
Zdaniem radnego...

Jak ocenia Pan tegorocznà letnià ofert´ kulturalnà przygotowanà
przez Urzàd Miejski?

Jak co roku oferta kulturalna naszego miasta by∏a niezwykle bogata.
MyÊl´, ˝e spoÊród tego „bukietu kolorowych kwiatów” ka˝dy znalaz∏
coÊ dla siebie. Nie mog´ zgodziç si´ z opiniami cz´Êci mieszkaƒców,
którzy uwa˝ajà, ˝e jest zbyt du˝a powtarzalnoÊç co roku tych samych
wydarzeƒ kulturalnych. Nie zdajà sobie oni sprawy z tego, jak ogromnymi
przedsi´wzi´ciami do realizacji sà festiwale odbywajàce si´ w naszym
mieÊcie. Jest równie˝ wielu przeciwników Festiwalu Piosenki i Kultury
Romów. Nie ka˝dy musi byç zwolennikiem tego typu rozrywki, jednak
niektórzy mieszkaƒcy muszà zrozumieç, ̋ e jest to impreza, która przyciàga
najwi´kszà rzesz´ turystów z ca∏ej Polski, którzy wezmà udzia∏ nie tylko
w tym wydarzeniu, ale skorzystajà z uroków i atrakcji ca∏ego miasta.

W∏odzimierz S∏odowicz - lat 69, Sojusz Lewicy
Demokratycznej, emerytowany nauczyciel,
cz∏onek Komisji OÊwiaty, Kultury, Sportu,
Turystyki i Promocji Miasta oraz Komisji Ko-
munalnej i Porzàdku Publicznego.
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Wywiad z radnym - W∏odzimierz S∏odowicz

WYWIAD ZDROJUWYWIAD ZDROJU

- Jak zacz´∏a si´ Pana przygoda z ciechociƒskim
samorzàdem?

- Propozycj´ kandydowania do Rady Miasta otrzy-
ma∏em po raz pierwszy w 2002 r. ze strony Zwiàzku
Nauczycielstwa Polskiego. Wówczas nie zdecydowa∏em
si´ na podj´cie takiego zobowiàzania. Dopiero po
pewnym incydencie, który dotknà∏ mnie bezpoÊrednio,
postanowi∏em podjàç wyzwanie samorzàdowe. Pew-
nego razu, wraz z siedmioletnim wnukiem, zosta∏em
wyproszony z placu zabaw znajdujàcym si´ na terenie
jednego z oÊrodków wypoczynkowych w Ciechocinku.
Wtedy przebudzi∏a si´ we mnie pewna determinacja,
wiara w siebie i przekonanie, ˝e jako radny znajàcy
bardzo dobrze Êrodowisko lokalne, b´d´ móg∏ coÊ
dobrego zrobiç dla naszego miasta. W szczególnoÊci
postanowi∏em zajàç si´ sprawami najm∏odszych miesz-
kaƒców uzdrowiska.

Kiedy zosta∏em wybrany radnym, od razu przystà-
pi∏em do realizacji swoich postulatów wyborczych.
Oczy moje otworzy∏y si´ szeroko na codzienne ˝ycie
naszych milusiƒskich. To z mojej inicjatywy, przy
wspó∏pracy z burmistrzem Leszkiem Dzier˝ewiczem,
w centrum uzdrowiska powsta∏ pierwszy miejski plac
zabaw dla dzieci. Z dumà przecina∏em wst´g´, otwie-
rajàc go. Kolejnym moim spostrze˝eniem by∏o to,
i˝ w Ciechocinku nie ma zespo∏u tanecznego dla m∏o-
dych. Dlatego w 2002 r., dzi´ki przychylnoÊci dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku Barbary
Kawczyƒskiej, powsta∏ zespó∏ taneczny „Âwierszcze”,
który z powodzeniem funkcjonuje do dnia dzisiejsze-
go jako Zespó∏ Taƒca i Piosenki „Âwierszcze”. Ponad-
to na mojà proÊb´, za zgodà proboszcza ciechociƒskiej
parafii, miejsce kultu Matki Boskiej przy ul. 3 Maja zo-
sta∏o doprowadzone do obecnego stanu. Wybruko-

wano teren, gdzie stoi rzeêba, odnowiono i zwi´kszono
iloÊç ∏awek, figur´ ods∏oni´to z zaroÊli i oÊwietlono
dzi´ki Panu Wiktorowi Polakowi, który zainstalowa∏
i wraz z ˝onà zasponsorowa∏ instalacj´.

- W ubieg∏ym roku kalendarzowym po raz drugi
zosta∏ Pan radnym. Jakie na dzieƒ dzisiejszy sà
Pana zdaniem najwi´ksze i najpilniejsze potrzeby
uzdrowiska?

- Jednà z najwa˝niejszych spraw jest uchwalenie
g∏ównych dokumentów zagospodarowania przestrzen-
nego koniecznych do prawid∏owego funkcjonowania
miasta. Niestety wcià˝ odwleka si´ to w czasie.

Niezwykle wa˝ne jest równie˝ rozreklamowanie
bezp∏atnego parkingu wraz z placem campingowym
przy ul. Kolejowej, chocia˝by poprzez umieszczenie
baneru przy wjeêdzie do miasta czy reklam´ interne-
towà. Na terenie wspomnianego parkingu mo˝na rów-
nie˝ otworzyç nieodp∏atnà wypo˝yczalni´ rowerów
dla jego u˝ytkowników, co wp∏yn´∏oby na ograniczenie
ruchu samochodowego w mieÊcie. W sprawie tej b´d´
sk∏ada∏ interpelacj´ podczas kolejnej sesji Rady Miejs-
kiej.

- A mieszkaƒcy Ciechocinka? Z jakimi proble-
mami oni zwracajà si´ najcz´Êciej do Pana?

- Ka˝dy mój spacer do miasta to nieustanne rozmo-
wy z ludêmi, którzy zatrzymujà mnie z proÊbà o roz-
mow´, dzielà si´ swoimi problemami. Dlatego ˝ona
nie lubi ze mnà spacerowaç, a ja cz´sto je˝d˝´ rowerem
(Êmiech).

Kuracjusze niejednokrotnie narzekajà na ∏awki
przy deptaku na ul. Armii Krajowej zabrudzone przez
ptaki. Z kolei mieszkaƒcy cz´sto zwracajà si´ do mnie
nie tylko jako do radnego, ale i cz∏onka komisji mie-
szkaniowej TBS o pomoc w uzyskaniu mieszkaƒ ko-
munalnych, nie zdajàc sobie sprawy, ˝e takà decyzj´
podejmuje komisja powo∏ana przez burmistrza. Jest
wiele osób, które czekajà na takie mieszkania. Cieszy
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Koniec sierpnia z bluesem

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

fot. K. Kaƒkowski

Festiwal wywodzi si´ z pierwszej edycji Zlotu Fanów
zespo∏u Zdrowa Woda, który odby∏ si´ w 1999 roku
w BrzeÊciu Kujawskim. W roku 2000 zosta∏ przemiano-
wany na „Blues na Kujawach”, a od 2005 roku zagoÊci∏
na sta∏e w Ciechocinku jako Festiwal „Blues Bez Barier”.

Dyrektor artystyczny S∏awomir Ma∏ecki jak zawsze
zapewni∏ publicznoÊci znakomità dawk´ dêwi´ków.
W tym roku wystàpi∏y zespo∏y: Pokój nr 3 oraz Micha∏
Kielak, Zydeco Flow, Michael Win Band z Niemiec.
Jak zawsze wspaniale zaprezentowa∏a si´ nasza Zdrowa
Woda, a zwieƒczeniem festiwalu by∏ koncert zespo∏u
ze Stanów Zjednoczonych Moreland & Arbuckle. O wy-
st´pujàcych artystach oraz historii bluesa opowiadali
redaktorzy: Zdzis∏aw Pajàk i Romuald Jakubowski.

      Red.

wi´c, ˝e ostatnio oddanych zosta∏o 21 lokalów komu-
nalnych przy ul. Nieszawskiej, a w planach Urz´du
Miejskiego, jak mo˝na przeczytaç w poprzednim nu-
merze „Zdroju Ciechociƒskiego”,  jest budowa kolej-
nego budynku komunalnego.  

- Jak przebiega realizacja celów, które przyÊwie-
ca∏y Panu w ostatniej kampanii wyborczej?

- Z myÊlà o mieszkaƒcach naszego miasta, a tym sa-
mym o moich wyborcach, którym dzi´kuj´ za zaufanie,
jednym z celów, jakie postawi∏em przed sobà to upo-
rzàdkowanie terenu znajdujàcego si´ mi´dzy blokami
przy ul. Kopernika, Hermanowskiego i Broniewskiego
oraz naprawa chodnika prowadzàcego z ul. Kopernika
do Hermanowskiego, a tak˝e rozwiàzanie problemu
odp∏ywu wody z terenu mi´dzy blokami przy ul. Stra-
˝ackiej. Zadania te sà w trakcie realizacji, rozmawia∏em
ju˝ na ten temat z Panem burmistrzem.

Ponadto, jak ju˝ wspomina∏em, cz´sto rozmawiam
z ludêmi,ws∏uchuj´ si´ w ich opinie i dlatego, podà˝a-
jàc za proÊbami mieszkaƒców i goÊci uzdrowiska, mojà
g∏ównà inicjatywà jest budowa placu zabaw w parku
Zdrojowym. Do Ciechocinka przyje˝d˝a wiele rodzin
z ma∏ymi dzieçmi. Ich g∏ówny kierunek spaceru to
fontanna JaÊ i Ma∏gosia. Jednak˝e w jej pobli˝u brakuje
atrakcji dla milusiƒskich. W najbli˝szym czasie b´d´
porusza∏ ten temat na sesji Rady Miasta.

Jestem tak˝e zwolennikiem budowy otwartego am-
fiteatru w parku Zdrojowym. Jednak˝e moim najwi´k-
szym marzeniem od 2002 r. jest odbudowa basenu
solankowego. To on przyciàga∏ do Ciechocinka tysià-
ce turystów, w tym m∏odych ludzi i rodziny z dzieçmi.
Sam sp´dzi∏em mojà m∏odoÊç na tym basenie. On by∏
„morzem w centrum naszego kraju” - tak mówili o
nim ludzie.

- Jak wspó∏pracuje si´ Panu z obecnym sk∏adem

Rady Miejskiej oraz burmistrzem?
- Mi´dzy nami - ludêmi, prywatnie jest sympatycznie,

ale w ramach Rady trudniej o porozumienie, widoczny
jest podzia∏ mi´dzy nami. Wspominajàc kadencj´ 2002-
2005, kiedy by∏em przewodniczàcym Komisji Komunal-
nej i Porzàdku Publicznego, z ca∏ym przekonaniem
mog´ przyznaç, ˝e stanowiliÊmy jednoÊç. Nie zawsze
oczywiÊcie we wszystkim si´ zgadzaliÊmy, jednak po-
trafiliÊmy dyskutowaç i ustalaç kompromisy. 

JeÊli chodzi o burmistrza, wspó∏praca uk∏ada si´
bardzo dobrze. Wi´kszoÊç spraw dotyczàcych miasta
sygnalizuj´ naszemu w∏odarzowi osobiÊcie, nie na se-
sji, bo uwa˝am, ˝e szkoda czasu na drobnostki, dla-
tego jeÊli zauwa˝´ jakiÊ problem, dzia∏am od razu. Sà
to sprawy dotyczàce poprawy, uatrakcyjnienia i u∏at-
wienia ˝ycia naszym mieszkaƒcom. Z doÊwiadczenia
wiem, ˝e wszystkie zg∏oszone przeze mnie sprawy Pa-
nu burmistrzowi, wczeÊniej czy póêniej zosta∏y zreali-
zowane.

- Jak promuje Pan nasze miasto?
- Wie Pani doskonale, bo niejednokrotnie w „Zdro-

ju Ciechociƒskim” pojawiajà si´ relacje z moich inicja-
tyw, ˝e aktywnie promuj´ wydarzenia kulturalne zwià-
zane z Zespo∏em Taƒca i Piosenki „Âwierszcze”. W ciàgu
roku organizujemy wiele koncertów dla mieszkaƒców
i kuracjuszy, które zawsze cieszà si´ ogromnà popular-
noÊcià: „Jesiennych rytmów czar”, „Leç kol´do w Êwiat”,
„K∏aniam si´ Tobie Mamo, K∏aniam si´ Tobie Tato”
czy wyst´py „Powitanie Nowego Roku” dla seniorów
Spó∏dzielni Mieszkaniowej. Z zespo∏em „Âwierszcze”
pracujemy ju˝ nad programem koncertu „Ciechocinek
- moje miasto” w ramach przysz∏orocznych obchodów
zwiàzanych ze 180-leciem Uzdrowiska.

- Dzi´kuj´ za rozmow´.
- Dzi´kuj´ bardzo.

30 sierpnia po raz jedenasty park Zdrojowy rozbrzmiewa∏ muzykà bluesowà. Wszystko za sprawà
festiwalu „Blues bez Barier” zorganizowanym przez Urzàd Miejski w Ciechocinku.
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