczyła 
kilkanaście osób. Projekt prze-
widuje liczne zajęcia edukacyjne 
połączone z różnymi formami 

zabawowymi. Ci 
którzy dotrwają 
do końca otrzy-
mają bezpłatnie 
prawo jazdy, oczy-
wiście jeśli zda-
dzą odpowiednie 

egzaminy. Jest to roczny projekt, 
na razie pilotażowy, więc gdy 
efekty będą zauważalne można 
będzie liczyć na jego kontynu-
owanie. 

wielu przypadkach będącymi w 
konflikcie z prawem, sprawiający-
mi różne  kłopoty w swoim śro-
dowisku i w otoczeniu najbliższej 
rodziny.

Wydawać by się mogło, że ma-
jąc do czynienia z takim środowi-
skiem niemal na co dzień, trudno 
być człowiekiem spokojnym, 
wręcz  jak mówią niektórzy radni, 
zbyt cichym. Na to ma jedną 
odpowiedź:

Ocena wypadkową

 - Ja nie mam takiej łatwości, 
jak inni  wydawania opinii, oce-
niania innych, gdy sprawę znam 
pobieżnie, nie miałem możliwo-
ści dokładnego zapoznania się 
ze wszystkimi okolicznościami. 
Na ile to wynika z cechy charak-
teru, a na ile z doświadczenia 
wyniesionego z pracy z trudnych 
środowiskach? Myślę, że wpływ 
ma jedno i drugie.

Zawsze daleki jestem od jed-
noznacznej oceny ludzi, którzy 
kiedyś pobłądzili. Postępowanie 
wielu ludzi jest wypadkową ich 
charakteru, ale także ubóstwa, 
utraty pracy lub niemożności jej 
znalezienia, ogromny wpływ na 
zachowania ma środowisko, w 
którym ludzie się wychowują. To 
wcale nie oznacza, że trzeba za 
każdym razem być wobec ludzi 
skłóconych z prawem pobłaż-
liwym, tolerancyjnym. Tylko 
trzeba widzieć ich zachowania w 
szerszym kontekście.  

Jako kurator sadowy ma pod 
opieką około 100 rodzin. Każda 
ma inny, choć pozornie podob-
ny problem. Od dziesięciu lat 
pracuje z ludźmi na włocław-
skim Zakręcie, dzielnicy mającej 
najgorszą opinię w mieście, jako 
zbiorowisko ludzi z marginesu.

- To bardzo krzywdząca opinia, 
mit który niesłusznie przylgnął do 
tych mieszkańców - mówi. - Bo to 
jednostki tworzą obraz wandali, 
który jest później przypisywany 
innym. Z biedą związane są różne 
problemy, więc aby z nimi wal-
czyć, trzeba walczyć z ubóstwem, 
nie dopuszczać, aby miała ona 
wpływ na wychowanie młodych. 

Zakręt niczym nie różni się 
od innych osiedli, tyle tylko że 
znajduje się daleko od centrum 
miasta, w którym zresztą do 
zrobienia pod względem wycho-
wawczym jest może dużo więcej. 
Przez 10 lat widziałem na Zakrę-

cie wiele inicjatyw dowodzących, 
że mieszkańcom zależy, aby żyło 
się im normalnie. 

Takie Zakręty można znaleźć 
także u nas, w Aleksandrowie Ku-
jawskim także. Tyle tylko, że nic 
się nie robi aby coś zmienić.   

W swoich działaniach ogromną 
wagę przywiązuje do pracy spo-
łecznej. Wraz ze zmianą ustroju 
zaczęto uważać, że jeśli ma się 
coś robić to tylko za pieniądze, a 
czyn społeczny to wymysł socja-
lizmu więc taką formę działania 
należy wykreślić ze społecznego 
obiegu. 

- To nieprawda, że praca na 
rzecz własnego środowiska to 
przeszłość, bo jak 
ktoś sam coś zrobi 
to nabiera do tego 
szacunku – tłuma-
czy Maciej Włoch. 
- Nie szanuje się 
tego co przycho-
dzi za darmo. Wykonując jakieś 
prace społecznie użyteczne dla 
innych, pracując choćby przy 
sprzątaniu wówczas inaczej pa-
trzymy, na tych którzy bezmyślnie 
zaśmiecają to miejsce, niszczą co 
inni zrobili. Mówi się o wycho-
waniu poprzez pracę. To nie są 
gołosłowne stwierdzenia. 

Na wszystko trzeba mieć jednak 
pieniądze, nie koniecznie duże, ale 
bez nich trudno cokolwiek zrobić. 
Napisał więc dwa projekty, które 
pomogą gminie w staraniach o 
środki unijne, bo z tego źródła naj-
łatwiej uzyskać finansową pomoc. 
Jeden projekt pn.” Lepszy start” 
dotyczy Plebanki. Przewiduje on 
utworzenie w ramach OSP świe-
tlicy środowiskowej z internetem 
ogólnodostępnym. 

Takie formy działalności są już 
w innych powiatach realizowane. 
Drugi program, skierowany  do 
ludzi w wieku przedemerytalne-
go, nosi optymistyczną nazwę 
„Najlepsze  przed nami”. Chodzi o 
stworzenie warunków do działa-
nia poprzez zakup sprzętu nagła-
śniającego, strojów regionalnych, 
zatrudnienie instruktora, który by 
poprowadził zespół folklorystycz-
ny, uczył tańca i śpiewu. 

Wnioski są  po pierwszej 
ocenie formalnej i teraz czeka je 
ocena  merytoryczna. 

Od nowego roku Maciej Włoch 

MACIEJ WŁOCH: 
- Mówi się o wychowa-

niu poprzez pracę. To nie 
są gołosłowne 

stwierdzenia. 
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Trzęsienie wokół MCK
Rozmowa z Mariuszem TROJANOWSKIM, dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej zaraz po referendum przy-
szła na kontrolę do MCK-u. Radny Donat Jakubowski żąda do-
kumetów od głównej księgowej Haliny Jaworskiej

budowę MCK w 2010 roku z kasy 
miejskiej przeznaczy się 400 tys. 
zł oraz 800 tys. zł z dotacji unijnej.  
Jest zatem wola remontowania 
sali widowiskowej. 

- Jest to kolejna odsłona „gry 
pozorów”. Zapisać wszystko 
można, gdyż papier wszystko 
przyjmie. Tylko na jakiej podsta-
wie przyjęto w planie, że miasto 
otrzyma w przyszłym roku dotację 
unijną w kwocie 800 tys. zł? Dzieje 
się to w sytuacji, gdy dom kultury 
doprowadzany jest do likwidacji, 
a radni Przymierza Samorządowe-
go nie mają żadnego pomysłu na 
jego funkcjonowanie poza wyrzu-
ceniem dyrektora Trojanowskiego 
i większości pracowników.

- Na plakatach przed referen-
dum radni Przymierza Samorzą-
dowego napisali: „W związku ze 
zmniejszeniem dotacji na dzia-
łalność MCK w 2009 roku pan 
dyrektor nie podjął istotnych i 
skutecznych działań zmierzają-
cych do zmniejszenia kosztów 
utrzymania tej jednostki”...

- Przymierzu Samorządowemu 
chodziło zapewne, aby rękami 
Trojanowskiego pozwalniać pra-
cowników MCK. Bo jakie inne 
oszczędności można zrobić - nie 
ogrzewając budynku, zamykając 
działalność, nie wykonując zadań 
statutowych? 

Powtarzam do znudzenia - to 
radni powinni określić zakres dzia-
łania MCK, stwierdzić dla przykła-
du, że działalność z dziećmi lub 
seniorów jest niepotrzebna, nie 
prowadzimy Izby Historycznej, 
kółka szachowego, nie organizu-
jemy wystaw, konkursów, prze-
glądów itp. 

- Czy przypadkiem propozycja 
zmian organizacyjnych nie po-
winna wyjść od dyrektora?

Na październikowej sesji radni 
podjęli decyzję o przeznaczeniu 
środków na remont sali widowi-
skowej  na inne cele.  Nie był pan 
tą decyzją zaskoczony.

- O tym, że tak się stanie mó-
wiłem po 6 marca, kiedy radni 
z Przymierza Samorządowego 
uchwalili tegoroczny budżet mia-
sta. Wprawdzie znalazła się w nim 
kwota 800 tys. zł na remont sali 
widowiskowej MCK, ale środki te 
ulokowano w Urzędzie Miejskim, 
a nie przeznaczono ich dla MCK. 

Burmistrz nawet gdyby chciał, 
to nie mógłby tych środków uru-
chomić, gdyż właścicielem sali jest 
MCK. Nasza instytucja ma osobo-
wość prawną, jest osobą prawną 
działającą w oparciu o ustawę 
o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej oraz k.c., 
więc tylko my możemy zajmować 
się inwestycjami w naszych zaso-
bach majątkowych. Ponadto to na 
MCK, a nie UM wydane jest po-
zwolenie na budowę. 

- Był to zatem wybieg radnych 
Przymierze Samorządowe?

- Od początku takie intencje były 
jasne i oczywiste. Na tej samej 
sesji nie tylko nie dano nam tych  
środków do dyspozycji, ale jedno-
cześnie drastycznie, o 55 procent 
zmniejszono pieniądze na bieżące 
funkcjonowanie instytucji. 

Stało się to w czasie, gdy jedna 
czwarta środków z planowej kwoty 
była już praktycznie rozdyspono-
wana. Mówił o tym burmistrz na 
sesji. Mając na uwadze fakt, że peł-
nomocnikiem wyborczym więk-
szości radnych tego ugrupowania 
jest Pan Michał Włoszek, moim 
zdaniem jest to kontynuacja jego 
działań zmierzających do upadku 
jedynej tego rodzaju instytucji kul-
tury w naszym mieście.

- Na forum internetowym czy-
tam, że MCK od kilku lat otrzy-
muje co roku pieniądze i co roku 
dyrektor Trojanowski nie jest w 
stanie ich wydać. Mało tego, za-
rzuca się panu celowe działanie.

- Proszę pokazać mi osobę, 
która mając od kogoś pieniądze 
przeznaczone  na naprawę roz-
sypującego się domu odrzuci po-
moc.  Tylko szaleniec lub człowiek 
złośliwy może mnie podejrzewać 
o celowe odwlekanie remontu, 
kiedy od lat zabiegam o jego roz-
poczęcie. 

To nie kto inny, lecz właśnie dy-
rektor MCK świeci oczami, gdy 
przyjeżdżają  ludzie  z Polski i na-
dziwić się nie mogą, że tak piękna 
sala znajduje się  w takim stanie, a 
my  musimy przyjmować artystów 
w ciasnych pomieszczeniach. 

To nie kto inny, lecz ja doprowa-
dziłem do remontu znacznej część 
domu  kultury i dzięki temu, choć 
było to kilkanaście lat temu, nie 
musimy się tego obiektu wstydzić. 
To były burmistrz Michał Włoszek 
zarzucał mi, że robię z domu kul-
tury pałac, bo na ścianie zamiast 
olejnych lamperii  są płytki z glazu-
ry.  Zdołaliśmy jednak remont prze-
prowadzić i to głównie własnymi 
siłami. Mówienie więc, że nie chcę 
remontu, albo że nie potrafię inwe-
stycji  poprowadzić świadczy o złej 

woli wobec mojej osoby.  

- Tamten remont  to już historia...
- Oczywiście, tyle tylko że wciąż 

odżywa. Rada w poprzedniej ka-
dencji także przyznała pieniądze 
na remont sali, ale burmistrz Mi-
chał Włoszek nie uruchomił tych 
środków, co powoduje, że co ja-
kiś czas ktoś wraca do tej historii 
dezinformując społeczeństwo, że 
to pan Trojanowski pieniędzy nie 
wykorzystał. 

Jak mam każdemu z osobna 
udowadniać, że nigdy obieca-
nego miliona MCK nie otrzymał! 
Wyjaśnijmy w końcu, że środki 
na remont sali widowiskowej co 
roku są tylko na papierze, a z po-
wodu ich nie przekazania, zostają 
w Urzędzie. 

- W ubiegłym roku 800 tys. zł 
leżało na koncie i od burmistrza 
Andrzeja Cieśli zależało urucho-
mienie tej kwoty, a przecież nie 
można powiedzieć, że jest on do 
pana wrogo nastawiony.

- Jak mieszkańcy pamiętają, trzy 
lata temu powstała możliwość 
uzyskania środków pomocowych 
z Unii Europejskiej. Przygotowali-
śmy zatem projekt uwzględniający 
warunki pozyskania tych środków 
i jako jedyna instytucja w powiecie 
aleksandrowskim wystąpiliśmy o 
to wsparcie. 

Miasto ze swojej strony deklaro-
wało udział w kwocie 800 tys. zł. 
Nasz projekt był wysoko ocenio-
ny, otrzymaliśmy nawet gratulacje 
za profesjonalne przygotowanie. 
Aby była sprawa jasna tego pro-
jektu nie robili sami pracownicy 
MCK, tylko fachowcy we współ-
pracy z nimi.  

Tymczasem jak zaczęto dzielić 
środki unijne to okazało się, że na 
takie zadania kultury  w miastach, 
jak nasze pieniędzy nie będzie. 
Wtedy marszałek obiecał uru-
chomienie środków na wsparcie 
remontu ze swoich źródeł woje-
wódzkich.  Także w tym przypadku 
musielibyśmy mieć swój udział. 

- Do tej pory nie powiedziano 
Aleksandrowowi ani „tak”, ani 
„nie”, ale pomocy ani widu ani 
słychu.

- W tej sytuacji w pierwszej po-
łowie minionego roku zwróciłem 
się do Rady Miejskiej z pytaniem: 
czekamy nie mając pewności 
czy pomoc z zewnątrz nadejdzie, 
czy przystępujemy do remontu 
wiedząc, że posiadane środki na 
pewno nie wystarczą na całą in-
westycję. Niech pan sięgnie do 
protokołów z sesji i sprawdzi, ile 
razy prosiłem radę o zajęcie sta-
nowiska? 

Radni z Przymierza Samorzą-
dowego woleli milczeć, bojąc się 
podąć decyzję. Gdyby powiedzieli 
„tak”,  to wtedy nie mogliby niko-
go obciążać winą, gdyby okazało 
się, że jednak pieniądze od mar-
szałka są do wzięcia, a wykonane 
roboty nie można potraktować 
jako udział własny.

- Podczas październikowej se-
sji rada uchwaliła wieloletni plan 
inwestycyjny miasta. Zapisano 
w nim, że na modernizację i roz-

- A czy dyrektora pytano o zda-
nie, kiedy 6 marca zmniejszano 
roczną dotację o ponad połowę? 
Czy wcześniej odbyła się meryto-
ryczna dyskusja o zakresie działa-
nia domu kultury, czy pytano  na 
czym można zaoszczędzić bez 
utraty dotychczasowego dorob-
ku?  Nie!

Arbitralnie uchwalono, że 400 
tys. zł wystarczy. Skąd wzięto 
taką kwotę? Kiedyś były burmistrz 
Włoszek, twierdził, że 400 tys. zł 
MCK-owi  wystarczy. Widocznie 
to powrót do dawnej retoryki. 
Radni zapomnieli, że zwalniając 
ludzi musiałbym przedstawić im 
powody redukcji etatów, a w kon-
sekwencji ich zwolnienia.

Najpierw rada musiałaby podjąć 
uchwałę o reorganizacji jednostki, 
a potem dopiero mogłyby się od-
być zwolnienia pracowników. Za-
znaczyć jednak trzeba, że jeszcze 
wcześniej należałoby racjonalnie i 
obiektywnie wykazać, że zarówno 
reorganizacja jak i zwolnienie pra-
cowników jest uzasadnione i nie-
zbędnie konieczne, co moim zda-
niem, w obecnym stanie rzeczy 
jest niewykonalne. Nikt bowiem 
do tej pory nie wykazał, by MCK 
w istniejących realiach źle wyko-
nywało swoje zdania. 

Nawet osoby tak nieprzychylne 
tej instytucji, jak przewodniczący 
Komisji do Spraw Kultury Rady 
Miejskiej Tomasz Krzemiński i 
radny Józef Kaźmierczak nie mie-
li żadnych uwag w tej kwestii. Co 
więcej, odpowiedzialny za kulturę 
w mieście burmistrz Jerzy Erwiń-
ski zwrócił uwagę, że Miejskiemu 
Centrum Kultury nie przedstawio-
no żadnych zarzutów merytorycz-
nych, a burmistrz Andrzej Cieśla 
oceniał naszą pracę bardzo pozy-
tywnie. 

Taką ocenę wystawili nam rów-
nież mieszkańcy Aleksandrowa 

Kujawskiego, których 2.400 pod-
pisów przeciwko ograniczeniu 
dotacji dla MCK zebrano przed 
uchwaleniem budżet. Tymczasem 
radni rządzącej grupy Przymierze 
Samorządowe „umywają ręce”, 
aby rękoma burmistrza lub mo-
imi zrealizować swoje prawdziwe 
zamiary i pozwalniać pracowni-
ków MCK. Widocznie uważają że 
wystarczy zmniejszyć drastycznie  
dotację  do poziomu, jaki sobie 
wymyślono w zaciszu gabinetu i 
wszystko będzie w porządku. 

A tak na marginesie warto za-
uważyć, że „niby” oszczędności 
i reorganizacja w wyniku której, 
zdaniem Przymierza Samorządo-
wego mają być ratowane finanse 
publiczne całego miasta ma do-
tyczyć tylko Miejskiego Centrum 
Kultury, jako jedynej miejskiej 
instytucji spośród wielu innych 
jednostek gminnych, dla których 
Rada Miejska jest organem zało-
życielskim. A zatem czy nie jest 
to tylko pozór dla zgoła innych 
intencji.

-  Regionalna Izba Obrachunko-
wa nie dopatrzyła się uchybień...

- Bo nie badała planu finansowe-
go MCK i sytuacji tej jednostki po 
uchwaleniu budżetu. Stwierdzono 
to w uzasadnieniu do stanowiska 
Izby. RIO uznała tylko, że zgadzają 
sie dochody budżetu z przychoda-
mi i że Izba nie dopatrzyła się na-
ruszenia prawa przy uchwalaniu 
budżetu. 

Tymczasem zachowanie pro-
cedury uchwalania budżetu nie 
zawsze oznacza to samo, co ro-
zumiemy jako działanie zgodne 
z prawem. Być może  to właśnie 
procedura obowiązująca w na-
szym Statucie Gminy jest źle 
skonstruowana, bo jeśli wydane 
w zgodzie z nią decyzje są niego-
dziwe, to znaczy, że procedura ta 
jest nie do zaakceptowania w de-
mokratycznym państwie prawa, 
które zgodnie z art. 2 Konstytucji 
RP ma urzeczywistniać zasady 
sprawiedliwości społecznej.

- Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny też odrzucił wasz wniosek 
o uchylenie budżetu w części do-
tyczącej MCK...

- Bo sąd uznał, że złożony zo-
stał po terminie. Jednak przed 
rozprawą ten sam Sąd wydał jak 
do tej pory jedyną merytoryczną 
decyzję w postaci  postanowienia 
o wstrzymaniu realizacji uchwały 
budżetowej w części dotyczącej 
dotacji dla MCK, gdyż jak uzasad-
niono w postanowieniu, wyko-
nanie uchwały w tej części może 
prowadzić do zaprzestania dzia-
łalności kulturalnej i spowodować 
nieodwracalne skutki, co narazi 
miasto na daleko idące konse-
kwencje. 

Sąd podzielił więc nasze argu-
menty, tyle tylko, że z powodów 
formalnych nie mógł ich meryto-
rycznie rozpatrywać. Sprawa wró-
ciła jednak już ponownie do sądu i 
zasadnicze rozstrzygnięcie nieba-
wem zapadnie. 

DOKOŃCZENIE NA STR 17
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- Nareszcie wpuścił pan Komi-
sję Rewizyjną do MCK...

- Mówi pan, jak radni Przymie-
rza. Tymczasem oficjalnie na sesji 
nazwałem kłamcami tych, którzy 
twierdzą, że do tej pory uniemoż-
liwiałem przeprowadzenie takiej 
kontroli. Podobnie jak przedtem 
tak i teraz twierdzę, że komisja w 
składzie: Donat Jakubowski, Józef 
Kaźmierczak i Marek Laskowski 
nie daje gwarancji bezstronności 
przeprowadzenia kontroli w MCK.

Potwierdził to zresztą w obecno-
ści pracowników MCK przewodni-
czący komisji Donat Jakubowski, 
oświadczając, że nie ma przepi-
sów prawnych zapewniających 
gwarancję bezstronnego działania 
komisji rewizyjnej, jednak mimo 
to komisja przystąpi do kontroli. 

Poprzednio radni odstąpili od 
kontroli, tym razem mimo moich 
zastrzeżeń rozpoczęto ją i konty-
nuowano nie bacząc na fakt, że 
te same osoby złożyły zawiado-
mienie do prokuratury w sprawie 
rzekomego nie udostępnienia in-
formacji publicznej. 

Nie muszę chyba dodawać, że 
każdy przyzwoity człowiek w takiej 
sytuacji sam podjął by decyzję o 
wyłączeniu się z postępowania 
w takich okolicznościach, przeka-
zując sprawę kontroli komuś, kto 
jest wolny od jakichkolwiek podej-
rzeń o stronniczość. Wyobraźmy 
sobie co by się stało, gdyby w taki 

sposób, jak ci radni zachowywali 
się np. sędziowie. Każdy wyrok 
wydany w takich okolicznościach 
musiałby być uchylony przez sąd 
drugiej instancji, jako wydany z 
naruszeniem dobra wymiaru spra-
wiedliwości. 

Tak więc gdyby ci sami radni 
rzeczywiście chcieli zbadać, czy w 
MCK dzieją się jakieś nieprawidło-
wości finansowe, to jak już powie-
działem, dawno sami wyłączyli by 
się z prowadzenia tej kontroli, po-
zostawiając tę kwestię bezstron-
nej ocenie. 

Dlaczego niby miałbym obawiać 
się kontroli radnych, jeżeli MCK 
zawsze wypadało dobrze po kon-
trolach przeprowadzanych przez 
instytucje zawodowo zajmujących 
się tymi zagadnieniami, w tym dla 
przykładu NIK, PIP, itd. Jedynie tyl-
ko z uwagi na jednostronne i nie-
rzetelne oceny oraz nieprawdziwe 
lub niesprawdzone fakty będące 
podstawą tych ocen.

- Siła leży po stronie grupy rad-
nych z Przymierza. Słyszałem, 
że na przyszły rok budżet MCK 
może być znowu zmniejszony o 
połowę.

- Na szczęście, takiej instytucji 
nie można postawić w stan upa-
dłości, bo przepisy tego nie prze-
widują. Można ją oczywiście zli-
kwidować, ale do tego potrzebna 
będzie akceptacja, a nawet zgoda 
społeczna. Wbrew pozorom dzi-
wię się, że w dalszym ciągu, jak 
sam pan zauważa, członkowie 

klubu Przymierze  Samorządowe 
nie rozumieją, że rządzenie łączy 
się również z odpowiedzialno-
ścią, o czym świadczy  zapowiedź 
zmniejszania dotacji dla MCK w 
sytuacji, gdy nie ma pewności, że 
poprzednia decyzja w tej sprawie 
nie okaże się być dla tych radnych 
brzemienną w skutkach.

- Radny Eugeniusz Krawiec po-
wiedział, że boi się tylko  Pana 
Boga...

- Na pewno nie wezmę udziału 
w sztucznym zamieszaniu wokół 
MCK. Decyzję o likwidacji muszą 
podjąć radni Przymierza. Nawet 
przy ich  chęciach zemsty na mnie 
i pracownikach MCK wątpię, aby 
zdecydowali się na taki krok. 

Tym bardziej, że Sąd Karny w 
Aleksandrowie Kuj., zdecydował 
o dalszym prowadzeniu śledztwa  
w sprawie podejrzenia przekro-
czenia uprawnień i niedopełnienia 
obowiązków przez radnych Rady 
Miejskiej w Aleksandrowie Kuj., 
którzy 6 marca 2009 r. uchwalając 
budżet głosowali za zmniejsze-
niem dotacji dla MCK o ponad 50 
proc.

Jak widać młyny sprawiedliwo-
ści mielą wolno, ale zapewniam 
radnych, którzy są imiennie od-
powiedzialni  za szykany i złośliwe 
traktowanie pracowników MCK 
oraz tragiczną sytuację tej instytu-
cji – że, te młyny mielą dokładnie. 

- Ta pana walka trwa już kilka 
lat. Mówi się nawet, że walczy 
pan o swój stołek.

- Nie walczę o stołek, ale o waż-
ną sprawę. Z kulturą jestem zwią-
zany od dawna i nie mogę wyrazić 
zgody na  niszczenie dorobku mo-
ich poprzedników oraz naszych 
matek i ojców. Czy nasze miasto 
nie zasługuje na ośrodek kultury 
na miarę XXI wieku? Z salą wi-
dowiskową, z zapleczem umożli-
wiającym mieszkańcom realizację 
swoich zamiłowań, duchowego 
rozwoju dzieci, młodzieży i osób 
starszych. 

Mówi się dużo o wychowaniu 
młodzieży, zapewnieniu dostępu 
do kultury mieszkańcom, a dopro-
wadza się do zamknięcia jedynego 
domu kultury w mieście i robią to 
ci, którzy w MCK praktycznie się 
nie pojawiają. Można by zaryzyko-
wać stwierdzenie, że nie czując sa-
memu potrzeby korzystania z dóbr 
kultury nie dostrzegają, że taka po-
trzeba występuje u innych.

Co do mojej osoby, to po ukoń-
czeniu dwóch kierunków studiów 
i uzyskaniu tytułu magistra prawa 
i magistra administracji, uczestni-
czę też w seminarium doktoranc-
kim na Wydziale Prawa UMK, a 
niedawno zostałem przyjęty na 
aplikację adwokacką. 

Mam więc również inną per-
spektywę w życiu, ale chciałbym 
przedtem jeszcze coś dla naszego 
miasta zrobić. 

- Może jednak dla świętego 
spokoju powiedzieć „odchodzę”?

- Jeśli komuś wydaje się, że jak 
tchórz sam pozwalniam pracow-

ników lub opuszczę ich w najtrud-
niejszym momencie, aby zostali 
przez Przymierze „rozszarpani”, to 
się bardzo mylą. 

Jestem przekonany, że działania 
radnych „Przymierza Samorządo-
wego” wobec MCK i zatrudnio-
nych w tej instytucji pracowników 
są niezgodne nie tylko z prawem 
i dobrym obyczajem, ale przede 
wszystkim z przyrodzoną godno-
ścią człowieka. 

Działania te  mogą bowiem tylko 
szkodzić instytucji, pracownikom, 
twórcom i animatorom kultury oraz 
wszystkim naszym mieszkańcom. 
Skutkować to może pozbawieniem 
szerszego dostępu do kultury za-
pewnianego w myśl przepisów 
właśnie przez takie instytucje jak 
MCK, a to z kolei może rodzić nie-
odwracalne skutki o wysoce ujem-
nym znaczeniu społecznym. 

Może więc uda mi się przeko-
nać wyborców, aby takim ludziom 
nigdy więcej nie powierzano lo-
sów naszego miasta. Odnosząc 
moje stanowisko w tej sprawie 
do ostatniego referendum, pod-
kreślić trzeba, że  1.675 osób w 
naszym mieście jest podobnego 
zdania, a tylko 59 osób spośród 
uprawnionych do głosowania wy-
raziło odmienne poglądy. 

To warto odnotować i zauwa-
żyć. Wszak jak mówi Pismo, na 
opamiętanie zawsze jest czas.

Rozmawiał:
Stanisław Białowąs

Rozbudowa  restauracji 
„u Prezesa” w Konecku

GS-owska restauracja 
„u Prezesa” w Konecku 
niebawem zmieni wygląd. 
Na sklepem dobudowana 
zostanie duża sala, zmieni 
się też dach przez co 
obiekt nabierze interesują-
cego wyglądu. 

Budynek, w którym 
mieści się konecka restau-
racja zbudowany został w 
latach siedemdziesiątych 
minionego stulecia. Był to 
na ówczesne czasy jeden z 

nowocześniejszych obiek-
tów handlowych w okolicy.  
Spółdzielnia otrzymała 
wtedy na tę inwestycję 
środki  z centrali związków, 
a ponieważ miała własną 
tuczarnię, więc na miejscu 
produkowano przeróżne 
wyroby wędliniarskie. 

- Były czasy, że restaura-
cja utrzymywała spółdziel-
nię – wspomina  Włady-
sław Wochna, prezes GS. 
- Jak na nasze warunki 

stanowiła duży zakład 
produkcyjny, zatrudniający 
nawet 18 osób. Po trud-
nym okresie lat dziewięć-
dziesiątych gastronomia  
nadal pozostaje liczącym 
się działem w spółdzielni, 
a jego rola stale wzrasta. 
Istnieje bowiem duże 
zapotrzebowanie zwłaszcza 
na organizowanie imprez 
rodzinnych, takich jak 
chrzciny, śluby, przyjęcia 
imieninowe,  komunie. Lu-

dzie wolą zaprosić gości do 
lokalu, zapłacić za posiłek 
i obsługę, a przy okazji po-
bawić się. W domu takich 
warunków na ogół nie ma.

 Na niektóre imprezy, 
jak na przykład przyjęcia 
komunijne miejsce trze-
ba zamawiać  na 2-3 lata 
naprzód. W przeszłości nie 
przewidywano, że okolicz-
nościowe imprezy nabiorą 
takiego rozmachu. Problem 
w tym, że istniejąca sala 
jest zbyt mała. 

- Plan przewiduje 
zbudowanie na sklepem 
„Market” dużej sali, w 
której jednorazowo będzie 
można pomieścić 160 osób 
– mówi prezes Wochna. 
- Obecna sala mieści ich 
zaledwie 80-90. W środ-
ku znajdą się rozsuwane 
drzwi, które pozwolą na 
dzielenie powierzchni na 
mniejsze części. Jednocze-
śnie będzie można orga-
nizować kilka mniejszych 
imprez. 

Przygotowania do tej dla 
nas bardzo ważnej inwe-
stycji są zaawansowane. 
Mamy projekt, wystąpi-

liśmy o pozwolenie na 
budowę. Prace planujemy 
rozpocząć w przyszłym 
roku. Obiekt zmieni się nie 
do poznania. Zrobiony zo-
stanie podjazd na taras dla 
niepełnosprawnych, zmieni 
się wejście, które nabierze 
reprezentacyjnego charak-
teru. Nad sklepem powsta-
nie taras, na którym będzie 
można założyć letnią 
kawiarenkę, z możliwością 
organizowania tańców. 

Zmieni się też dach. Pła-
ski zostanie zamieniony na 
całej długości obiektu na 
dwuspadowy. Przy okazji 
tej inwestycji, a kosztować 
ona będzie około 700 tys. 
złotych, powstanie kilka 
miejsc noclegowych, co 
ma znaczenie zwłaszcza 
przy organizowaniu imprez 
rodzinnych. 

W koneckiej restauracji 
pracują na stałe cztery oso-
by o długoletnim doświad-
czeniu: Bożena Frankow-
ska, Monika Szymczak, 
Aneta Stankiewicz i 
Dorota Konradzka. Naukę 
zawodu pobiera czterech 
uczniów z „Hubala”: Ilona 
Niemczyk, Milena Słom-
czewska, Karolina Błońska 
i Radosław Ratajczyk. 

- Pracę mamy od same-
go rana – mówi szefowa 
Bożena Frankowska. - Co-
dziennie przygotowujemy 
200 posiłków dla uczniów 
szkół w Konecku, Strasze-
wie i Świętem. Ponadto w 
formie kateringu dostar-
czamy kilkanaście posiłków 
dla pracowników firmy 
„Azgol”. Cały czas czynny 
jest bar.

Warto przypomnieć, że 
konecka GS niedawno 

przejęła zajazd w Zakrze-
wie. Najprawdopodobniej  
1 grudnia otwarty zosta-
nie sklep spożywczy w 
Zakrzewie, znajdujący się 
w sąsiedztwie zajazdu. Pla-
cówka pracować będzie w 
sieci lewiatana. Planowano, 
że uruchomienie nastąpi 
wcześniej, ale okazało się, 
że trzeba  więcej zmienić, 
aby sklep sprostał współ-
czesnym wymaganiom. 

Na sylwestra planowa-
ne jest oficjalne otwarcie 
zajazdu. Z tej okazji zor-
ganizowany zostanie Bal 

Sylwestrowy. Zamówienia 
przyjmuje Mariola Gralak 
pod numerem tel. 54-272 
20 78. W zajeździe może 

bawić się około 140 osób. 
Znajduje się tam kilka 

miejsc noclegowych. Bal 
Sylwestrowy planowany 
jest też w restauracji w 

Konecku.   

Bożena Frankowska: 
- Przygotowujemy co-
dziennie 200 posiłków dla 
uczniów szkół

Cały obiekt handlowy-
zmieni zmieni wygląd. 
Obok szkic projektowy

fot. Stanisław Białowąs
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 „Przeszłość to dziś, 
tylko cokolwiek dalej” – te 
słowa Cypriana Kamila 
Norwida stały się myślą 
przewodnią uroczystości, 
która odbyła się 28 paź-
dziernika w Zespole Szkół 
nr 3 w Aleksandrowie 
Kuj. W gronie młodzieży, 
nauczycieli, obecnych i by-
łych pracowników szkoły, 
rodziców oraz licznie przy-
byłych gości świętowano 
jubileusz 10-lecia istnienia 
placówki w gmachu przy 
ulicy Strażackiej.

Na tle dekoracji ukazują-
cej front budynku otoczony 
drzewami i krzewami w 
jesiennych kolorach ze-
branych powitała dyrektor 
zespołu szkół Ewa Wochna 
i uczeń gimnazjum Piotr 
Chełminiacki. 

W swoim przemówieniu 
dyrektor m.in. przypo-
mniała historię szkolnictwa 
specjalnego w mieście, 
a także wszystkie prace 
remontowo- moderniza-
cyjne przeprowadzone w 
budynku od 1999 roku, 
dzięki którym szkoła zyska-
ła obecny wygląd. 

Złożyła także na ręce 
obecnego na spotka-

niu starosty Zbigniewa 
Żbikowskiego i całej Rady 
Powiatu podziękowania za 
zrozumienie potrzeb szkoły 
i sukcesywne przekazywa-
nie środków finansowych 
umożliwiających wykony-
wanie prac poprawiających 
warunki nauczania oraz 
przypomniała liczne sukce-
sy uczniów w konkursach 
artystycznych i zawodach 
sportowych.

Następnie głos zabrali 
goście, którzy w ciepłych 

słowach złożyli jubilatom 
serdeczne życzenia i wrę-
czyli upominki.

Po części oficjalnej chór 
szkolny przy akompania-
mencie flecistów wykonał 
piosenkę okolicznościową 
zatytułowaną „Pod para-
solem dłoni”, której słowa 
ułożyła Katarzyna Lucińska 
a muzykę skomponował 
Krzysztof Kociołowicz. 

Po niej nastąpiła prezen-
tacja multimedialna, na 
której, cytując szkolną ga-

zetkę samorządową „Wieści 
z tornistra” postarano się 
”...wskrzesić na chwilę 
dawne lata, cofnąć czas, 
odtworzyć kawałek historii, 
powrócić do minionych 
chwil, wydobyć z zapo-
mnienia twarze, imiona, 
wydarzenia, skonfrontować 
i porównać z rzeczywi-
stością”. Jednym słowem 
w skrócie przedstawiono 
szkolne życie na przestrzeni 
10 lat. Pokaz zakończył się 
„migawkami  

z ostatniej chwili”, dzięki 
którym więc można było 
porównać, jak na korzyść 
zmieniał się wizerunek 
szkoły i jej otoczenia.

Przed tradycyjnym już 
w czasie świąt szkoły 
pasowaniem uczniów klas 
I szkoły podstawowej i 
gimnazjum, specjalnie w 
tym celu powołana komisja 
sprawdziła ich wiedzę o 
kraju ojczystym i umiejęt-
ności recytatorskie, aby po 
ślubowaniu móc przyjąć 

Jubileusz szkoły przy ul. Strażackiej
ich w poczet społeczności 
szkolnej.

Po tej podniosłej chwili 
w nastrój taneczny wpro-
wadziły wszystkich gorące 
rytmy latynoamerykańskie, 
przy dźwiękach których 
wystąpił zespół taneczny 
w barwnych, egzotycznych 
strojach. 

Następnie goście udali 
się na uroczyste otwarcie i 
poświęcenie sali lekcyjnej 
w dodatkowym budynku 
szkolnym, a uczniowie wzię-
li udział w quizie ze znajo-
mości swojej placówki.

Zakończenie uroczysto-
ści zwieńczyło wniesienie 
ogromnego tortu w kształ-
cie otwartej księgi symbo-
lizującej wiedzę i wspólne 
odśpiewanie szkolnej 
piosenki - „Koronkowej 
lambady”. 

Po tak wielu niezwykłych 
i wzruszających wraże-
niach uczestnicy jubileuszu 
odpoczywali w jesiennych 
kawiarenkach, delektując 
się tortem i innymi pysz-
nymi wypiekami oraz przy 
lekturze kroniki szkolnej i 
specjalnego wydania gazet-
ki samorządowej.

                                                                                         
Katarzyna Lucińska

nauczyciel Zespołu Szkół 
nr 3 w Aleksandrowie 

Kujawskim

Oddanie do użytku pracowni, ślubowanie i pasowanie „pierwszaków”

Dyrektor Ewa Wochna pasuje  pierwszoklasistów na uczniów szkoły
Takiego wejścia mogą pozazdrościć inne szkoły

Właścicielem sklepu spożyw-
czego „Lewiatan-Minimarket” na 
skrzyżowaniu ul. Chopina i placu 
Piłsudskiego w Aleksandrowie 
Kujawskim jest od października 
Łukasz SKIBIŃSKI. Nowy wła-
ściciel ma 24 lata, ukończył Tech-
nikum Handlowe w „Hubalu”, 
od czterech lat na własną rękę 
prowadzi ten jeden z najtrudniej-
szych biznesów. 

- Wbrew temu co wielu sądzi 
prowadzenie sklepu zwłaszcza 
spożywczego jest wyjątkowo 
trudnym zajęciem – mówi Skibiń-
ski. - Przed laty z jednego sklepu 
można było wyżyć i to dobrze, dziś 
to nie wystarczy. Przekonałem się 
to na własnej skórze.

Cztery lata temu wydzierżawił 
tak zwany drewniak przy Chopina, 
w którym mieści się warzywniak. 

Po trzech latach  udało mu się 
otworzyć sklep spożywczy przy 
ul. 8 Marca. 

 - Ale być właścicielem to wca-
le nie oznacza zatrudnić sprze-
dawców, a samemu leżeć do 
góry brzuchem - mówi. - Kto wie, 
że pracę rozpoczynam o 2.00 w 
nocy, a nawet szybciej. Jeśli chce 
się mieć towar dobrej jakości, a 
więc świeży, bo tylko taki chcą ku-
pować klienci, to trzeba udać się 
bezpośrednio do producenta lub 
hurtowni i na rano być w sklepie. 

Jestem więc kierowcą, komiwo-

jażerem, księgowym, muszę też 
rozwiązywać problemy pracowni-
cze. I nie mówię tego broń Boże, 
aby narzekać. Po prostu taka jest 
praca w handlu. O tym parający 
się tą dziedziną małego biznesu 
doskonale wiedzą. Dla mnie to 
oczywistość, jako że pochodzę z 
rodziny przedsiębiorców handlo-
wych.

Przejęcie sklepu przy Chopina 
jest dla Łukasza Skibińskiego wiel-
kim wyzwaniem. Konkurencja wo-
kół jest ogromna. Klient ma wybór, 

więc trzeba go zachęcić, 
aby wszedł właśnie do 
tego sklepu. 

- Placówka znajduje 
się w sieci Lewiatana, bo 
w grupie taniej – mówi. 
- Klientów przyciągają 
promocje, więc poszli-
śmy tą drogą. Ostatnio 
mieliśmy dla nich przy-
prawy. Staramy się, aby 
ten kto wejdzie do skle-
pu mógł kupić wszystko 
co mu  potrzeba. Mamy więc bo-
gaty wybór napojów, ale także ryb 
mrożonych, sałatek śledziowych, 
kurczaka za około 13 złotych, moż-
na też kupić ciasto przywiezione 
bezpośrednio z bydgoskiej cukier-
ni Remmarco. Firma ta daje duże 
promocje, a przy tym produkuje 
wyroby naprawdę doskonałej ja-
kości i różnorodności. 

„Lewiatan-Minimarket” oferu-
je oczywiście wyroby masarskie. 
Wędliny produkowane są w ma-
sarni Viando Radajewic. Sklep 
spożywczy ma to do siebie, że 
klienci zaglądają do niego co-
dziennie. Placówka czynna jest 
we wszystkie dni tygodnia, a w 
niedzielę nawet o godzinę dłużej 
niż poprzednio – od 9.00 do 19.00, 
a w dni powszednie od godz. 6.00 
do 21.00.

 Klientów „zmusza” do wejścia 
do sklepu konieczność kupienia 
pieczywa. Przyzwyczailiśmy się do 
chleba i bułek najlepiej dopiero co 
przywiezionych z piekarni. Mamy 
też swoje ulubione gusty. W mi-
nimarkecie Skibińskiego można 

kupić pieczywo z kilku lokalnych 
piekarni, ostro konkurujących z 
sobą. Są więc wyroby Polcornu, 
Gniewkowa, „Emi” Ewy Michal-
skiej, Złotego Kłosa, Społem, Gó-
ralskiego. Każdy zakład zajmuje 
oddzielną półkę, aby klienci wy-
bierali wyroby  najbardziej im od-
powiadające.

Zgodnie z uchwalonymi kilka 
lat temu przepisami markety za-
trudniające pracowników w dni 
świąt państwowych muszą być 
zamknięte. 11 listopada „Minimar-
ket” był otwarty. Posłowie umoż-
liwili bowiem otwieranie sklepów 
pod warunkiem, że będą w nich 
pracowali... właściciele lub nie za-
trudnione w nim osoby. 

- Stanąłem więc za ladą – mówi 
pan Łukasz. - Sam pomysł, aby 
pracownicy mieli wolny dzień po-
pieram. Ale ze względu na klien-
tów, nie mogę sobie pozwolić, aby 
sklep był tego dnia zamknięty. 

(r)

Łukasz Skibiński

Witryny z informacjami o promocjach mają zachęcić do wejścia

Zakupy robi  Anna Romanowska

Prezentujemy handel w mieście

Kuszenie klienta do sklepu



nr 31, listopad 2009 I GAZETA  ALEKSANDROWSKA I Wydarzenia www.kujawy.media.pl  19

„GAZETA  ALEKSANDROWSKA”  
Wydawca: Wydawnictwo Kujawy

www.kujawy.media.pl
Adres kontakt.: ul. Słowackiego 8, 

87-870 Aleksandrów Kuj., 
mail:gazeta.aleksandrowska@wp.pl

Redaktor naczelny Stanisław Białowąs
tel. 600-15-68-05, t/fax 0-54 237-05-05

e-mail: stanislaw.bialowas@wp.pl

Przyjmowanie 
reklam 

608 455 658

Co zrobić, gdy głosowanie 
nie jest po  myśli rządzących? 
Skorzystać z furtki ponownego 
głosowania, jaką daje tak zwana 
reasumpcja głosowania. Tak też 
zrobili radni podczas przedostat-
niej sesji Rady Miejskiej Aleksan-
drowa Kujawskiego. 

Burmistrz zaproponował 
radnym na sesji Rady Miejskiej 
zmiany w budżecie, aby miasto 
mogło normalnie funkcjonować. 
Na przeznaczenie 250 tys. zł na 
ratowanie Miejskiego Centrum 
Kultury nie zgodzono się. Nie 
wyrażono też zgody, aby około 7 
tys.. zł przeznaczyć na dofinanso-
wanie kosztów ogrzewania domu, 
w którym mieszkają pogorzelcy z 
ul. Wojska Polskiego. Argumen-
towano tę decyzje, że wszystkie 
koszty ogrzewania powinni 
ponosić lokatorzy. Warto dodać, 
że  czynsz za te mieszkania płacą 
zgodnie ze stawkami uchwalony-
mi przez Radę Miejską. 

Za innymi zmianami głosowali 
radni Przymierza Samorządowe-
go, przeciw była opozycja. Kiedy 
podliczono głosy okazało się, że 
brakuje jednego, aby uchwała 
była ważna. Do wprowadzenia 
zmian powinno być 8 głosów, a 
radnych głosujących „za” było 
tylko siedmiu.  

Nastąpiła konsternacja wśród 
rządzącej grupy radnych. Po-
stanowiono więc obejść prawo. 
Prowadzący obrady Eugeniusz 
Krawiec zarządził przerwę. W 
tym czasie  ściągnięto na obrady 
nieobecnego już po raz drugi,  
przewodniczącego Rady Miejskiej 
Piotra Prusaczyka. 

Kiedy pojawił się na sali, głos 
zabrał Józef Kaźmierczak, szef 
grupy radnych Przymierze Sa-
morządowe i postawił wniosek 
o przeprowadzenie tak zwanej 
reasumpcji głosowania. Przyczyn 
dla których trzeba powtórzyć 
głosowanie, nie podał. Wniosek 

został poparty, więc głosowanie 
powtórzono. „Za” głosowało już 
osiem osób, więc uchwałę uzna-
no za ważną. 

* * *
  Powtarzając głosowanie,  

radni złamali prawo. Reasump-
cję można było przeprowadzić z 
powodów technicznych, gdyby 
okazało się, że istnieją wątpliwo-
ści co do wyników głosowania, 
na przykład, gdyby pomylono się 
w liczeniu głosów i wyszło ich 
więcej niż jest radnych na sali.  

W tym przypadku wynik gło-
sowania nie budził  zastrzeżeń. 
Radny Kaźmierczak nie miał więc 
powodów do stawiania wniosku 
o powtórzenie głosowania. Powi-
nien zresztą podać przyczynę, a 
tego nie zrobił. 

Aleksandrowscy radni złamali 
więc prawo. 

Stanisław Białowąs

Reasumpcja = kombinacja

Wynik nie spodobał się, 
więc głosowanie powtórzono

Podziękowania
We wrześniu odbył się IV Międzyszkolny Festyn Sportowo-Rekre-

acyjny pod hasłem „Nastolatków wyczyny bez narkotyków, alkoho-
lu i nikotyny”. Zorganizowanie imprezy z różnymi niespodziankami 
było możliwe dzięki wsparciu inicjatywy przez sponsorów. W po-
przednim numerze „Gazety” nie wymieniliśmy wszystkich. Podzię-
kowania należą się ponadto: Bartoszowi Małeckiemu - uczniowi IV 
klasy Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim; 
Józefowi Kaźmierczakowi - sklep spożywczy przy ul M. Konopnickiej, 
- Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Aleksandrowie Kuj.; Janowi 
Centowskiemu - sklep „Warzywniak” przy ul. Dworcowej 14 A.

Tomasz Rychert

Wprawdzie nawierzchnia części chodni-
ka na ulicy Spółdzielczej w Aleksandrowie 
Kujawskim przeznaczona do wymiany  nie 
wymagała pilnego remontu (w mieście jest 
wiele innych miejsc w tragicznym stanie), 
ale radni lekką ręką pieniądze na ten cel 
przeznaczyli. 

Prace więc wykonano. Tyle tylko, że 
jakoś nikt nie pomyślał o tym, aby obni-
żyć krawężniki, więc na chodnik wózki  z 
dziećmi lub  z osobami niepełnosprawny-
mi nadal  wjeżdżają z wielkim trudem lub 
wcale. Ciekawe kto za tę fuszerkę osobi-
ście odpowiada?

(bis)

Fuszerka

Chodnik nowy, 
ale krawężników 
nie obniżono

CIECHOCINEK. Kierujący oplem omegą nie zatrzymał się do 
kontroli drogowej. Mężczyzna uderzył w drzewo i jak się okazało 
był pijany.

W sobotę (7 listopada) w godzinach popołudniowych ciechociń-
scy policjanci zauważyli jadący ulicą Bema samochód. Kierujący 
oplem omegą wykonywał dziwne manewry, co zainteresowało funk-
cjonariuszy. Postanowili zatrzymać kierowcę do kontroli drogowej. 
Mężczyzna nie zatrzymał się i na widok policjantów zaczął uciekać 
w kierunku ulicy Zdrojowej. Mundurowi ruszyli w pościg za piratem. 
Po chwili opel omega zatrzymał się na przydrożnym drzewie. 36-letni 
kierowca z powodu poniesionych obrażeń nie był w stanie poddać 
się badaniu na zawartość alkoholu. Został przewieziony do szpitala, 
gdzie udało się sprawdzić stan trzeźwości. 

- Mężczyzna był pijany - informuje post. Marta Kulpa, oficer pra-
sowy komendanta powiatowego policji w Aleksandrowie Kuj. - Miał 
ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. W samochodzie było 
jeszcze dwóch pasażerów. Również byli pijani. Mieli ponad 1,5 pro-
mila alkoholu w wydychanym powietrzu. Na szczęście nikomu nic 
się nie stało. 

Kierujący poniesie odpowiedzialność za kierowanie pojazdem w 
stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do kontroli drogowej a tak-
że za spowodowanie kolizji drogowej.

(p)

Dziwne manewry kierowcy

Z marszałkiem województwa Pio-
trem Całbeckim spotkał się burmistrz 
Andrzej Cieśla. Do rozmowy o waż-
nych sprawach dla Aleksandrowa 
Kujawskiego doszło z inicjatywy 
Tomasza Lentza, posła Platformy 
Obywatelskiej, szefa regionu kujaw-
sko-pomorskiego  PO  oraz Krzysz-
tofa Wdowczyka, przewodniczącego 
PO w powiecie aleksandrowskim. 

- Zarówno marszałek Całbecki jak i poseł 
Lentz wielokrotnie wykazywali zaintere-
sowanie rozwiązywaniem problemów na-
szego miasta, ale o własne sprawy trzeba 
stale zabiegać, w myśl zasady kropla drąży 
skałę - mówi burmistrz Andrzej Cieśla. - 
Dla nas, poza sprawą kanalizacji, która to-
czy się normalnym rytmem, dwie sprawy 
mogą być przez samorząd województwa 
zgodnie z naszymi oczekiwaniami zała-
twione. Chodzi o pomoc w rewitalizacji 
dworca kolejowego oraz w modernizacji 
domu kultury, m.in. sali widowiskowej. 

Podczas podpisywania przejęcia dworca 
PKP przez miasto padało także ze strony 
przedstawicieli samorządu wojewódzkiego 
wiele deklaracji, że nie pozostawią miasta 
samemu z tym wielkim obiektem. 

- Żadne tak małe miasto nie udźwignie 
samo nawet kosztów utrzymania takiej bu-
dowli, a co dopiero mówić o doprowadze-
niu jej do normalnego stanu technicznego 
- mówi Krzysztof Wdowczyk, przewodni-
czący PO w powiecie aleksandrowskim. -  
Szacowany koszt remontu dworca przekra-

cza kilkukrotnie wielkość budżetu naszego 
miasta.  Dlatego marszałek Piotr Całbecki 
widzi potrzebę i szansę pomocy naszemu 
miastu w rozwiązaniu tego problemu.

 Od przejęcia dworca minie niebawem 
rok. Po uporaniu się z formalnościami, 
można powiedzieć, że zrobiony został ko-
lejny, niewielki krok naprzód, ale naprzód. 
Miasto dysponuje już inwentaryzacją 
majątku i próbą wizualizacji tego co jest 
możliwe do zrobienia. 

- Prace te wykonała Wyższa Szkoła 
Gospodarki w Bydgoszczy – mówi bur-
mistrz Cieśla. - Wprawdzie przedstawiony 
projekt nie do końca nas satysfakcjonu-
je, to jednak początek został zrobiony. 
Wizualizacja dworca przewiduje w miejsce 
sali sportowej utworzenie wielofunkcyjnej 
sali konferencyjnej, z kilkoma mniejszymi 
pomieszczeniami na cele dydaktyczne, tak 
aby można było utworzyć centrum konfe-
rencyjne. 

Przewidziano tu miejsce dla biblioteki, 
kawiarni, muzeum,  klub na kształt fitnesu 
z siłownią i kręgielnią. W dawnej sali 
restauracyjnej miałby zostać ponownie 
otwarty lokal gastronomiczny. Przewidzia-
no też część hotelową w następnym skrzy-
dle, siedzibę dla straży miejskiej itp. To 

oczywiście wizja, która musi być poparta 
konkretnymi działaniami projektowymi.

Pierwsze co trzeba zrobić, to wyremon-
tować wejście na dworzec zarówno od 
frontu jak i peronów oraz zabezpieczyć 
fragmenty dachu. Projekt wykonania tych 
prac jest gotowy i marszałek wojewódz-
twa widzi możliwość wsparcie miasta  
kwotą kilkuset tysięcy złotych ze środków 
przeznaczonych na ratowanie zabytków. 
Oczywiście  nie może być mowy, nawet w 
tej sprawie o uznaniowości. 

Miasto musi wystartować w konkursie, 
żeby pieniądze zdobyć. Możliwości finan-
sowania tych i dalszych prac byłyby także 
ze środków przeznaczonych na rewitali-
zację. Potrzebna jest zatem dalsza doku-
mentacja techniczna na pozostałe prace 
remontowe dworca. Ale skąd wziąć pie-
niądze na ten cel, nie zadłużając budżetu 
samorządu? Otóż cała nadzieja w ministrze 
kultury, który może udzielić pomocy w 
sfinansowaniu dokumentacji technicznej. 

Podczas rozmowy wrócono do spra-
wy rozbudowy MCK i modernizacji sali 
widowiskowej. Zarówno marszałek Piotr 
Całbecki jak i poseł Tomasz Lentz byli w 
MCK, oglądali stan sali widowiskowej. 
Pamiętają też o obietnicach, jakie złożył 

marszałek w kwestii sfinansowania części 
kosztów. Sprawa jest nadal aktualna, tym 
bardziej że województwo kujawsko-po-
morskie chce ubiegać się o dodatkowe 
środki centralne na rewitalizację.  A może 
je uzyskać, gdy w stu procentach wykorzy-
sta istniejące fundusze. Z wcześniejszego 
podziału  Aleksandrów Kujawski na rewita-
lizację może otrzymać 2,7 mnl zł. MCK jest 
jedyną instytucją dysponującą kompletną 
dokumentacją, więc istnieje duża szansa 
na pozyskanie tych środków.

 Przypomnijmy, że w planie inwesty-
cyjnym na najbliższe lata Rada Miejska 
zapisała przeznaczenie w 2010 roku na 
remont sali widowiskowej 400 tys. zł, które 
ma być wsparte dodatkowymi środkami 
z zewnątrz. Marszałek województwa widzi 
więc przyszłość sali MCK optymistycznie. 

* * *
Nie wiem, czy marszałek wie o  tragicz-

nej sytuacji finansowej MCK,  że  ta zasłu-
żona dla miasta instytucja znajduje się na 
krawędzi bankructwa. Nie ma co łudzić się, 
że ktoś udzieli pomocy, jeśli sytuacja MCK 
radykalnie nie zmieni się. Gdyby tak się nie 
stało, zaprzepaszczona zostanie  szansa re-
montu obiektu na wiele lat. Odpowiedzial-
ność spadnie na tych, którzy tej zależności 
nie widzą i doprowadzają tę jedyną w 
mieście instytucję kultury do upadku. 

Stanisław Białowąs

Spotkanie u marszałka województwa

Pieniądze do wzięcia
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NIESZAWA. Od 2 listopa-
da aż do odwołania Muzeum 
Stanisława Noakowskiego w 
Nieszawie jest nieczynne z 
powodu remontu i rozbudo-
wy obiektu.

Muzeum biograficzne po-
święcone wybitnemu teorety-
kowi architektury, pedagogowi 
i malarzowi, Stanisławowi 
Noakowskiemu, urodzonemu 
w 1867 r. w Nieszawie mieści 
się w dziewiętnastowiecznym, 
parterowym dworku, gdzie 
rodzina Noakowskich mieszka-
ła od 1868 r. Muzeum zostało 
otwarte w maju 1983 r. i od 
tego czasu nie było remonto-
wane.

Przypomnijmy, że w zbio-
rach muzeum znajdują się ry-
sunki Stanisława Noakowskie-
go i pamiątki oraz materiały 
archiwalne, związane z historią 
Nieszawy. Prezentowana jest 
także stała wystawa, poświę-
cona Ludwikowi Bouchardowi 
(1828-1912) pierwszemu na-
uczycielowi rysunku Stanisła-
wa Noakowskiego.

 Muzeum jest oddziałem 
Muzeum Ziemi Kujawskiej i 
Dobrzyńskiej we Włocławku.

 (p)

W przededniu 30-rocznicy 
śmierci Edwarda Stachury bur-
mistrz Aleksandrowa Kujawskie-
go i Muzeum Fotografii Wyższej 
Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 
ogłosili konkurs fotograficzny 
„Stachura Podróże”. Konkurs 
cieszył się sporym zainteresowa-
niem amatorów sztuki fotogra-
ficznej z całej Polski. 

Tematem pierwszej edycji 
ogólnopolskiego konkursu 
fotograficznego były miejsca na 
terenie naszego kraju związa-
ne z „życiopisaniem” Edwarda 
Stachury (1937- 1979). Urodzo-
ny we Francji - poeta, prozaik i 
bard, był jednym z najbardziej 
znaczących zjawisk kultury pol-
skiej drugiej połowy XX wieku. 

Edward Stachura 
tematem fotografii

Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim nie pod-
daje się. Zaduszki jazzowe, doroczna impreza z udziałem najlep-
szych aleksandrowskich muzyków odbyła się, jak każe tradycja. 

Koncert przygotowali Barbara Szelągowska, Zbigniew Erwiński, 
Wojciech Kochanowski,  Krzysztof Kociołowicz i Zenon Więcek. 
Wspominano zmarłych muzyków m.in. Bolesława Kapczyńskiego 
i Zbigniewa Kochanowskiego, którego można było słuchać  rok 
temu. Imprezę poprowadził Mariusz Trojanowski.  

Święto Zmarłych to okres 
wzmożonych zakupów kwiatów 
i zniczy. Stało się już tradycją, że 
przed 1 listopada dekoruje się 
groby najbliższych chryzantema-
mi, zapala lampki. 

- Do tego dnia przygotowujemy 
się kilku miesięcy – mówi Janusz 
Grabowski z Odolionu (gmina 
Aleksandrów Kujawski). - Ale to 
zasługa żony Iwony, która specja-
lizuje się w hodowli chryzantem. 
Najpierw trzeba z nasion uzyskać 

W tym roku Iwona i Janusz Grabowscy z Odolionu na 1 listo-
pada przygotowali chryzantemy komodo w żółtym kolorze

fo
t.
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Zakwitły na czas

W Zespole Szkół Muzycznych we Włocławku odbyła 
się doroczna uroczystość wręczenia najlepszym uczniom 
szkół ponadgimnazjalnych z rejonu działania włocław-
skiej delegatury kuratorium Stypendiów Prezesa Rady 
Ministrów. Oprawa była szczególna, gdyż przybył na to 
spotkanie wojewoda Rafał Bruski (z prawej) oraz kurator 
oświaty Iwona Waszkiewicz (w środku). Oboje zabierali 
głos, zachęcając młodych do realizowania swoich pasji 
także poza szkołą. Władze powiatu aleksandrowskiego 
reprezentował starosta Zbigniew Żbikowski (pierwszy 
z lewej), który przybył wraz z dyrektorami szkół. Tego-
roczna uroczystość przebiegała pod hasłem „Sapere 
Aude – odważ się być mądrym”. Na zdjęciu drugi z lewej 
Arkadiusz Horonziak, wiceprezydent Włocławka.

  Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali: Mal-
wina Bogusławska (Liceum Ogólnokształcące w Ciecho-
cinku), Anna Niespodzińska (Liceum Ogólnokształcące 
Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujaw-
skim), Grzegorz Kaczmarek (Liceum Ogólnokształcące 
w Nieszawie), Waldemar Ulaszewski (Publiczne Techni-
kum w Aleksandrowie Kujawskim).

Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska

Stypendyści premiera

Syn reemigrantów w 1948 r. 
osiadł z rodziną na Kujawach. 
Sted zamieszkał w Łazieńcu, 
niewielkiej miejscowości po-
między Aleksandrowem Kuj. a 
Ciechocinkiem. 

Zwieńczeniem konkursu 
będzie uroczyste wręczenie 
nagród laureatom. I miej-
sce przyznano Tomaszowi 
Okoniewskiemu - Walka z 
cieniami, II  zajęła Katarzyna 
Bekier – Nostalgia, III - Elżbieta 
Rozmus. 

Wyróżnienia: Elżbieta 
Komarzyńska - Jak Potęgowa, 
Maciej Wesołowski, Justyna 
Nisterenko, Ewelina Górka – 
Lotność, Kinga Janowska.

(p)

Remont 
muzeum 

Rozstrzygnięcie konkursu

Jazzowe zaduszki 

sadzonki, a później tak dbać  o 
nie, aby dojrzałe rośliny zakwitły 
na kilka dni przed Wszystkimi 
Świętymi.

W przeciwnym razie cały trud i 
wydatek pójdzie na marne. Kwia-
ty muszą być dorodne, zauważal-
ne przez klientów i tanie. Z roku 
na rok zwiększa się konkurencja. 
Grabowskim to się udaje. W tym 
roku na placu Piłsudskiego w 
Aleksandrowie Kujawskim chry-
zantemy komodo wyróżniały się.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Aleksan-
drowie Kuj. 26 października Studio Małych Form 
Teatralnych ART-RE z Krakowa  wystawiło przed-
stawienie dla dzieci na motywach utworu Janiny 
Porazińskiej pt. „Kozucha Kłamczucha”. 

Zabawna opowieść o niesfornej kózce oprócz 
dużej dawki humoru uczy też prawdomówności, 
umiejętności wybaczania i prawdziwej przyjaźni. 
Na uwagę zasługuje też piękna scenografia i stroje 
aktorów akcentujące piękno Podhala.

Spektakl obejrzały dzieci z Przedszkola Samo-
rządowego Nr 1 oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 
3 w Aleksandrowie Kuj., wspaniale się bawiąc i 
czynnie włączając w przebieg przedstawienia.

(es)

„Kozucha Kłamczucha” 
w miejskiej bibliotece 
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Spektakl wzbudził zainteresowanie dzieci
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