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Wywiad z radnà Aldonà Nocnà

WYWIAD ZDROJUWYWIAD ZDROJU

Aldona Sylwia Nocna - wiceprzewodniczàca Rady Miejskiej Ciecho-
cinka kadencji 2014-2018, nauczycielka w Liceum Ogólnokszta∏-
càcym im. S. Staszica, popularyzatorka wiedzy o historii Ciechocinka.

- Kiedy zacz´∏a si´ Pani przygoda z samorzàdem
i co sk∏oni∏o Panià do podj´cia wyzwania dzia∏al-
noÊci samorzàdowej?

- Jestem radnà ju˝ czwartà kadencj´. Po raz pierwszy
wygra∏am w 2002 r. Startowa∏am wówczas w wyborach
do Rady Miejskiej z Komitetu Wyborczego Towarzys-
twa Przyjació∏ Ciechocinka. Co ciekawe, z ca∏ej naszej
grupy mieszkaƒcy wybrali wówczas Krzysztofa Czajk´
i mnie, a wi´c najm∏odszych kandydatów. Poczàtki nie
by∏y ∏atwe, bowiem praca radnego wià˝e si´ nie tylko
z realizacjà swoich pomys∏ów, rozwiàzywaniem pro-
blemów mieszkaƒców, lecz tak˝e z czytaniem doku-
mentów, które sà nie zawsze przejrzyste. Trzeba czytaç
uwa˝nie projekty uchwa∏, znaç ustaw´ o samorzàdzie
gminnym, rozró˝niaç, co nale˝y, a co nie nale˝y do
kompetencji samorzàdu, co wolno, a czego nie wolno
robiç radnemu. MyÊl´, ˝e przez ponad 12 lat pracy
zdoby∏am bardzo du˝e doÊwiadczenie. Kolejne sukcesy
w wyborach sà potwierdzeniem tego, ˝e ludzie mi ufa-
jà i doceniajà mój wysi∏ek, zaanga˝owanie oraz uczciwà
prac´ dla miasta.

Zawsze by∏am osobà aktywnà, w∏àcza∏am si´ w dzia-
∏alnoÊç spo∏ecznà ju˝ w szkole podstawowej. By∏am
harcerkà. Wychowa∏am si´ w rodzinie, w której wartoÊ-
cià by∏a praca dla drugiego cz∏owieka. Nie potrafi´
przejÊç oboj´tnie wobec kogoÊ, kto potrzebuje pomo-
cy. Jestem te˝ niepokorna, wystaj´ przed szereg, nie
umiem iÊç bezmyÊlnie w stadzie. Pewnym wzorem jest
dla mnie mgr Wies∏awa Wolfowa, moja nauczycielka
j´zyka polskiego z Liceum Ogólnokszta∏càcego im.
S. Staszica, którego jestem absolwentkà. Warto dodaç,
˝e to jedyna kobieta - honorowa obywatelka miasta
w grupie kilkunastu m´˝czyzn. Niezwyk∏a postaç, bar-
dzo szanowana i ceniona. Spo∏ecznik i po prostu dobry
cz∏owiek.

Bardzo wa˝ne jest dla mnie miejsce, w którym zde-
cydowa∏am si´ osiàÊç po studiach na sta∏e, chocia˝ po-
kusy kariery w Warszawie by∏y bardzo silne, a szanse
realizacji marzeƒ pracy w Polskim Radiu du˝e. Pozosta-
∏am dziewczynà z ma∏ego, ale niezwyk∏ego miasteczka,
które kocham. Ciechocinek to moje „gniazdo ojczyste”,
tu czuj´ si´ szcz´Êliwa. Zawsze powtarzam, ˝e jest to
idealne miejsce do ˝ycia.

- Jak wspó∏pracuje si´ Pani z obecnym sk∏adem
Rady Miasta oraz burmistrzem?

- MyÊl´, ˝e dobrze. Wszystkim nam przyÊwieca
wspólny cel, jakim jest dobro miasta i jego mieszkaƒ-
ców. Chocia˝ nie zawsze jest jednomyÊlnoÊç w podej-
mowaniu decyzji, myÊl´, ˝e ka˝dy radny wie, ˝e trzeba
szanowaç zasady demokracji i przyjàç pokornie wynik
g∏osowania. OczywiÊcie bywa i tak, ˝e czas pokazuje,
i˝ racj´ ma… mniejszoÊç. Uchwa∏´ sprawdza przecie˝
nadzór prawny wojewody. Poza tym radny nie mo˝e
byç semaforem i bezmyÊlnie podnosiç r´k´. Troch´

mnie niepokoi, ˝e burmistrzowi Leszkowi Dzier˝ewi-
czowi trudno jest czasem przyjàç to, ˝e jednak jego
pomys∏y czy jego otoczenia mogà byç nieakceptowane
przez wi´kszoÊç rady. Tak by∏o przyk∏adowo z decyzjà
sprzeda˝y gruntów na koƒcu parku Zdrojowego przy
ulicy Solnej. Czas pokaza∏, ˝e nie trzeba by∏o pozbywaç
si´ tej cz´Êci miasta, aby pozyskaç pieniàdze na remont
ulicy S∏oƒsk Górny. Mimo ˝e wiele nas dzieli, to lata
wspó∏pracy wskazujà, ˝e efekty sà pozytywne dla Cie-
chocinka. Burmistrz potrafi cz´sto przyjàç rady, rea-
lizowaç pomys∏y mieszkaƒców. Zresztà, kim jest rad-
ny? Sama etymologia s∏owa „radny” wskazuje, ˝e ma
po prostu s∏u˝yç radà. A rajca pracuje w zespole. Nie-
przypadkowo rada liczy 15 osób. Decyzje zapadajà
wi´kszoÊcià g∏osów.

- Jakie na dzieƒ dzisiejszy sà najwi´ksze i najpil-
niejsze potrzeby Ciechocinka?

- Najwa˝niejsze jest studium uwarunkowaƒ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego, które okreÊ-
li w sposób ogólny polityk´ przestrzennà w mieÊcie
i lokalne zasady zagospodarowania. Nie wolno zapo-
minaç, ˝e Ciechocinek to uzdrowisko, a wi´c „miejsce,
które leczy”, przestrzeƒ wymagajàca szczególnej troski.
Projektant powinien mieç ÊwiadomoÊç, ˝e nie wolno
mu projektowaç na czystej kartce papieru w oderwaniu
od realiów, ˝e powinien uszanowaç krajobraz natural-



ny, choç jest on te˝ przykryty warstwami kulturowymi.
Ciechocinek by∏ kszta∏towany przez kilkaset lat. NiegdyÊ
ka˝da miejscowoÊç mia∏a swój plan, na którym ryso-
wano strefy ochronne, w których kategorycznie zaka-
zywano budowy pewnych obiektów. I by∏o to przestrze-
gane. Teraz nierzadko bywa tak, ˝e wa˝niejszy jest
interes jednego w∏aÊciciela, dla którego liczy si´ tylko
jego w∏asny zysk, który omija przepisy lub bezkarnie
∏amie prawo i nie szanuje przestrzeni publicznej. Warto
przypomnieç, ˝e uzdrowisko takie jak Ciechocinek
musi mieç strefy ciszy! Skoro kuracjusze przyje˝d˝ajà
tu po zdrowie i wypoczynek, trzeba o to zadbaç. Kto
poszukuje g∏oÊnej rozrywki, niech jedzie na Ibiz´!
Poza tym w planowaniu niezwykle wa˝na jest zasada
zrównowa˝onego rozwoju, wskazana w Konstytucji
RP i w Traktacie o Unii Europejskiej z Maastricht. Cho-
dzi o zasad´ zrównowa˝onego wzrostu gospodarczego
z poszanowaniem Êrodowiska naturalnego. Zasoby
przyrodnicze to nie jest studnia bez dna. Trzeba zosta-
wiç coÊ nast´pnym pokoleniom. Zasoby przyrodnicze
to nie dobra nieograniczone, które cz∏owiek mo˝e wy-
korzystywaç w dowolny sposób.

Istotna jest te˝ poprawa jakoÊci powietrza, którym
oddychamy. Ciechocinek kojarzony jest z czystym po-
wietrzem, bowiem mamy najwi´ksze na Êwiecie inhala-
torium zbudowane r´kà cz∏owieka. Chodzi oczywiÊcie
o t´˝nie. A czym nierzadko oddychamy w niektórych
cz´Êciach miasta? Nie zaakceptuj´ wyjaÊnieƒ, ˝e to bie-
da sprawia, i˝ niektórzy mieszkaƒcy palà w piecu Êmie-
ciami, oponami czy plastikiem. To po prostu czysta
g∏upota - zabijanie siebie i innych powoli, dzieƒ za
dniem, trujàcym dymem z kominów. Skàd w Polsce
tyle przypadków zachorowaƒ na raka? Poza tym to
oczywiste, ˝e t´˝nie nie powinny mieç sàsiedztwa wiel-
kogabarytowych obiektów. To teren, który wymaga
szczególnej troski i ochrony. Mamy pi´kny rezerwat
s∏onoroÊli, który trzeba szanowaç. Uwielbiam widok
solirodu jesienià! Kompleks t´˝ni o ∏àcznej d∏ugoÊci
ponad 1743 metrów to unikat w skali Êwiata. Salina
ciechociƒska to nie tylko niezwyk∏y zabytek, miejsce
produkcji soli od ponad 180 lat, tà samà, sprawdzonà
metodà, lecz tak˝e obiekt, dzi´ki któremu Ciechocinek
sta∏ si´ magnesem dla przyjezdnych. Bez „magicznego
trójkàta”: êród∏o - t´˝nie - warzelnia by∏oby to miasto
takie jak wiele innych w Polsce. Dzi´ki niemu Ciecho-
cinek jest tym, czym jest i o tym nie wolno zapominaç.

- Jak realizowane sà cele, które przyÊwieca∏y
Pani w ostatniej kampanii wyborczej?

- Moje cele, które pojawi∏y si´ na ulotce, to: popra-
wa jakoÊci ˝ycia i bezpieczeƒstwa mieszkaƒców,
wspieranie seniorów i ich rodzin, troska o sprawy
dzieci i m∏odzie˝y, dba∏oÊç o ∏ad przestrzenny miasta,
tereny zielone i zabytki, ochrona terenów oko∏ot´˝nio-
wych - serca uzdrowiska, uÊwiadamianie znaczenia
dziedzictwa kultury. Natomiast g∏ówne has∏o wyborcze
mojego komitetu brzmia∏o „W trosce o mieszkaƒców”
i tak si´ dzieje. Skoro przyk∏adowo oko∏o 30% ciecho-
cinian to seniorzy, to trzeba zrobiç wszystko, aby ta
grupa czu∏a si´ dobrze w Ciechocinku. Stàd realizacja
pomys∏u radnych poprzedniej kadencji, aby utworzyç
rad´ seniorów w naszym mieÊcie, stàd realizacja pomys-
∏u utworzenia Domu Dziennego Pobytu w dawnej sie-
dzibie MCK. Trwajà prace nad opracowaniem statu-
tu rady seniorów i koncepcjà, jak powinien wyglàdaç
i komu s∏u˝yç obiekt przy ul. Mickiewicza 10. Ciesz´

si´, ˝e przywracany jest blask zabytkowi, jakim jest
kr´gielnia w parku Zdrojowym, wybudowana w 1909
roku. Wskaza∏am przed laty, ˝e trzeba dbaç o przyrod´
w naszym mieÊcie. W bud˝ecie zaplanowano wi´c na
przyk∏ad pieniàdze na to, aby likwidowaç jemio∏´ nisz-
czàcà drzewa. Ratujemy kasztanowce - zwalczanie szro-
tówka kasztanowcowiaczka, który z˝era ich liÊcie, po-
lega nie tylko na mikroiniekcji, lecz tak˝e na usuwaniu
i utylizacji opad∏ych liÊci, zawieszaniu budek l´gowych
dla ptaków owado˝ernych. Mam ró˝ne pomys∏y, które
wynikajà z mojego zainteresowania przyrodà i ekologià.

- Z jakimi problemami najcz´Êciej zwracajà si´
do Pani mieszkaƒcy naszego uzdrowiska?

- Sà to ró˝ne proÊby, które wynikajà z potrzeby po-
prawy jakoÊci ˝ycia. Ludzie nie chcà grz´znàç w b∏ocie,
kiedy wychodzà z domu, a mieszkajà od lat w centrum
Ciechocinka. Ciesz´ si´, ˝e w koƒcu utwardzane sà
dojazdy do posesji przy ul. Traugutta i ul. Kwiatowej.
Ludzie skar˝à si´ na ha∏as, nadmierny ruch samocho-
dów, k∏opoty z parkowaniem.

- W jaki sposób promuje Pani nasze miasto?
- Przede wszystkim du˝o pisz´ o Ciechocinku, ucze-

stnicz´ w konferencjach naukowych, popularyzuj´
wiedz´ o historii miasta. Utrwalam jego pi´kno na fo-
tografiach. Pisz´ artyku∏y o przesz∏oÊci uzdrowiska
i jego ludziach oraz o tym, co dzieje si´ teraz. Opraco-
wa∏am te˝ komplet pocztówek dawnego Ciechocinka
- jestem bowiem filokartystkà. Wyszukuj´ ciekawostki,
wszelkie wzmianki o uzdrowisku, choçby w limerykach
i dowcipach. Opowiadam o tym kuracjuszom i miesz-
kaƒcom, przygotowuj´ te˝ kolejnà ksià˝k´. Zawsze
podkreÊlam z dumà, ˝e jestem ciechociniankà.

- Dlaczego warto ocaliç od zapomnienia karty
historii Ciechocinka?

- Bo to po prostu niezwyk∏e miejsce, ze swoim ge-
nius loci…

- Dzi´kuj´ za rozmow´.
     Red.

Koncerty
- fontanna przy t´˝ni nr 1

2 maja oraz 30 maja - Andrzej Kubacki - koncerty
muzyki klasycznej operetkowej oraz standardy

rozrywkowe,
9 maja - koncerty akordeonisty Paw∏a Soboty,

16 maja - W∏odzimierz Votka - „Romanse cygaƒskie
i rosyjskie”,

23 maja - Micha∏ Hajduczenia - „Muzyczna podró˝ po
S∏owiaƒszczyênie”.

Koncerty - fontanna
w Parterach Hellwiga

3 maja i 24 maja - koncerty orkiestry z Wagaƒca,
10 maja - Liza - „Romanse cygaƒsko-rosyjskie”,

17 maja - Yaga - „Muzyka dla duszy i cia∏a
czyli piosenka francuska”

31 maja - koncert piosenkarza z W∏och Guydo Crucillo.
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