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WYWIAD Z RADNYM
- MARCIN ZAJÑCZKOWSKI

WYWIAD ZDROJUWYWIAD ZDROJU

Marcin Zajàczkowski - przewodniczàcy Rady Miejskiej Ciechocinka,
prezes Zarzàdu Przedsi´biorstwa Uzdrowisko Ciechocinek.

- Dlaczego zdecydowa∏ si´ Pan kandydowaç
do Rady Miejskiej?

- Ciechocinek potrzebuje zmian, powiewu Êwie-
˝ego powietrza, wykorzystania nowych mo˝liwoÊci
i tego, aby reprezentantami mieszkaƒców byli rów-
nie˝ przedsi´biorcy i biznesmeni. Odnosi∏em wra˝e-
nie, ˝e samorzàdowcy oraz w∏adze miasta nie rozu-
mieli potrzeb lokalnego biznesu i przedsi´biorców,
którzy przecie˝ zapewniajà miastu nie tylko funkcjo-
nowanie, dajà miejsca pracy, ale równie˝ stanowià
si∏´ pociàgowà, istotny czynnik rozwojowy dla uzdro-
wiska.

- Jak wynika z opublikowanego w grudniu ubie-
g∏ego roku raportu Szko∏y G∏ównej Handlowej,
Ciechocinek nale˝y do czo∏ówki miejsc, w któ-
rych warto inwestowaç. Wed∏ug Pana - jaki obszar,
kierunek inwestycji by∏by najlepszy dla naszego
miasta?

- Ciechocinek ma blisko 180-letnià tradycj´ zwià-
zanà z t´˝niami, solankami i wszystkim, co niosà ze
sobà naturalne bogactwa lecznicze, wi´c logicznym
jest, ˝e nale˝y zapewniç optymalne warunki do in-
westycji i rozwoju bran˝y turystyczno-uzdrowiskowej.
Wszelkie fundusze nale˝y inwestowaç tak, by podnosiç
turystycznà atrakcyjnoÊç naszego miasta.

- Ma Pan na myÊli jakieÊ konkretne inwestycje,
które w tym zakresie powinny powstaç w naszym
mieÊcie?

- Na konkrety jeszcze za wczeÊnie. Jednak nie mo-
˝emy zapominaç, ˝e Ciechocinek to miejsce, gdzie
przyje˝d˝ajà g∏ównie ludzie starsi, a mo˝e nale˝a∏oby
t´ tendencj´ zmieniç… Do miasta powinni nap∏ywaç
tak˝e ludzie m∏odsi, którzy dysponujà innym portfe-
lem i mo˝liwoÊciami finansowymi. Inwestycje miejs-
kie, które powsta∏y w ostatnim czasie w postaci parku
linowego, kortów tenisowych, boisk, si∏owni na Êwie-
˝ym powietrzu sà jak najbardziej celowe, gdy˝ dajà
mo˝liwoÊç sp´dzenia wolnego czasu tak˝e ludziom
m∏odszym oraz rodzinom z dzieçmi. Inwestowanie
w takie przedsi´wzi´cia to przysz∏oÊç uzdrowiska.
Mogà to byç zwyk∏e Êcie˝ki rowerowe, ale porzàdnie
zaplanowane, zrealizowane i oczywiÊcie rozreklamo-
wane. Nie tak jak trakt solny, którego potencja∏ jest
niewykorzystany. O tym, ˝e on istnieje, wie zapewne
niewielu mieszkaƒców i kuracjuszy. Dlatego jako
Przedsi´biorstwo Uzdrowisko Ciechocinek stworzy-
liÊmy Szlak Solankowy, który oznaczono Êwietlnymi
pylonami i zaplanowany zosta∏ on w taki sposób,
aby pokazaç miejsca atrakcyjne z punktu widzenia
turysty i kuracjusza.

- Szlak ten biegnie mi´dzy innymi wzd∏u˝ t´˝ni,
które PUC w ca∏oÊci finansuje. Wiem, ˝e mia∏ Pan
pomys∏, aby do utrzymania t´˝ni w∏àczy∏o si´ tak-

˝e miasto...
- Zgadza si´. Taki plan powsta∏, poniewa˝ spó∏ka

PUC w koƒcu 2012 roku zosta∏a skomunalizowana.
WczeÊniej by∏a to spó∏ka skarbu paƒstwa, a na chwil´
obecnà stuprocentowym udzia∏owcem przedsi´bior-
stwa jest Urzàd Marsza∏kowski Województwa Kuja-
wsko-Pomorskiego. Zanim dosz∏o do przekszta∏cenia,
do ustawy bud˝etowej rokrocznie wpisywana by∏a
dotacja celowa na remont t´˝ni. W zwiàzku ze zmianà
w∏aÊciciela obecnie nie ma mo˝liwoÊci zapisywania
w bud˝ecie Êrodków na inwestycje. JednoczeÊnie brak
jest stosownych instrumentów prawnych, które po-
zwala∏yby finansowaç lub dofinansowaç remonty
t´˝ni. W zwiàzku z tym PUC nie tylko utrzymuje t´˝-
nie, ale ma obowiàzek przeprowadzania remontów.
Dla przyk∏adu powiem, ˝e wymiana tarniny, która
dokonywana jest co kilka, kilkanaÊcie lat, na 100
metrach bie˝àcych t´˝ni stanowi wydatek prawie 2
mln z∏otych. A mamy 1740 metrów t´˝ni! W przeciàgu
kolejnych pi´ciu lat potrzebujemy zatem oko∏o 20
mln z∏otych na remonty. GdybyÊmy nie pobierali
op∏at za wejÊcie na teren t´˝ni, spó∏ka ze swojej dzia-
∏alnoÊci operacyjnej - sanatoriów czy warzelni, nie
by∏aby w stanie utrzymaç t´˝ni. A roczny koszt ich
utrzymania - bez remontów to ponad 800 tysi´cy
z∏otych. Stàd pomys∏, aby zaprosiç miasto do chocia˝-
by cz´Êciowego partycypowania w kosztach utrzyma-
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nia tego wspólnego dobra, podstawowego elementu
infrastruktury uzdrowiskowej, jakim sà t´˝nie. Nie-
stety pomys∏ nasz nie znalaz∏ dotàd przychylnoÊci
Pana burmistrza. Mam nadziej´, ˝e w obecnej ka-
dencji si´ to zmieni.

- Mieszkaƒcy obawiajà si´, ˝e PUC wprowadzi
op∏aty za wejÊcie na teren t´˝ni tak˝e i dla nich.
Co mo˝e Pan odpowiedzieç zainteresowanym na
ten temat?

- Nie mamy takich planów, mo˝emy uspokoiç
mieszkaƒców. Nigdy nie braliÊmy takiej opcji pod
uwag´.

- Kontynuujàc temat inwestycji, Prezes spó∏ki
Termy Ciechocinek Robert Zar´ba zapowiada, ˝e
nowy hotel uzdrowiskowy, który ma w planach
wybudowaç przy basenie, niczego nie zniszczy,
nie b´dzie mia∏ zgubnego wp∏ywu na mikroklimat
miasta, a inwestycja rozs∏awi Ciechocinek. Jakie
jest Pana zdanie na ten temat?

- Powstanie basenu to rzecz oczywista - powrót
do tradycji, do korzeni sprawi, ˝e basen, o ile zostanie
odbudowany, na pewno stanie si´ najwi´kszà atrak-
cjà Ciechocinka. W latach jego dawnej ÊwietnoÊci
by∏y takie weekendy, ˝e sprzedawano ponad 10 000
biletów wst´pu. Wiem, ̋ e toczy∏a si´ burzliwa dyskusja
na temat wp∏ywu inwestycji hotelowej przy basenie
na mikroklimat w obszarze mi´dzyt´˝niowym. Poda-
wano nast´pujàce argumenty: brak przewietrzenia
t´˝ni, zgubny wp∏yw ha∏asu czy emisji CO2 z hotelo-
wej kot∏owni. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie,
trudno mi wyrokowaç. Wiem, ˝e zosta∏y przeprowa-
dzone stosowne analizy. Z pewnoÊcià nale˝a∏oby si´
zastanowiç czy wzmo˝ony ruch samochodowy w oko-
licach t´˝ni nie przyniós∏by najwi´kszej szkody... Sà
jednak rozwiàzania, które z powodzeniem funkcjonu-
jà na ca∏ym Êwiecie, które ograniczajà ruch samocho-
dowy w takich lokalizacjach, tworzàc na przyk∏ad
parkingi buforowe i organizujàc ruch samochodów
elektrycznych. Jako mieszkaniec uzdrowiska czekam
na rewitalizacj´ basenu solankowego w dawnej lo-
kalizacji. Choç nie ukrywam, ˝e dochodzà do mnie
sygna∏y o zainteresowaniu budowà solankowego
aquaparku z hotelem 5 gwiazdkowym przez du˝ego
dewelopera w innej lokalizacji na terenie Ciechocin-
ka. PUC zosta∏ poproszony o okreÊlenie mo˝liwoÊci
dostarczania kilku tysi´cy litrów solanki w skali ro-
ku w∏aÊnie na potrzeby wspomnianej inwestycji. Tak
jak Pani wspomnia∏a, ostatni raport Szko∏y G∏ównej
Handlowej równie˝ dowiód∏ tego, i˝ nasze miasto
ma ogromny potencja∏ inwestycyjny.

- Co zatem Pana zdaniem stoi na przeszkodzie
przedsi´biorcom, aby to w∏aÊnie nasze miasto
uznali za atrakcyjne i warte inwestowania?

- Prosz´ zauwa˝yç, jakie w ostatnich latach mie-
liÊmy inwestycje w bran˝y hotelowej, turystycznej?
Niedawno powsta∏ okaza∏y hotel Austeria, jednak
jest to typowo konferencyjny, biznesowy obiekt, dla-
tego móg∏ zostaç wybudowany praktycznie w ka˝dej
lokalizacji. WczeÊniej jeden czy dwa pensjonaty warte
uwagi i w zasadzie tyle... W 2001 roku powsta∏ cztero-
gwiazdkowy hotel Villa Park, który Êwietnie funkcjo-
nuje do dziÊ i który jest idealnym przyk∏adem, ˝e biz-
nes po∏àczony z lecznictwem uzdrowiskowym, spa,
wellness i wypoczynkiem ma sens i jest op∏acalny.

Nale˝a∏oby ˝yczyç sobie wi´cej tego typu inwestycji.
To pokaza∏oby innym, ˝e do Ciechocinka warto przy-
je˝d˝aç, ˝e nasze miasto to nie tylko sanatoria i ku-
racjusze ze skierowaniami z NFZ, to nie tylko deptak
i fontanna Grzybek, ale to tak˝e miejsce, gdzie mo˝na
ciekawie sp´dziç czas na wiele sposobów.

- Co Pana zdaniem miasto mog∏oby zrobiç, aby
przyciàgnàç inwestorów do Ciechocinka?

- Na bazie wspomnianego raportu, który powsta∏
i zosta∏ opublikowany chocia˝by na stronie miejskiej,
nale˝a∏oby na przyk∏ad stworzyç biuro obs∏ugi in-
westorów. Tym samym pokazanoby, ˝e przy Urz´dzie
Miasta funkcjonuje miejsce, gdzie zainteresowany
naszym uzdrowiskiem mo˝e przyjechaç i otrzymaç
komplet informacji na temat uwarunkowaƒ co do
prowadzenia czy planowania danej inwestycji. JeÊli
jednak nie mamy planów zagospodarowania prze-
strzennego to ˝aden biznesmen, który zna wartoÊç
swoich pieni´dzy, nie zdecyduje si´ zainwestowaç
w Ciechocinku. Dlatego jednym z pierwszych elemen-
tów, na które chcia∏bym po∏o˝yç du˝y nacisk i do te-
go tak˝e zach´cam radnych, jest uchwalenie takiego
planu.

- Od wyborów min´∏y ponad 4 miesiàce. Jak
do tej pory uk∏ada si´ Pana wspó∏praca jako prze-
wodniczàcego z radnymi, burmistrzem i Urz´dem
Miasta?

- JesteÊmy na etapie „docierania si´”. Wszyscy no-
wi radni, równie˝ ja, uczymy si´ czym jest samorzàd
i samorzàdnoÊç. To intensywna nauka, gdy˝ musimy
zapoznaç si´ z wieloma dokumentami i przepisami.
Jednak jak na razie wÊród nowych, jak i doÊwiadczo-
nych ju˝ radnych jest wiele entuzjazmu i ch´ci pracy
dla dobra miasta. ˚yczymy sobie, aby Ciechocinek
rozwija∏ si´ co najmniej tak dobrze jak do tej pory,
a nawet lepiej. W mojej ocenie nie by∏o do tej pory
na sesjach rady miejskiej tematów kontrowersyjnych,
które wymaga∏yby stawiania sprawy na ostrzu no-
˝a. Na razie udaje nam si´, nawet sprawy dyskusyj-
ne, za∏atwiaç w sposób rozsàdny i rozwa˝ny. MyÊl´,
˝e pokazuje to wol´ wspó∏pracy. Kiedy dojdziemy
do trudnych tematów, oka˝e si´, czy ta wola wspó∏-
pracy jest obustronna.

- Zgodnie ze statutem jako radny ma Pan tak-
˝e obowiàzek spotykaç si´ z mieszkaƒcami. Czy
wielu ciechocinian odwiedza Pana podczas dy˝uru?
Z jakimi sprawami, problemami najcz´Êciej si´
zg∏aszajà?

- By∏em zaskoczony faktem, ˝e na dy˝urach od-
wiedza mnie tak niewielu mieszkaƒców. Do tej pory
pojawi∏o si´ zaledwie kilka osób. Z kolei tematy, któ-
re powtarzajà si´ podczas takich spotkaƒ to m.in.
brak uporzàdkowania miejsc parkingowych, ma∏a
iloÊç toalet publicznych, du˝y ruch samochodowy
w centrum miasta, kontrowersje co do sposobu rewi-
talizacji parków i terenu przy t´˝niach. Sà to na pew-
no tematy, którymi nale˝a∏oby si´ zajàç.

- Czy uda∏o si´ ju˝ Panu rozpoczàç realizacj´
postulatów wyborczych?

- Troch´ za wczeÊnie na jakieÊ spektakularne suk-
cesy. Niemniej jednak jeden z postulatów jest w trak-
cie realizacji, zmierza on w dobrym kierunku. Jest
to punkt dotyczàcy zmniejszenia obcià˝enia finanso-
wego za energi´ cieplnà dla mieszkaƒców spó∏dzielni




