
- 16 listopada 2014 r. mieszkaƒcy Ciechocinka
po raz kolejny wybrali Pana Burmistrzem Miasta.
Wygra∏ Pan w pierwszej turze wyborów, otrzymujàc
prawie 60% g∏osów. Jak Pan sàdzi, co zadecydowa∏o
o tak wysokim wyniku?

- Ka˝de wybory stanowià swego rodzaju weryfikacj´
w zakresie oceny dotychczasowych dokonaƒ, jak rów-
nie˝ i zaufania, jakim mieszkaƒcy darzà dotychczaso-
wego w∏odarza. MyÊl´, ˝e tylko osoba pozbawiona sa-
mokrytyki mog∏aby uznaç, ˝e taka weryfikacja to nic
szczególnie wa˝nego. Z mojego punktu widzenia jest
to najwa˝niejszy moment, który stanowi odpowiedê
na pytanie: Czy mieszkaƒcy Ciechocinka pozytywnie
oceniajà mojà prac´, moje dzia∏ania, czy strategia ro-
zwoju naszego miasta, którà mieszkaƒcom proponuj´,
jest przez nich akceptowana i wreszcie czy mieszkaƒcy
poprzez kolejny mandat zaufania uznajà, ˝e takiego
kandydata warto poprzeç. Jest oczywiÊcie w ka˝dych
wyborach pewna doza niepewnoÊci. Natomiast sam
wynik traktuj´ jako mandat zaufania, który przekonuje
mnie, i˝ kierunek moich dzia∏aƒ jest w∏aÊciwy, choç
pewnie nie wszyscy mieszkaƒcy Ciechocinka si´ z nim
uto˝samiajà, ale blisko szeÊçdziesi´cioprocentowy
wynik poparcia to tak˝e ogromne zobowiàzanie i wy-
zwanie na kolejne cztery lata. B´d´ podejmowa∏ wszel-
kie mo˝liwe dzia∏ania, aby nie zawieÊç tych mieszkaƒ-
ców, którzy mi zaufali, a jednoczeÊnie przekonaç ko-
lejne osoby do tego, ˝e dzia∏ania Rady Miejskiej i moje
sà w∏aÊciwe i dobrze s∏u˝à rozwojowi Ciechocinka.

- Co uwa˝a Pan za swój najwi´kszy sukces na sta-
nowisku Burmistrza minionej kadencji?

- W ogromie zadaƒ inwestycyjnych przedsi´wzi´-
ciem, które przynios∏o miastu najwi´cej splendoru,
jest sprawne  przeprowadzenie rewitalizacji i rozbudo-
wy dawnego budynku Kina „Zdrój” i jego przystoso-
wanie do potrzeb funkcjonowania Miejskiego Centrum
Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej, a tak˝e
przywrócenie funkcji pi´knego, nowoczesnego kina

wraz z salà multimedialnà, konferencyjnà. To jedno
z zadaƒ, które najbardziej mnie cieszy.

Kolejnym zadaniem, które przynosi Ciechocinko-
wi du˝o splendoru, choç musimy intensywnie praco-
waç nad tym, aby mocniej zaistnieç na rynku turysty-
cznym, jest budowa bardzo pi´knego i nowoczesne-
go pola campingowego wraz z parkingiem przy
ul. Kolejowej. W tym miejscu pragn´ przypomnieç,
i˝ obiekt ten uzyska∏ tytu∏ „Master Camping 2014”
w kategorii campingów do 150 miejsc noclegowych.
Zaj´liÊmy pierwsze miejsce w kraju, co podkreÊla traf-
noÊç realizacji tej inwestycji, ale tak˝e i w∏aÊciwe wy-
konanie pod wzgl´dem funkcjonalnym.

Tradycyjnie du˝à rol´ przywiàzywaliÊmy do realizacji
zadaƒ zwiàzanych z uatrakcyjnianiem terenów zielo-
nych. Uda∏o nam si´ mi´dzy innymi zakoƒczyç jesienià
ubieg∏ego roku zagospodarowanie terenów bezpoÊred-
nio przylegajàcych do Teatru Letniego z pi´knymi
fontannami i kurtynami wodnymi. To pierwsze tak
nowatorskie tego typu rozwiàzanie w kraju. Realizacja
tego zadania przynosi mi mnóstwo satysfakcji. MyÊl´,
˝e bardzo dobrym pomys∏em by∏o w∏àczenie do tego
zadania m∏odych zdolnych studentów wydzia∏ów ar-
chitektury, dla których og∏osiliÊmy konkurs. Pozwala
nam to na wprowadzenie nowej jakoÊci, nowego sty-
lu dla pewnych obszarów miasta Ciechocinka. Bardzo
pozytywnie zosta∏o to przyj´te i wyobra˝am sobie,
˝e b´dziemy kontynuowaç podobne przedsi´wzi´cia.

Samorzàd Ciechocinka - nie tylko w ostatniej ka-
dencji, ale przez ostatnich kilkanaÊcie ju˝ lat - du˝à
wag´ przywiàzuje tak˝e do poprawy stanu uk∏adu
komunikacyjnego. Staramy si´ budowaç nowe odcinki
dróg, wspomn´ w tym miejscu mi´dzy innymi: ulic´
Mickiewicza i Piaskowà, budow´ obwodnicy dla Cie-
chocinka, ale tak˝e remonty oraz przebudowy istnie-
jàcych nawierzchni dróg - mam nadziej´, ˝e ku zado-
woleniu i satysfakcji wszystkich u˝ytkowników uk∏adu
komunikacyjnego w naszym mieÊcie.

Cieszà mnie równie˝ bardzo oddane do u˝ytku
miejsca aktywnego wypoczynku w obszarze parku
T´˝niowego oraz rewitalizacja cz´Êci parku Zdrojowe-
go, choç nie ukrywam, ˝e w zakresie wykonania pew-
nych elementów - mam tu na myÊli s∏ynne ju˝ alejki
spacerowe - ciàgle jesteÊmy w sporze sàdowym z wy-
konawcà. Jest to niestety moja pi´ta achillesowa. Mam
nadziej´ na rych∏e rozstrzygni´cie post´powania sà-
dowego i realizacj´ zaplanowanego zakresu pracy
zgodnie z dokumentacjà projektowà i oczekiwaniami
wszystkich u˝ytkowników.

- Czy orientuje si´ Pan, kiedy mo˝na liczyç na ta-
kie rozstrzygni´cie, gdy˝ ta sprawa trwa ju˝ doÊç
d∏ugo...

- Ekspertyza, którà sàd okr´gowy zleci∏ do wykona-
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nia jednej z firmy in˝ynierskich z Warszawy, zosta∏a
przygotowana, ale w sposób bardzo ogólnikowy i sàd
wyznaczy∏ termin uzupe∏nienia brakujàcych elemen-
tów do koƒca lutego. Czas jest wi´c nieodleg∏y. MyÊl´,
˝e po dopracowaniu tego dokumentu sàd wyznaczy
termin dokonania poprawek.

- Jak ocenia Pan efekty wspó∏pracy z Radà Miejskà
poprzedniej kadencji?

- Nie jest ˝adnà tajemnicà, ˝e uk∏ad w Radzie nie
gwarantowa∏ poczucia komfortu. Natomiast dziÊ, oce-
niajàc w kategoriach generalnych dzia∏ania z perspek-
tywy czasu, uwa˝am, ˝e wszystkim radnym Rady Miejs-
kiej, bez wzgl´du na przekonania polityczne, sympatie
i antypatie, zale˝a∏o na tym, by nasze miasto rozwija-
∏o si´, aby dzia∏o si´ tu jak najwi´cej, jak najlepiej,
aby wizerunek Ciechocinka wzrasta∏, a dzia∏ania w za-
kresie poprawy jego atrakcyjnoÊci przysparza∏y nam
dziesiàtki tysi´cy turystów, którzy zechcà odwiedziç
to wyjàtkowe, magiczne miejsce naszego kraju.

- Jak wyobra˝a Pan sobie wspó∏prac´ z Radà obec-
nej kadencji? Co wed∏ug Pana zmieni si´ w Radzie
Miejskiej, bioràc pod uwag´ jej nowych cz∏onków?

- Wspó∏pracujemy od niedawna, odby∏y si´ dopiero
trzy pierwsze sesje, ale chc´ wierzyç w to, ˝e b´dà to
dobre cztery lata dla Ciechocinka, ˝e osoby, które
otrzyma∏y mandat zaufania od mieszkaƒców i zosta∏y
wybrane w sk∏ad naszego lokalnego parlamentu, b´dà
podejmowaç tylko dobre decyzje, uchwa∏y, które b´dà
dobrze s∏u˝y∏y rozwojowi uzdrowiska i które sprawià,
˝e po czterech latach b´dziemy mogli, dokonujàc pod-
sumowania, powiedzieç: „to by∏ dobry czas dla naszego
miasta, dla naszych mieszkaƒców”. G∏osowanie w jed-
nym z kluczowych tematów, jakim by∏o jednog∏oÊne
przyj´cie bud˝etu, Êwiadczy o tym, i˝ Wysoka Rada
w sposób odpowiedzialny podchodzi do tego, aby
miasto funkcjonowa∏o bez niepotrzebnych napi´ç
i problemów. Wierz´ g∏´boko w to, ˝e wypracujemy
takie p∏aszczyzny wspó∏pracy, które b´dà satysfakcjo-
nujàce dla wszystkich: w pierwszej kolejnoÊci dla mie-
szkaƒców, dla goÊci uzdrowiska, ale tak˝e dla Paƒstwa
Radnych i dla mnie osobiÊcie.

- Co stanowi zatem priorytet dzia∏ania obecnej
kadencji, nie wybiegajàc oczywiÊcie zbyt daleko
w przysz∏oÊç...

- Trwajàca w tej chwili rewitalizacja w ramach dru-
giego etapu parku Zdrojowego to zadanie, do którego
przywiàzuj´ ogromnà wag´ i myÊl´, ˝e park Zdrojowy
w sposób znaczàcy zmieni swoje oblicze. Cieszy mnie
równie˝ fakt, ˝e pomys∏ utworzenia Domu Dziennego
Pobytu dla osób, które pragnà aktywnie, ale w sposób
zorganizowany sp´dzaç czas, tak˝e trafi∏ na podatny
grunt i za chwil´ b´dziemy przyst´powaç do opraco-
wania dokumentacji technicznej i byç mo˝e, jeÊli Wy-
soka Rada podejmie takà uchwa∏´, jeszcze w koƒcówce
tego roku, przystàpilibyÊmy do realizacji tego przedsi´-
wzi´cia - bardzo oczekiwanego przez mieszkaƒców,
szczególnie pokolenia 50+. Jednak oczywiÊcie b´dzie
to miejsce, w którym w sposób aktywny czas b´dà mo-
gli sp´dzaç wszyscy ch´tni, którzy pod opiekà animato-
rów, koordynatorów zechcà realizowaç swoje pasje.

- Wspomnia∏ Pan o rewitalizacji parku Zdrojo-
wego... Kiedy mieszkaƒcy mogà liczyç na to, ˝e za-
koƒczà si´ tam prace?

- Umowny termin zakoƒczenia prac okreÊlony zo-
sta∏ na 15 czerwca bie˝àcego roku.

- Co zatem z koncertami, które odb´dà si´ wczeÊ-
niej? MyÊl´ tu przede wszystkim o wyst´pie zespo∏u
Golec uOrkiestra na poczàtku maja...

- Zakres prac jest przeogromny, ale uzgodniliÊmy
z wykonawcà, ˝e w pierwszej kolejnoÊci zrealizowane
zostanà roboty w obszarze od stawu za fontann´ JaÊ
i Ma∏gosia. Jednak wiele elementów tego zadania in-
westycyjnego, dzi´ki sprzyjajàcym warunkom atmo-
sferycznym wykonywanych jest w tej chwili. MyÊl´,
˝e przy odrobinie szcz´Êcia prace w tym zakresie b´dà
mog∏y byç zakoƒczone przed weekendem majowym.
Natomiast kontynuacja prac zwiàzanych z rewitaliza-
cjà obiektu kr´gielni, budowà kiosków w stylu, w ja-
kim funkcjonowa∏y one przed wojnà, budowa kàcików
dla zakochanych, to wszystko chcielibyÊmy zrealizowaç
do 15 czerwca.

Jednak nie tylko park Zdrojowy jest naszym oczkiem
w g∏owie. ChcielibyÊmy rewitalizowaç tak˝e i du˝e
obszary zielone. Po udanej, jak sàdz´, realizacji inwe-
stycji terenu przyleg∏ego do Teatru Letniego i Kina
„Zdrój”, zaplanowaliÊmy w tym roku rewitalizacj´ te-
renu zielonego znajdujàcego si´ na zapleczu obelisku
Jana Paw∏a II oraz przy ulicy 3 Maja. Marzy mi si´ tak˝e
realizacja, byç mo˝e w zupe∏nie innej konwencji, bu-
dowy du˝ego placu centralnego, który objà∏by obszar
od ulicy Zdrojowej a˝ do ulicy 3 Maja i zagospodaro-
wanie tego terenu w sposób nowoczesny poprzez
wprowadzenie szeregu ró˝nych atrakcji. MyÊl´, ˝e roz-
wiàzania konkursowe zaproponowane przez 27 stu-
dentów wydzia∏ów architektury uczelni z ca∏ego kraju,
po konsultacjach z Radà Miejskà, a tak˝e z mieszkaƒ-
cami Ciechocinka pozwolà na wybranie koncepcji,
którà moglibyÊmy zrealizowaç na tym obszarze. Planu-
jemy równie˝ opracowanie dokumentacji na przebu-
dow´ nawierzchni ulicy T´˝niowej na odcinku od pla-
cu Gdaƒskiego do T´˝ni nr1, ale z zagospodarowaniem
cz´Êci terenu zielonego bezpoÊrednio przylegajàcego
do ulicy T´˝niowej. Byç mo˝e poprzez wybudowanie
tam jakiegoÊ pi´knego, nowoczesnego i bezpiecznego
dla dzieci ogrodu jordanowskiego, wprowadzenie
elementów architektury ogrodowej. Istotna te˝ jest
sprawa powiedzia∏bym bardzo przyziemna, ale wa˝na,
czyli budowa estetycznego i funkcjonalnego szaletu
miejskiego. Po wy∏onieniu biura projektowego b´dzie-
my prowadziç konsultacje, aby na wskazanym obszarze
znajdowa∏o si´ jak najwi´cej atrakcyjnych obiektów.

Nie ukrywam tak˝e, ˝e chcia∏bym bardzo doprowa-
dziç do przebudowy niektórych fragmentów uk∏adu
komunikacyjnego w mieÊcie. W tej chwili ju˝ przygo-
towujemy si´ do wy∏onienia biura projektowego, któ-
re rozwià˝e uk∏ad komunikacyjny w obszarze placu
Gdaƒskiego. MyÊl´, ˝e we wspó∏pracy z Zarzàdem
Dróg Wojewódzkich uda si´ przebudowaç skrzy˝o-
wanie ulicy Kopernika i Narutowicza. Byç mo˝e zrodzà
si´ jeszcze inne pomys∏y, które usprawnià uk∏ad komu-
nikacyjny naszego miasta i spowodujà, ˝e po ulicach
Ciechocinka b´dzie si´ jeêdziç bezpieczniej.

- Wielu mieszkaƒców oraz niektórzy radni majà
du˝e oczekiwania zwiàzane z powstaniem basenu
miejskiego. Jak pan odnosi si´ do tych  planów?

- Nie jestem upowa˝niony do tego, aby w sposób




