
LISTY Z PRZYCINKIEM

Miasto chocia˝ ma tylko jednego burmistrza, jednà
rad´, a jednak wielu gospodarzy. Bo ka˝dy jest gospo-
darzem na swoim terenie. Odgórne zarzàdzenia, proÊ-
by, nakazy sà wi´c tylko wytycznymi dla pracy na swoim
podwórku. I ka˝dy robi to jak najlepiej, najpilniej,
najdok∏adniej. Ale wed∏ug w∏asnego gustu i widzenia.
No i mo˝liwoÊci finansowych. A czasami robi tylko po
to, aby zrobiç inaczej ni˝ mówià przepisy, bo „kto mi
tu b´dzie rzàdzi∏”.

Ciechocinek kwitnie. Kwitnie dos∏ownie, bo to
przecie˝ wiosna, chocia˝ lato ju˝ puka do drzwi. Po-
goda jednak dotychczas niezbyt przychylna, bo ciàgle
zimno i tych kilka upalnych dni, nienaturalnie ciep∏ych
o tej porze, te˝ nie sprzyja rozwojowi przyrody.

Pi´kne by∏y w tym roku magnolie. Obsypane kwia-
tami przyciàga∏y wzrok na równo zielonym trawniku,
bo ˝aden kret nosa przez siatk´ po∏o˝onà pod ziemià
 - nie wychyli∏.
      Bardzo dobrym pomys∏em by∏o równie˝ po∏o˝e-
nie kratek na trawnikach przy ulicach, gdzie sà parkin-
gi. Mo˝na swobodnie wsiàÊç do samochodu, a trawa
roÊnie bez przeszkód. Nie ma wydeptanych po∏aci
przy kraw´˝nikach. Ot, ktoÊ pomyÊla∏ i o ludziach,
i o samochodach, i o zieleni.

Wprost odwrotnie jest na parkingu przy jednym z
sanatoriów. Zatoka parkingowa niby jest, wyznaczone
sektory dla samochodów, ale trzeba si´ zastanowiç,
jak wjechaç. I czy nas tu w ogóle  oczekujà. JeÊli zapar-
kujemy przodem (rurà wydechowà do budynku - a
wi´c sprzecznie z kodeksem) walnie si´ w betonowy
kloc z kwiatami wystawiony przy kraw´˝niku. JeÊli

ty∏em, walnie si´ w spód kufra i ˝adnym sposobem
nie wyjmie si´ walizy z baga˝nika, bo zamiast umo˝liwiç
podejÊcie do auta, od ty∏u ustawiono te feralne
betonowe kr´gi z kwiatami, a za nimi w zwartym szyku
metrowa roÊlinnoÊç. A wi´c albo uszkodzisz samochód,
albo podepczesz kwiaty. Zniszczysz samochód - twoja
strata, zniszczysz kwiat - b´dzie ci to policzone jako
wandalizm. A wi´c po co parking? Gospodarz chce
zamarkowaç, ˝e jest goÊcinny, przewidujàcy, ale dla
goÊci zatrzymujàcych si´ przed obiektem - zaskoczenie
nietrafnoÊcià rozwiàzania technicznego. BezmyÊlnoÊç.
I czy nas tu oczekujà?
      Okropnie wyglàdajà te˝ od kilku lat rozstawione
w wielu punktach miasta kramy  z niby pamiàtkami z
Ciechocinka. Oblepiajà Plac Gdaƒski, ulic´ Warzelnianà,
Al. Armii Krajowej. Ponoç nie mo˝na zwalczyç ich
w∏aÊcicieli, zmusiç do bardziej estetycznych kramów.
Wi´c króluje discopolowy romans w Ciechocinku z
lampà z soli, obok s∏onik porcelanowy z kapeluszem
s∏omkowym, kadzide∏ko indyjskie z odpustowymi
bibelotami. Jak w starej piosence kabaretowej: ludzie
to lubià,  ludzie to kupià, byle na chama, byle g∏oÊno,
byle g∏upio. Czy rzeczywiÊcie tacy jesteÊmy, czy z braku
konkurencji na poziomie jesteÊmy zdani na bylejakoÊç.
I na uogólnienie, ˝e w Ciechocinku nie ma porzàdnych
pamiàtek.
      Czekamy na kogoÊ z gustem, inwencjà, dobrym
pomys∏em. Czas przebiç si´ przez bylejakoÊç, bezna-
dziej´, tupet i but´ kiczu.

Ale trzeba chcieç...
        Wasza Pieg˝a z I∏˝y
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