
60 lat min´∏o...

Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i
Administracji dzia∏a od 60 lat, z tej okazji 19 sierpnia
w Teatrze Letnim spotkali si´ byli i obecni pracownicy
sanatorium oraz zaproszeni goÊcie.

Spotkanie by∏o doskona∏à okazjà do wspomnieƒ
oraz wyró˝nieƒ  obecnych pracowników sanatorium
oraz tych, którzy pracowali w nim przed laty. Przyznano
odznaczenia paƒstwowe i resortowe. W imieniu Minis-
tra Spraw Wewn´trznych i Administracji Ryszarda Ka-
lisza wr´czy∏ Jan Schön - Podsekretarz Stanu MSWiA.

Choç sanatorium dzia∏a od dawna, to o nazwie
Orion nadanej na poczàtku tego roku wie niewielu
mieszkaƒców i kuracjuszy. Na wniosek dyrektora Zbig-
niewa Krajewskiego wprowadzi∏ jà minister Ryszard
Kalisz. Nazwa to nawiàzanie do tradycji, choç obecnie
sanatorium mieÊci si´ w jednym budynku, swojà dzia-
∏alnoÊç zaczyna∏o w kilku willach i pawilonie, z których
dwie nosi∏y w∏aÊnie nazw´ Orion - t∏umaczy∏ dyrektor
Zbigniew Krajewski. By∏y to budynki Orion I i Orion
II, nie by∏a to jednak pierwsza siedziba sanatorium.
Wszystko zacz´∏o si´ w 1945 roku, wtedy to OÊrodek
Wypoczynkowo - Sanatoryjny zajà∏ wille „Diana” i „Wie-
deƒska”, dysponujàc 120 miejscami dla goÊci i kurac-
juszy. Po dwóch latach sanatorium przeprowadzi∏o si´
budynków Orion.

Pierwszym komendantem by∏ lekarz dr p∏k Edward
¸ukaszewicz, z którym wspó∏pracowa∏ wielce zas∏u˝ony
dla Ciechocinka dr Cyprian Sadowski. Z czasem na

potrzeby  sanatorium przejmowano kolejne wille:
„Gdaƒsk”, „Maria”, „Natalia”, „Wenecja”, „Arkadia” oraz
„LeÊniczanka”, w której powsta∏o sanatorium dla dzieci.
DziÊ wille mo˝emy oglàdaç tylko na starych fotografiach,
a sanatorium mieÊci si´ w oddanym do u˝ytku w 1969
roku budynku, którego rozbudowa trwa∏a do 1975
roku. Trzy lata wczeÊniej powsta∏ zak∏ad przyrodolecz-
niczy (Zak∏ad Usprawniania Leczniczego).

Obecnie sanatorium dysponuje dwustoma ∏ó˝kami
i oddzia∏em dzieci´cym na dziewi´çdziesiàt ∏ó˝ek. Co
roku przyjmuje 2400 doros∏ych pacjentów i 900 dzieci.
Aby sprostaç wymaganiom goÊci i kuracjuszy obiekt
musi rozwijaç si´ w zawrotnym tempie.

W ciàgu pó∏tora roku wyremontowany zosta∏ basen
solankowy, powsta∏a sauna, si∏ownia, sauna antystre-
sowa, montowane sà nowe wanny. Systematycznie re-
montowane sà pokoje. Sanatorium mo˝e si´ te˝ posz-
czyciç jedynà w Polsce kaplicà ekumenicznà.

Choç nazwa mog∏aby sugerowaç inaczej pacjenci
mundurowi stanowià zaledwie 3 procent goÊci. Placów-
ka oferuje us∏ugi osobom ze schorzeniami narzàdów
ruchu, dróg oddechowych, uk∏adu krà˝enia. Organizo-
wane sà te˝ dwutygodniowe obozy antystresowe i an-
tyalkoholowe. Dzi´ki bogatej ofercie sanatorium MSWiA
przyciàga goÊci nie tylko z Polski. W Orionie, nawet
na kilkumiesi´czny pobyt, zatrzymujà si´ goÊcie z Iz-
raela, Ameryki, Skandynawii, Niemiec a nawet z Aus-
tralii.                    Jakub Giza
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Mali pacjenci oddzia∏u dzieci´cego 22 wrzeÊnia 1958.



Sport i muzyka

W tym roku ch´ç udzia∏u w Biegu Solnym zg∏osi∏o
ponad 160 osób, które mimo ogromnego upa∏u, zjawi-
∏y si´ w samo po∏udnie na  skrzy˝owaniu ulic KoÊciuszki
i  3 Maja. Na starcie stan´li zarówno zawodnicy z dys-
funkcjami natury umys∏owej oraz narzàdów ruchu,
jak i osoby sprawne, których du˝à cz´Êç stanowili ucz-
niowie ciechociƒskich szkó∏. Oprócz mieszkaƒców
naszego miasta w imprezie wzi´∏o udzia∏ wielu repre-
zentantów innych cz´Êci Polski, m.in. Szczecina, Bia-
∏egostoku, Brodnicy, Nowego Miasta Lubawskiego i
Wroc∏awia. Najm∏odszy uczestnik, Filip Baczewski,
liczy∏ zaledwie dwa latka.
      Trasa maratonu wiod∏a ulicami: 3 Maja, KoÊciuszki,
ks. Owczarka, Pi∏sudskiego, Traugutta i wraca∏a ulicà
KoÊciuszki. Jedno okrà˝enie liczy∏o pó∏ kilometra.
Najwi´ksze utrudnienie stanowi∏ dajàcy si´ we znaki
upa∏. Wszyscy  zawodnicy charakteryzowali si´  jednak
ogromnym samozaparciem i mimo ogromnego wysi∏-
ku, pokonywali dystans z uÊmiechem na twarzach.
      Niektórzy, tak jak jedna z nagrodzonych, pani Ma-
ria Milarska z Torunia (notabene najstarsza uczestni-
czka), udzia∏ w Biegu Solnym biorà co roku. Inni, tak
jak Miros∏aw ¸yp z Lublina, wystartowali w nim przez
przypadek: „Szed∏em sobie wys∏aç widokówk´ do cioci
i natrafi∏em na t´ imprez´. Niestety trasy nie ukoƒczy-
∏em, gdy˝ po drodze zgubi∏em klapki! Mimo to by∏o
super!” Wszyscy jednak podkreÊlajà, ˝e najwa˝niejsza
jest dobra zabawa i pokazanie, ˝e pomi´dzy ludêmi
nie istniejà ˝adne bariery.
      Po emocjach sportowych przyszed∏ czas na zaba-
w´ przy dêwi´kach dobrej muzyki. Ju˝ dzieƒ wczeÊ-
niej w Teatrze Letnim kwartet w sk∏adzie: Jàkalski, Ry-
pina, Hamka∏o i Wyrwicki zainaugurowa∏ szóstà edycj´
festiwalu, który po raz pierwszy zawita∏ do Ciechocinka
(wczeÊniej mia∏ miejsce w BrzeÊciu Kujawskim i Bia-
∏ych B∏otach). W tym roku odby∏ si´ pod has∏em „Blues
na Kujawach - Blues bez Barier”.
      W sobotnie popo∏udnie koncerty w parku Zdrojo-
wym poprzedzi∏ pokaz aktywnej rehabilitacji, podczas
którego doskonalono technik´ jazdy na wózku. Muzy-
czna uczta rozpocz´∏a si´ na deskach muszli koncerto-
wej o g. 16.00.
      O tym, ˝e nie∏atwo rozkr´ciç poczàtkowo nielicznà
publicznoÊç, przekona∏ si´ wyst´pujàcy na poczàtku
duet Double Six (K. Szymanowski, J. Herzberg) oraz
grupa Ale Kwartet. Wykonawcy ci zaprezentowali znane
standardy bluesowe w niespotykanym dotàd, pe∏nym
wyrazu i ekspresji opracowaniu. W przerwie pomi´dzy

koncertami odby∏o si´ uroczyste wr´czenie nagród.
Jak co roku nagrodzono zawodników startujàcych we
wszystkich 13 kategoriach, nie zabrak∏o te˝ nagród
specjalnych.
      Sytuacja na widowni uleg∏a zmianie dopiero wtedy,
gdy na scenie pojawi∏ si´ niezwykle energetyczny zes-
pó∏ Paradox!. Najbardziej przypad∏ do gustu ciechociƒ-
skiej m∏odzie˝y (zw∏aszcza tej d∏ugow∏osej i ubranej
na czarno), która momentalnie wsta∏a z miejsc i razem
z Partyzantem, muzykiem znanym m.in. ze Zdrowej
Wody, odÊpiewa∏a i wyskaka∏a utwory takie jak: „Jelo-
nek”, „Rajeczka”, „Betonowe pokolenie”, „Bez Was
nie by∏oby nas” czy „Na ka˝dego przyjdzie czas”. Tym,
których zaintrygowa∏a ta dynamiczna, ∏àczàca elementy
reggae, rock’n’rolla i bluesa muzyka, warto przypom-
nieç, ˝e w internecie dost´pne sà nagrania z p∏yty tej
formacji pt. „Rockowania pokojowe”.
      Zaszczyt zakoƒczenia imprezy przypad∏ w udziale
znanej (m.in. z zespo∏u Breakout) i cenionej wokalistce
Mirze Kubasiƒskiej, której towarzyszy∏a obchodzàca
w tym roku 25-lecie grupa After Blues. Podczas kon-
certu wytworzy∏a si´ niesamowita atmosfera, a stare,
dobre i sprawdzone przeboje, takie jak „GdybyÊ kocha∏,
hej”,  „Wyspa” i „Na drugim brzegu t´czy” wzbudzi∏y
ogromny aplauz zarówno starszej, jak i m∏odszej pu-
blicznoÊci.
      Póênym wieczorem XVII Integracyjny Mityng Solny
przeszed∏ do historii. Jak podkreÊla Ewa Miller z ˚ar,
jedna z uczestniczek, wydarzenie to nale˝y zaliczyç do
niezwykle udanych. Dzi´ki niemu mogliÊmy si´ bowiem
przekonaç, ˝e wszyscy jesteÊmy równi i ˝e nawet ludzie
na wózkach mogà uprawiaç sporty.

    Justyna Stawiszyƒska

10 wrzeÊnia br. odby∏ si´ w Ciechocinku XVII Integracyjny Mityng Solny, którego najwi´kszà atra-
kcjà by∏ minimaraton oraz Festiwal „Blues na Kujawach - Blues bez Barier”. Podczas tej niezwyk∏ej
imprezy osoby niepe∏nosprawne mog∏y zaprezentowaç na szerokim forum swà aktywnoÊç fizycznà
oraz twórczoÊç artystycznà.
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