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Grażyna Szczepaniak, kierow-
niczka Środowiskowego Domu 
Samopomocy mówi, że z okazji 
jubileuszu lepiej porozmawiać 
o sukcesach, a nie o kłopotach 
i porażkach, bo z tymi boryka się 
nie tylko ta placówka. Zaraz po-
tem chwali decyzję  aleksan-
drowskiej rady  miejskiej sprzed 
20 lat  o powołaniu ŚDS i przeka-
zaniu na ten cel budynku 
przy ul. Limanowskiego. Z zew-
nątrz zmian widać niewiele, je-
śli nie liczyć podjazdów, ale 
wewnątrz placówka z roku 
na rok  stawała się wygodniejsza 

i nowocześniejsza. Z usług opie-
kuńczych i specjalistycznych 
opiekuńczych korzysta obecnie 
40 osób, ale - jak zapowiada pa-
ni kierownik - od 1 grudnia licz-
ba ta zwiększy się do 45 osób, 
na co pozwala  baza lokalowa 
i obsługa merytoryczna . 

   - Rozpoczynając przed laty pra-
cę z merytoryczną,  nie bardzo 
wiedzieliśmy  jak poprowadzić 
proces terapeutyczny. Wtedy 
górę wzięły empatia, zrozumie-
nie, chęć pomocy osobom 
z niepełnosprawnościami  i ich 
rodzicom oraz opiekunom. Już 

wówczas nasi uczestnicy uczyli 
się żyć według własnych po-
trzeb, zainteresowań i na włas-
ny użytek. Uczyli się samodziel-
nie podejmować decyzje, by żyć 
w zgodzie z otaczającymi ich 
ludźmi i żyć w zgodzie z samym 
sobą. I trwa to do dziś - nie  ukry-
wa pani kierownik, która często 
podkreśla, że o sukcesach pla-
cówki decyduje jej wykwalifiko-
wana i oddana  uczestnikom za-
jęć kadra. 

 Dziś podczas „urodzino-
wych” uroczystości zapewne bę-
dzie o tym mowa. I zapewne też 
o szerokiej palecie zajęć, jakie pla-
cówka oferuje osobom spędzają-
cych w ŚDS  kilka godzin  od po-
niedziałku do piątku, ucząc się 
m.in. akceptacji siebie i swojej 
niepełnosprawności oraz funk-
cjonowania w zespole. a

Remonty zaczęły się w ubiegłym 
roku. Teraz pomieszczenia wy-
glądają jak z najnowszego katalo-
gu wnętrz. Na fanpagu pojawia-
ją się tylko pochwalne komenta-
rze, mieszkańcy zachwycają się 
estetyką i projektem.  

- Gdy przybyłem do Aleksan-
drowa, od razu podjąłem decy-
zję, że odnowimy oratorium - 
mówi ks. Przemysław Cholewa 
z parafii pw. Najświętszej Maryi 
Panny Wspomożenia Wiernych 
w Aleksandrowie Kujawskim.  

 Zmieniono salki, jest pojawi-
ła się  kuchnia. Całość zaprojek-
towała projektantka, a o resztę 
postarali się parafianie i ludzie 
o wielkich sercach. Mało kto zda-
je sobie sprawę, ile kosztowało to 

wysiłku, bo o finansach nikt nie 
chce rozmawiać. 

-  Pomagało wiele osób. Gdy 
dostawca cegieł zauważył na na-
szym portalu, ile wkładamy w  
ten remont serca, kolejną porcję 

dał  cegieł nam za darmo. Dlate-
go trudno policzyć wszystkie 
koszty. Ktoś przyniósł mikrofale, 
ktoś inny rośliny. Rodzice zaopa-
trują naszą spiżarnię. Czasem 
ktoś ugotuje coś smacznego  - nie 

ukrywa ks. Przemysław. Dodaje, 
że chętnie  włączają się  rodzice 
w organizację czasu wolnego 
dzieci, a i na animatorów orato-
rium zawsze może liczyć.   

Do oratorium, gdzie można 
się bawić, odrobić lekcje, spotkać 
ze znajomymi, ale także pomod-
lić w ciszy, może przyjść każdy. 
Nie ma ograniczeń wiekowych.  

-  U nas jest miejsce dla zwy-
kłych ludzi, nie ma zapisów ani 
odpłatności - dodaje ks. Przemy-
sław.  Latem przychodzi tu 160 
dzieci, na zimowe półkolonie  
80, a każdego dnia - 50 osób. Jest 
sala multimedialna, ale tu nie  gra 
się w komputerowe gry, ani nie 
korzysta z internetu. Są  wartoś-
ciowe filmy. - W planach mamy 
stworzenie salki dla najmłod-
szych. Zbieramy klocki lego                       
- zdradza  ks. Przemysław.  

Zajęcia prowadzone są w ra-
mach Salezjańskiego Stowarzy-
szenia Wychowania Rodziny. a

Oratorium salezjańskie, będące miejscem 
spotkań i nauki, już zyskało nowe oblicze
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Środowiskowy Dom Samopo-
mocy im. prof. Jana Władysła-
wa Piltza obchodzi dziś swoje 
dwudziestolecie.  Korzysta 
z niego 40 osób. Będzie więcej

Dziś są 20. urodziny           
ich wspólnego domu
A Dyrektorka: - Rada miejska podjęła przed laty słuszną decyzję

Ewelina Fuminkowska 
ewelina.fuminkowska@polskapress.pl

Aleksandrów Kujawski

Inauguracja będzie też świętem 
dla trojga uczniów, którzy zo-
stali laureatami 13. edycji Woje-
wódzkiego Konkursu Histo-
rycznego „Zabytki naszego re-
gionu”. Przebiegła ona  pod ha-
słem „Miejski i wiejski pejzaż 
dziedzictwem przeszłości”.  

Konkurs poświęcony zabyt-
kom Pomorza i Kujaw organi-
zowany jest od 2005 roku. Zro-
dził się w Pracowni Dziedzi-
ctwa Kulturowego Kujawsko-
Pomorskiego Centrum Kultury 
w Bydgoszczy.   

Jaką wagę przywiązuje się 
do tego konkursu, niech świad-
czy to, że swoim patronatem 
objęli tę rywalizację: marsza-

łek województwa kujawsko-
pomorskiego, kujawsko-po-
morski konserwator zabytków 
w Toruniu oraz kujawsko-po-
morski kurator oświaty, a  
wspierają regionalne media, 
wśród których jest także „Ga-
zeta Pomorska”. 

Podsumowanie każdej edy-
cji konkursu odbywa się w in-
nym obiekcie zabytkowym. 
Tym razem laureaci odbiorą na-
grody w ciechocińskim Teatrze 
Letnim. A są nimi: Paulina Ziół-
kowska z IX Liceum Ogólno-
kształcącego w Bydgoszczy, 
Maksymilian Kotelak z Zespołu 
Szkół Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika. Gimnazjum i Lice-
um Akademickie w Toruniu 
oraz Robert Wiśniewski z Ze-
społu Szkół Technicznych im. 
Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie.  

Marszałek Piotr Całbecki  
ufundował też specjalną nagro-
dę dla najbardziej aktywnej 
szkoły i  za wysoki merytorycz-
nie poziom prac. Przypadła ona  
Zespołowi Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Jana Pawła II w  
Kościelcu. a

Dostaną nagrody 
na inauguracji 
Dni Dziedzictwa
Ciechocinek

Jadwiga Aleksandrowicz 
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Jutro o godz. 11 w Teatrze Let-
nim zostaną zainaugurowane 
Dni Dziedzictwa Europejskie-
go w województwie Kujaw-
sko-pomorskim.

b Od dwudziestu lat  kamienica z czerwonej cegły jest na kilka godzin 
dziennie wspólnym domem 40  uczestników rozmaitych zajęć 
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b W prowadzone w oratorium remonty aktywnie włączyło się 
wielu wolontariuszy, którzy pragną pozostać anonimowi
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Więcej na naszej stronie 
 O tej i innych aleksandrowskich spra-
wach piszemy także na  
www.pomorska.pl/Aleksandrow

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 
Powalczą jutro 
o „Zegar Czasu” 
Aż 22 zespoły i 8 solistów 
z Pomorza i Kujaw zapowie-
działo udział w jutrzejszym (9 
bm.) XXXVI Przeglądzie Arty-
stycznego Ruchu Seniorów 
„O Zegar Czasu”, który roz-
pocznie się  o godz. 10 na pla-
cu obok Miejskiego Centrum 
Kultury. Na scenie zobaczymy 
znane i lubiane zespoły z róż-
nych zakątków wojewódz-
twa, a także debiutantów, jak 
na przykład Grupę Teatralną 
„Jesienne Kwiaty” z Bydgosz-
czy. Przez wiele godzin będą 
śpiewy i dużo muzyki, będą 
nas  też bawić gawędziarze. 
Aleksandrowski przegląd jest 
wpisany w obchody 25. Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa” 
Krajobraz dziedzictwa. Dzie-
dzictwo krajobrazu”.  
(IGA)

CIECHOCINEK 
Ośrodkowi pomocy 
przybył plac zabaw 
Pomimo pochmurnej pogody  
nie zabrakło tańców, śpiewów 
oraz szaleństwa na nowo 
otwartym placu zabaw. Pow-
stał przy Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej z myślą 
o dzieciach  korzystających ze 
Świetlicy Socjoterapeutycz-
nej. Nie obyło się bez uroczy-
stego  przecięcia wstęgi, co 
zrobili wspólnie Ewa Strzele-
cka-Słomkowska, burmistrz 
Leszek Dzierżewicz i miejski 
radny Paweł Kanaś. Na uro-
czystość przybyli też  uczest-
nicy zajęć w Ośrodku Dzien-
nego Pobytu „Niezapominaj-
ka”. Wiele radości sprawił 
dzieciom  gość specjalny spot-
kania,  Kubuś Puchatek, pa-
tron  Świetlicy Socjotera-
peutycznej, który pojawił 
się z koszykiem pełnym sło-
dyczy. Dzieci  natychmiast   
skorzystały z urządzeń na pla-
cu. Zdjęcia na www.pomor-
ska.pl/Ciechocinek 
(IGA)

W skrócie

Aleksandrów/Ciechocinek 
Powiat aleksandrowski, powiat radziejowski, Włocławek

Koneck 
Gminny Ośrodek Kultury kusi 
imprezami o zasięgu ponad-
gminnym. Lubią tu przyjeż-
dżać zespoły artystyczne 
seniorów, lubi  na przeglądach 
występować młodzież uzdol-
niona muzycznie. a STR.  13

Plebiscyt 
Nasz region słynie z doskona-
łych rolników. Takich kandy-
datów zgłosili nasi Czytelnicy. 
Teraz to od Państwa zależy, 
który z nich zdobędzie tytuł 
Najpopularniejszy Rolnik 
Roku 2017. a STR. 27


