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22. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Ciechocinku
wspaniale si´ rozwija i wcià˝ rozbudowuje, posiada nowoczesny kompleks
basenowy, najwy˝szej klasy sprz´t rehabilitacyjny, a tak˝e oferuje szerokà
gam´ zabiegów. Zach´camy do przeczytania wywiadu z dyrektorem
obiektu Ireneuszem Lelwicem.
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WszechstronnoÊç i kompleksowoÊç
w zakresie rehabilitacji

z nimi rozstaç, ale zmusi∏a nas do tego
sytuacja ekonomiczna. W zamian otrzy-
maliÊmy Êrodki na utworzenie zak∏adu
przyrodoleczniczego, który jest sercem
szpitala. ZagospodarowaliÊmy tak˝e
budynek nr 4 na pokoje o podwy˝szo-
nym standardzie (po dawnym oddziale
dzieci´cym), przeprowadziliÊmy termo-
modernizacj´ obiektu, dobudowaliÊ-
my skrzyd∏o do istniejàcego g∏ównego
budynku „Jubilata”, wyremontowaliÊmy
i zmodernizowaliÊmy kuchni´ oraz sto-
∏ówk´.

- Szpital wspaniale si´ rozwija
i wcià˝ rozbudowuje. Z czego jest
Pan najbardziej dumny?

- Z oddania do u˝ytku zak∏adu przy-
rodoleczniczego z kompleksem base-
nowym, który spe∏nia g∏ównie rol´ re-
habilitacyjnà, a  dodatkowo rekreacyjnà.
Prowadzone sà tam çwiczenia uspraw-
niajàce, hydromasa˝e, Êwiat∏oterapia
antydepresyjna, mo˝liwoÊç treningów
p∏ywackich oraz korzystania z sauny
suchej i parowej. Drugie osiàgni´cie,
którego efekty b´dà dopiero zauwa-

- Od 21 lat kieruje Pan Wojskowym
Szpitalem Uzdrowiskowo-Rehabilita-
cyjnym. Z pewnoÊcià zarzàdzanie tak
du˝ym obiektem to nie lada wyzwa-
nie. Jak zatem wyglàda Pana dzieƒ
jako dyrektora?

- Typowy dzieƒ w nietypowych cza-
sach wyglàda zawsze ró˝nie. W zale˝-
noÊci od tego, jakie sà potrzeby w danej
chwili. Na pewno sà czynnoÊci, które
powtarzajà si´ codziennie, o ile jest si´
na miejscu. Dzisiejszy rodzaj pracy
wymaga wielu wyjazdów, zabiegania
o ró˝ne sprawy, które sà dla firmy
istotne, chocia˝by poszukiwanie ciàg-
le nowych kontraktów, sposobów na
zwi´kszenie przychodów, co decydu-
je o tym, czy b´dziemy istnieç, czy te˝
nie. Gdy byliÊmy jeszcze jednostkà bud-
˝etowà, nie musieliÊmy si´ tak martwiç,
czy wystarczy nam na codzienne fun-
kcjonowanie. Zwyk∏y dzieƒ zaczyna si´
od korespondencji, spotkaƒ z zast´p-
cami, g∏ównà ksi´gowà, podpisywania
umów, faktur itp. Bardzo wa˝ne jest
te˝ spotkanie z zast´pcà ds. lecznictwa,
a tak˝e nadzorowanie i zarzàdzanie
dzia∏em logistyki.

- Jak wyglàda∏ i funkcjonowa∏ Szpi-
tal, gdy obejmowa∏ Pan przed laty
stanowisko dyrektora?

- By∏ to czas doÊç trudny. PrzejÊcie
z gospodarki bud˝etowej w Samodziel-
ny Publiczny Zak∏ad Opieki Zdrowot-
nej to nie lada wyzwanie. Zarówno moi
poprzednicy, jak i ja nie mieliÊmy du˝e-
go wp∏ywu na kondycj´ infrastruktury.
Kontynuacja inwestycji to by∏ najwi´k-
szy problem. Powstanie nowych wa-
runków finansowych w postaci kon-
traktów z Kasami Chorych narzuci∏o
nam koniecznoÊç restrukturyzacji firmy
i redukcji kadrowych. Lata 2002 i 2003
to okres, gdy wynik finansowy by∏ ujem-
ny i trzeba by∏o wszystkie si∏y po∏àczyç,
˝eby wyjÊç z tej sytuacji. Obiekty, które
nie mia∏y szans na remonty kapitalne:
„Warszawianka”, „Âwitezianka” oraz
„Wiarus” przekazaliÊmy do Agencji
Mienia Wojskowego. Trudno si´ by∏o

˝alne, to dzia∏alnoÊç medyczna oraz
wyznaczanie wy˝szych standardów na
poziomie klinicznym. Zale˝y nam, ˝eby
realizowaç pierwszoplanowà misj´
szpitala, czyli leczenie chorych. Rozwój
metod rehabilitacji oraz monitorowanie
w nowoczesny sposób metod leczenia
da nam mo˝liwoÊç uzyskania najlep-
szych efektów terapii. Teraz pacjentem
zajmuje si´ ca∏y zespó∏ specjalistów
wraz z lekarzem, fizjoterapeutà, diete-
tykiem, psychologiem i piel´gniarkà.
Od lat stosujemy metody, które majà
potwierdzenie empiryczne. ChcielibyÊ-
my oceniç je na podstawie najnowszej
wiedzy medycznej. Takie mo˝liwoÊci
sà skuteczne we wspó∏pracy z oÊrod-
kami akademickimi.

- Jakie cele stawia sobie Pan na ko-
lejne lata?

- Szpital nasz charakteryzuje si´ wy-
sokim poziomem udzielanych w nim
Êwiadczeƒ rehabilitacyjnych. Efektem
tego jest podpisana umowa o wspó∏-
pracy z Collegium Medicum im. Ludwi-
ka Rydygiera w Bydgoszczy. Dzisiaj
w naszym szpitalu funkcjonuje Klinika
Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Klini-
ka Rehabilitacji Metabolicznej. Jest to
poczàtek drogi, ale jestem pewien,
˝e wspó∏praca ta b´dzie si´ rozwijaç.
W planie mam dalsze dzia∏ania w kie-
runku poprawy warunków pobytu pa-
cjenta, rozwój infrastruktury informa-
tycznej (m.in. elektroniczny system do-
kumentacji medycznej), dalszà realizacj´
termomodernizacji obiektu z przebu-
dowà m.in. systemu grzewczego, roz-
wój rehabilitacji niewydolnoÊci serca
oraz medycyny przeciwstarzeniowej.
Nasz cel to utrzymanie wysokiego po-
ziomu Êwiadczonych us∏ug medycznych
opartych na wszechstronnoÊci i komple-
ksowoÊci w zakresie rehabilitacji.

  Rozmawia∏a Justyna Ma∏ecka

Ireneusz Lelwic - dyrektor 22. Wojskowego
Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego
w Ciechocinku, lek. med., specjalista II stop-
nia z chorób wewn´trznych oraz balneologii
i medycyny fizykalnej.

Wiele przyjemnoÊci sprawia mu Êledzenie
zagadnieƒ zwiàzanych z tematami rehabili-
tacji. Mieszka w pi´knym, nadwiÊlaƒskim
otoczeniu. Kocha zwierz´ta, jest w∏aÊcicielem
psów i kotów. Raz w roku stara si´ wyje˝d˝aç
na ˝eglarskie eskapady za ko∏o podbieguno-
we.

Historia placówki si´ga 1919 r., kie-
dy w dawnych barakach stacji sanitar-
nej zaborczej armii rosyjskiej zosta∏
stworzony Wojskowy Szpital Sezo-
nowy w Ciechocinku. Po II wojnie
Êwiatowej, a˝ do roku 1998 istnia∏
jako szpital bud˝etowy, a nast´pnie
przekszta∏cony zosta∏ w Samodzielny
Publiczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Obrony Narodowej.
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STUDIO PIOSENKI „AJKI” w Ciechocinku sk∏ada serdeczne podzi´kowania:
Urz´dowi Marsza∏kowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zarzàdowi Starostwa Aleksandrowskiego, burmistrzowi

Ciechocinka Leszkowi Dzier˝ewiczowi
za pomoc finansowà, dzi´ki której mo˝liwy by∏ udzia∏ zespo∏u AJKI oraz solistów Matyldy Pietrzykowskiej i Mi∏osza Gostyƒskiego

w Mi´dzynarodowym Festiwalu M∏odych Talentów „VIVA LA FRANCE”, który odby∏ si´ w sierpniu w Pary˝u.
Bezinteresownà pomoc w organizacji wyjazdu okazali równie˝:

Stowarzyszenie Przyjació∏ Szko∏y Podstawowej nr 1, Rada Rodziców przy SP1, Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy, Firma Handlowo
Us∏ugowa SAD D.I.S. Miedziak Sklep DANUTA, Restauracja „WALKIRIA", PPUH FORM-PLASTIC - Andrzej Waldowski,

Przedsi´biorstwo Uzdrowisko Ciechocinek, PAG s. zoo z Puchaczowa, pan Jaros∏aw Dàbrowski, paƒstwo Beata i Jerzy Szaj,
paƒstwo Kamila i Arkadiusz Matusiak, pani Ewelina Centkowska.

Dzi´ki wielkiemu sercu ludzi dobrej woli, mo˝liwa by∏a realizacja marzeƒ utalentowanych muzycznie m∏odych mieszkaƒców
naszego miasta.

Dzi´kujemy!

12 paêdziernika w sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Centrum Kultury odby∏a
si´ inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie dla Aktywnych.

Aktorzy kabaretu „Z∏ota Maska” (od lewej): Stanis∏aw Gawinecki, Irena Gawinecka oraz Jerzy Sobierajski.
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Wystàpienie wyg∏osi∏a równie˝ prze-
wodniczàca rady programowej Irena
Ponikowska. Prezes uniwersytetu Gra-
˝yna Ochociƒska dzi´kowa∏a tak˝e
przewodniczàcej sekcji wolontariatu
Gra˝ynie Miko∏ajczyk, która ze wzgl´du
na stan zdrowia nie b´dzie mog∏a pe∏-
niç tej funkcji. Jej obowiàzki przejmie
w tym roku Hanna B∏a˝ejczyk.

Kabaret „Z∏ota Maska”

Po cz´Êci oficjalnej wszystkich przy-
by∏ych goÊci oraz studentów bawi∏ uni-
wersytecki zespó∏ „Z∏ota Maska”, który
swój program artystyczny opar∏ na teks-
tach i piosenkach kabaretowych. Wyko-
nawcy wspaniale bawili publicznoÊç,
która niejednokrotnie w∏àcza∏a si´ we
wspólne Êpiewanie.

Studentom ˝yczymy powodzenia
w nowym roku akademickim!

     K. Jasiƒska

UdA - inauguracja
czwartego roku zaj´ç

znajomoÊci, które inspirujà nas do ak-
tywnego dzia∏ania.

Liczni goÊcie

Obok ciechociƒskich w∏adz: burmis-
trza Leszka Dzier˝ewicza i przewodni-
czàcego Rady Miejskiej Marcina Zajàcz-
kowskiego, w inauguracji udzia∏ wzi´li
równie˝ przedstawiciele w∏adz powiatu:
wicestarosta Wojciech Marjaƒski, cz∏o-
nek zarzàdu Lotfi Mansour oraz radna
powiatowa Edyta Stefaniak-Mansour.

Nowe wyzwania, nowi studenci

Uniwersytet wcià˝ si´ rozwija. W tym
roku dla studentów przygotowano za-
j´cia w ramach 17 sekcji, w tym dwóch
nowych: kulinarnej oraz eko-zdrowia.
Na semestr zimowy zaplanowano
8 zaj´ç wyk∏adowych. Zarzàd Uniwer-
sytetu dba równie˝ o to, aby s∏ucha-
cze mogli korzystaç ze zni˝ek i upus-
tów w wybranych sklepach, kawiar-
niach czy na niektóre us∏ugi na terenie
Ciechocinka. Ponadto, ku uciesze stu-
dentów, burmistrz Leszek Dzier˝ewicz
zaznaczy∏ podczas przemówienia,
i˝ Dom Dziennego Pobytu, który po-
wstaç ma przy ul. Mickiewicza, jest na
etapie opracowania dokumentacji. Pod-
j´te zostanà równie˝ starania o dofinan-
sowanie na adaptacj´ budynku.

Podczas inauguracji w poczet studen-
tów przyj´to 15 nowych osób, a obec-
nie uniwersytet liczy oko∏o 200 osób.
Przed uroczystoÊcià nasza redakcja
zapyta∏a studentów UdA, jak oceniajà
dzia∏alnoÊç uniwersytetu. S∏uchaczki
Zofia Paw∏owska oraz Danuta Arabasz
stwierdzi∏y: Nale˝ymy do uniwersytetu
od poczàtku jego dzia∏alnoÊci. JesteÊmy
bardzo zadowolone z faktu, i˝ powsta∏a
taka inicjatywa w Ciechocinku. Co roku
pojawiajà si´ nowe sekcje, jest w czym
wybieraç. Ju˝ nie mo˝emy doczekaç
si´ zaj´ç kulinarnych. Poza tym dzi´ki
uniwersytetowi nawiàzujemy nowe
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10 paêdziernika w Teatrze Letnim w Ciechocinku odby∏ si´ krajowy
koncert fina∏owy, b´dàcy jednoczeÊnie pó∏fina∏em II Mi´dzynarodowego
Festiwalu Piosenki ANNA GERMAN  zorganizowanego przez  Lig´ Kobiet
Polskich,  Zwiàzek Kobiet Rosji oraz Bia∏oruski Zwiàzek Kobiet. Wydarzenie
wspar∏ równie˝ Urzàd Miejski w Ciechocinku.

Angela Wawrzyk - podopieczna ciechociƒskiej Fundacji Inicjatyw na Rzecz Niepe∏nosprawnych „Pro Omnibus”,
laureatka Grand Prix „Impresji Artystycznych” z 2010 r.

     Zbigniew Przybysz to znany w Toruniu
animator kultury, który prowadzi Fotoga-
leri´ oraz Interdyscyplinarnà Galeri´ Muz
w Domu Muz, gdzie zobaczyç mo˝na wiele
interesujàcych wystaw toruƒskiego Êro-
dowiska plastycznego. Poczàtki zaintereso-
wania fotografià datuje na rok 1974, kie-
dy podczas wystaw i spotkaƒ artystycznych
widywany by∏ z aparatem analogowym,
a nast´pnie cyfrowym. Na pierwszà wysta-
w´ indywidualnà zatytu∏owanà „Formaty
wielkoportretowe” zdecydowa∏ si´ dopiero
w 2014 r. w toruƒskiej galerii „Omega”.
     „Oko na Maroko” to tytu∏ ostatniej pre-
zentacji, która ukazuje barwnà egzotyk´
Czarnego Làdu, codzienne ˝ycie tamtej-
szych ludzi. Jest garbarnia skór z technolo-
già niezmiennà od tysiàca lat, sprzedawca
wody, wieÊniacy udajàcy si´ na targ kon-
nym wozem czy portrety fascynujàcych
kobiet i m´˝czyzn. Wystawa przybli˝a nam,
Europejczykom innà kultur´ i zwyczaje.

Mamy nadziej´, ˝e goÊcie  przybyli na
otwarcie wystawy na d∏ugo pozostanà pod
jej wra˝eniem, a zainteresowanych infor-
mujemy, i˝ w planach mamy kolejne pre-
zentacje tego autora. Wystaw´ „Oko na
Maroko” mo˝na by∏o oglàdaç do 5 listo-
pada br.

          Mariola Ró˝aƒska

Egzotyka Afryki
w Ciechocinku

GoÊciem ostatniego wernisa˝u
w galerii-czytelni Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Ciechocinku by∏
fotograf i plastyk Zbigniew Przy-
bysz, dzi´ki któremu podziwiaç
mogliÊmy egzotyk´ afrykaƒskich
krajów.
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Duchowa uczta
z piosenkami Anny German

nagradzali wykonawczynie gromkimi
brawami.

Podczas przerwy przeznaczonej na
obrady jury, na scenie Teatru Letniego
wystàpi∏a ciechociƒska m∏odzie˝ - pod-
opieczni muzyka S∏awomira Ma∏eckie-
go z zespo∏u Zdrowa Woda, instruktora
w Miejskim Centrum Kultury w Ciecho-
cinku. Ich wykonania muzyczne wzbu-
dzi∏y wielki aplauz publicznoÊci.

Na listopadowy fina∏ festiwalu w Mo-
skwie wytypowano 10 wokalistek,
w tym dwie osoby rezerwowe. WÊród
uczestniczek znalaz∏a si´ mi´dzy innymi
Klaudia Ko∏ata z W∏oc∏awka oraz pod-
opieczna fundacji „Pro Omnibus”, lau-
reatka Grand Prix Festiwalu Piosenki
M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej Angela
Wawrzyk.

Chylimy czo∏a przed talentem m∏o-
dych wokalistek oraz organizatorami
festiwalu, którzy urzàdzili w Ciechocin-
ku pi´kne muzyczne wydarzenie.

     K. Jasiƒska

„Mi´dzynarodowy Festiwal Piosenki
- Anna German” to przedsi´wzi´cie
o charakterze artystyczno-edukacyjnym,
którego g∏ównym celem jest przypom-
nienie i propagowanie twórczoÊci An-
ny German oraz pomoc m∏odzie˝y uz-
dolnionej w rozwijaniu umiej´tnoÊci
artystycznych. Pó∏fina∏ w Ciechocinku
jedynie potwierdzi∏, i˝ nie brakuje m∏o-
dych, zdolnych wykonawców, którzy
potrafià oczarowaç swym g∏osem, ser-
wujàc widzom wspania∏à uczt´ ducho-
wà.

Na widowni zasiedli miedzy innymi:
Aldona Michalak - przewodniczàca Za-
rzàdu G∏ównego LKP, burmistrz Ciecho-
cinka Leszek Dzier˝ewicz oraz przewod-
niczàcy Rady Miejskiej Marcin Zajàcz-
kowski.

Jury pod przewodnictwem Andrze-
ja Frajndta - cz∏onka dawnego zespo∏u
„Partita”, wraz z licznie zgromadzonà
publicznoÊcià, która zjecha∏a do Cie-
chocinka z ca∏ej Polski, wys∏ucha∏o 20
wokalistek. Widzowie niejednokrotnie

Autor wystawy Zbigniew Przybysz (drugi od prawej)
z uczestnikami wystawy (od lewej): Bogumi∏à Jan-
czak-Hausner, Ryszardem Plato, Zofià Manerowskà,
Jolantà K´pczyƒskà i Krystynà Sad∏ek.
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KINO ZDRÓJ
w listopadzie planujemy zagraç:

6.11 (piàtek) godz. 19.00
i 7.11 (sobota) godz. 16.00

„Demon”,
thriller,  prod. Polska/ Izrael,
czas projekcji 1,33 od 15 lat

- 10.11 (wtorek) godz. 19.00
 11.10 (Êroda) godz. 16.00

„Panna Julia”,
dramat, prod. Norwegia, Wlk.
Brytania, czas projekcji 2,13

13.11 (piàtek ) godz. 19.00
i 14.11 (sobota) godz. 16.00

„11 minut”,
thriller psychologiczny,
prod. Irlandia, Polska,

czas projekcji 1,36

20.11 (piàtek) godz. 19.00,
21.11 (sobota) godz. 19.00

i 22.11 (niedziela) godz. 16.00
„Spectre”,

sensacyjny, prod. USA,
czas projekcji 2,30 od 12 lat

22.11 (niedziela) godz. 19.00
i 23.11 (poniedzia∏ek) godz. 19.00

„Strategia mistrza”,
biograficzny, sportowy,

prod. USA, czas projekcji 1,43

27.11 (piatek) godz. 19.00,
29.1 (niedziela) godz. 19.00

i 30.11 (poniedzia∏ek) godz. 16.00
„Listy do M 2”,

komedia romantyczna,
prod. Polska, od 12 lat

28.11 (sobota) godz. 11.00
i 29.11 (niedziela) godz. 16.00

„Rabusie fistaszków”,
animacja, familijny, komedia,

prod. USA, czas projekcji 1,25, b/o

Bilety (15 z∏ - normalny, 10 z∏ -
dla wszystkich na filmy dla dzieci)
do nabycia w kinie godzin´ przed
seansem. Bilety na seanse zorganizo-
wane w cenach promocyjnych!

Uwaga! Nie przyjmujemy rezer-
wacji indywidualnych, tylko rezerwa-
cje dla grup zorganizowanych - mi-
nimum 20 osób.

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian w repertuarze.

Kino „Zdrój”, ul. ˚elazna 5,
Ciechocinek

Biblioteka jest siedliskiem odkrywców. Oprócz ksià˝ek jest to miejsce,
gdzie podczas zaj´ç poznaç mo˝na wiele tajemnic zwiàzanych z kulturà,
naukà czy sztukà. Podczas wielu spotkaƒ odkrywamy swoje pasje. Tym
bardziej cieszy, ˝e dzielimy si´ nimi w gronie ludzi o podobnych zainte-
resowaniach.

Sfumato i picturebook

Klasa  3 b  ze Szko∏y Podstawowej
nr 1 w Ciechocinku podczas zaj´ç
o sztuce w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej poczu∏a si´ ostatnio jak odkrywcy
tajemnic Êwiata renesansu. W atmo-
sfer´ wprowadzi∏a je historyk sztuki
Aleksandra Kiƒska swojà opowieÊcià
o obrazie „Dama z Gronostajem” p´dz-
la Leonardo da Vinci. Uczniowie mogli
si´ tak˝e sprawdziç rozwiàzujàc krzy-
˝ówk´ i namalowaç w∏asnà interpre-
tacj´ obrazu. Cecylia - tak mia∏a na imi´
dama - na niektórych pracach dzieci
trzyma∏a torebk´. Najwi´cej ciekawoÊci
budzi∏a technika sfumato stosowana
przez Leonardo. Na czym polega∏a?
Zapytajcie klas´ 3b - oni ju˝ to wiedzà.
    Natomiast na jednym ze spotkaƒ
Saloniku Literackiego omawiane by∏y
picturebooki. Mamy ich wiele w ofercie
biblioteki. Koneserzy literatury odkrywa-
li, czym sà ksià˝ki obrazkowe cz´sto
mylnie kojarzone z ksià˝eczkami dla
najm∏odszych. Cechujà si´ one tym, ˝e
sà to najcz´Êciej obrazy bez tekstu lub
po∏àczone z prostym tekstem, który
jest uzupe∏nieniem treÊci. Ksià˝ki majà
jednego autora/ilustratora i przeznaczo-
ne sà dla ludzi w ka˝dym wieku. Wybit-
nà przedstawicielkà tego gatunku

jest torunianka Iwona Chmielewska.
W zbiorach bibliotecznych posiadamy
wiele jej ksià˝ek: „Cztery strony czasu”,
„Cztery zwyk∏e miski”, „Dwoje ludzi”,
„O tych, którzy si´ rozwijali” i „Pami´t-
nik Blumki”. W ksià˝kach tego typu
zazwyczaj poruszane sà tu trudne te-
maty, takie jak Êmierç -„G´Ê, Êmierç
i tulipan” Wolfa Elbruch, holokaust
w „Pami´tniku Blumki” Chmielewskiej,
problem g∏odu na Êwie-cie „Cztery
zwyk∏e miski”. Znajdujemy w nich treÊci
etyczne - „Kto Ty jesteÊ?” Joanny Olech
czy „Cztery strony czasu” Chmielews-
kiej.

Nasz rozk∏ad zaj´ç: wtorki godz.
16.30 - Mamoteka,  godz. 18.00 -
pilates; Êrody godz. 17.00  M∏odzie-
˝owy Klub Ksià˝ki;  piàtki - Salonik
Literacki; soboty godz. 13.00  Klub
Gier Niekomputerowych, a piàtko-
we noce tez sp´dzamy w bibliotece
na sesjach gier fa-bularnych rpgi.
Pierwsze czwartki miesiàca  to Spot-
kania Ko∏a Diabetyków, a na wysta-
wy zapraszamy w godzinach otwar-
cia czytelni. Sprawdê co si´ dzieje
na www.biblioteka.ciechocinek.pl.

                           Lidia Wasilewska
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Moc atrakcji
na podsumowanie projektu unijnego

miejsca Ciechocinka. Inwestycja obj´∏a
obszar ponad 70 hektarów: park Zdro-
jowy i T´˝niowy, a tak˝e sàsiedztwo
t´˝ni solankowej nr 1. W ramach pro-
jektu zosta∏ wybudowany zespó∏ czte-

Dotacja z Regionalnego Programu
Operacyjnego, która pokry∏a prawie
45% kosztów projektu, pozwoli∏a w os-
tatnich latach zrewitalizacowaç naj-
bardziej ucz´szczane przez turystów

W paêdzierniku br. Urzàd Miejski w Ciechocinku wraz z Urz´dem Marsza∏-
kowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oficjalnie zakoƒczy∏ rea-
lizacj´ projektu unijnego „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych
terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku”, organizujàc dla mieszkaƒców
oraz goÊci naszego miasta sportowe oraz muzyczne Êwi´to.

rech fontann pe∏niàcych funkcj´ inha-
latorów w formie otwartych gabinet-
ów do fitoterapii. Powsta∏y te˝ mi´dzy
innymi: amfiteatr, zespó∏ kortów teniso-
wych, si∏ownia na Êwie˝ym powietrzu
czy boiska wielofunkcyjne, na których
mo˝na graç w pi∏k´ no˝nà, koszyków-
k´ i hokej na trawie. Przebudowie uleg-
∏a fontanna „˚abka”oraz stawy z zespo-
∏em fontann i mostkiem. Âcie˝ki w parku
Zdrojowym zosta∏y poddane renowacji,
a dla dzieci powsta∏ ogród zabaw, park
linowy i Êciana wspinaczkowa.

 3 paêdziernika wszyscy ch´tni za dar-
mo korzystali z wybudowanej w ostat-
nich latach infrastruktury sportowej
w parku T´˝niowym: kortów teniso-
wych, Êcianki wspinaczkowej, parku
linowego oraz boisk wielofunkcyjnych.
Dodatkowo na najm∏odszych czekali
animatorzy oraz dmuchane zje˝d˝alnie.
Z atrakcji korzystali nie tylko przyjezdni,
ale równie˝ mieszkaƒcy Ciechocinka.
Panie Ma∏gorzata oraz Alicja, które od-
wiedzi∏y park T´˝niowy ze swymi po-
ciechami, stwierdzi∏y: Nasze pi´ciolet-
nie córki sà jeszcze za ma∏e na korzys-
tanie ze Êcianki wspinaczkowej czy park-
u linowego. JesteÊmy tu po raz pierwszy,
ale na pewno w przysz∏oÊci b´dziemy
korzystaç z tych obiektów sportowych.
Cieszymy si´, ˝e dzisiejszego dnia z przy-

Ogromnà popularnoÊcià wÊród dzieci i m∏odzie˝y cieszy∏ si´ park linowy.

Animatorzy wype∏niali czas maluchom, a do wspólnej zabawy w∏àczali si´ równie˝ rodzice.



Paêdziernik to wyjàtkowy miesiàc dla domowych pupili czy zwierzàt ho-
dowlanych. 1 paêdziernika obchodzono Âwiatowy Dzieƒ Wegetarianizmu,
2 - Dzieƒ Zwierzàt Hodowlanych,  4 - Âwiatowy Dzieƒ Zwierzàt, a 25 - Êwi´-
towano Dzieƒ Ustawy o Ochronie Zwierzàt. 

30.10.2015 r. - Uczestnicy konkursu „Kocham zwierzaki” wraz z organizatorkami.

   Nagroda w postaci podk∏adek korko-
wych z wizerunkiem ciechociƒskich
atrakcji czeka na osob´, która jako pierw-
sza zgadnie, gdzie zosta∏o wykonane po-
ni˝sze zdj´cie. Fundatorem nagrody jest
Biuro Kultury, Sportu i Promocji Mias-
ta.

Odpowiedzi prosimy przesy∏aç na adres
e-mail redakcji: zdroj@ciechocinek.pl
lub sk∏adaç osobiÊcie w Biurze Kultury,
Sportu i Promocji przy ul. Zdrojowej 2b
w Ciechocinku. Zwyci´zc´ i rozwiàzanie
zagadki og∏osimy w kolejnym numerze
gazety.

Zagadka fotograficzna
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SPIS TREÂCI

Miesiàc dobroci
dla zwierzàt

Paêdziernik przypomina nam, ˝e po-
winniÊmy traktowaç zwierzaki z posza-
nowaniem ich naturalnych potrzeb - jak
istoty ˝ywe, zdolne do odczuwania
zarówno fizycznego bólu, jak równie˝
radoÊci czy wdzi´cznoÊci. W zwiàzku
z tym „Ko∏o S∏oneczne” Ligi Kobiet Pol-
skich w Ciechocinku zorganizowa∏o
konkurs plastyczny „Kocham zwierzaki”.
Jego rozstrzygni´cie nastàpi∏o 30 paê-
dziernika br. w galerii-czytelni Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Ciechocinku -

wspó∏organizatora konkursu. SpoÊród
uczniów klas I-II szko∏y podstawowej
nagrodzono 10 uczniów, pozostali
otrzymali pamiàtkowe dyplomy.

Fundatorami nagród byli: „Ko∏o S∏o-
neczne” Ligi Kobiet Polskich, Biblioteka
Publiczna w Ciechocinku, Pani Maria
Braƒska oraz Pan Adam Pociot z firmy
Vintore - Górsk. Na s∏odkie ciasteczka
zaprosi∏ uczestników Pan Jaros∏aw
Zieliƒski z piekarni „Polkorn”.

      K. Jasiƒska

Muzyczna droga JULI rozpocz´∏a si´ od nagry-
wania amatorskich filmów, które wokalistka
publikowa∏a w internecie.

gotowanych atrakcji mo˝na skorzystaç
bezp∏atnie. Dzieci Êwietnie bawià si´,
zje˝d˝ajàc ze zje˝d˝alni oraz skaczàc na
trampolinie bungee.

Ukoronowaniem pe∏nego sportowych
emocji dnia by∏y koncerty w parku Zdro-
jowym. O godzinie 15.00 piosenki
z dawnych lat zaÊpiewa∏ Jacek Szy∏kows-
ki. Nast´pnie na scenie pojawi∏a si´ ar-
tystka m∏odszego pokolenia - JULA.  Jej
pierwszy singiel „Za ka˝dym razem”
triumfowa∏ na wszystkich komercyjnych
listach przebojów, dzi´ki czemu Jul´
okrzykni´to wokalistkà trendy 2012
podczas festiwalu w Sopocie. W 2014
roku wokalistka wyda∏a drugi album
„180 stopni” i jak przyzna∏a w rozmo-
wie z naszà redakcjà, w planach ma ju˝
kolejnà p∏yt´.

  Red.



Koncert zaduszkowy
W sobotnie popo∏udnie 24 paêdziernika w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku muzycznie i tanecznie zaprezen-
towali si´ podopieczni muzyka S∏awomira Ma∏eckiego.

Koncert „Pozostali w na-
szej pami´ci” by∏ okazjà do
oddania czci nie˝yjàcym wy-
bitnym artystom polskim
i zagranicznym. Na scenie
zaprezentowali si´: Agata
Kotowska, Zuzanna Cichoƒ,
Katarzyna Grefkiewicz, Alek-
sandra Ejsmont, Martyna
Rams, Weronika Mroczko-
wska, Adrian Paw∏uszka, Da-
ria Trojanowska, Miron Karle-
wski, Dominika Bibro, Duet
Judo, Julia Bartoszek, Paula
Raszka, Micha∏ Ma∏ecki, Ma∏-
gorzata Go∏´biewska, Duet
Zugo, Sarah Rygielski, Zespó∏
S∏awne S∏awki S∏awka oraz
Paulina Âwistek.

 Owacje na stojàco, bis
i ten niecodzienny b∏ysk
w oku osób opuszczajàcych
sal´ Êwiadczy∏y o tym, i˝ kon-
cert spotka∏ si´ z entuzjastycz-
nym przyj´ciem.

K. Jasiƒska

Jak co roku ogromnym powodzeniem cieszy∏y si´ organizowane przez
Miejskie Centrum Kultury Ogólnopolskie Spotkania Teatralne.

13, 24 wrzeÊnia oraz 13 paêdziernika w Teatrze Letnim odby∏y si´
trzy spektakle w ramach osiemnastej edycji tego wydarzenia.
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Teatralna jesieƒ

PublicznoÊç bawi∏a si´ Êwietnie, na-
gradzajàc artystów owacjami na sto-
jàco.

               Barbara Kawczyƒska

Do Ciechocinka zjechali znani i lubiani
aktorzy. W sztuce „Wszystko o m´˝-
czyznach” publicznoÊç oklaskiwa∏a
Micha∏a Lesienia-G∏owackiego, Marcina
KwaÊnego i i rewelacyjnego w swojej
roli Arkadiusza Janiczka. Zaowocowa∏a
równie˝ d∏ugoletnia wspó∏praca ze zna-
nym autorem, re˝yserem i producentem
Markiem R´baczem. Efektem by∏a pra-
premiera drugiego wcielenia sztuki
„Dwie morgi utrapienia” w wykonaniu
Magdaleny Wójcik, Andrzeja Grabar-
czyka, Miko∏aja Roznerskiego, Tadeusza
Chudeckiego i Klaudii Halejcio. Tego-
roczne „Spotkania” zakoƒczy∏ spektakl
„Wszystko przez judasza”, w którym
wystàpili: Magdalena Wójcik, Anna
Korcz, Jacek Fedorowicz i Artur Dziur-
man.
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M∏odzi wykonawcy ze swym opiekunem S∏awomirem Ma∏eckim (pierwszy od lewej).



Cukrzyca
W Polsce jest oko∏o 3 milionów osób z cukrzycà i 3 miliony osób ze stanem
przedcukrzycowym. Jakie sà poczàtkowe objawy tej choroby, na co powinniÊmy
zwróciç uwag´?
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Marzena Pacholska - specjalista piel´-
gniarstwa diabetologicznego z uprawnie-
niami do poradnictwa dietetycznego i psy-
chodietetycznego, pracownik Szpitala
Uzdrowiskowego nr 4 „Dom Zdrojowy”,
aktywnie dzia∏a w Stowarzyszeniu Diabe-
tyków w Ciechocinku (spotkania w ka˝dy
pierwszy czwartek miesiàca w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Ciechocinku).

Zapraszamy do przeczytania opinii
na ten temat.

Krystyna Z. - mieszkanka Ciecho-
cinka od urodzenia:
  „Bardzo dobrze mieszka mi si´ w Cie-
chocinku. M´czà mnie du˝e miasta,
w których zbyt szybko si´ ˝yje, a co-
dziennoÊç jakby umyka... Jedynym mi-
nusem jest wzmo˝ony ruch samocho-
dowy, który dla nas - rowerzystów, jest
niebezpieczny. Przesta∏am ju˝ jeêdziç
ulicà, poruszam si´ po chodniku.”

Przemys∏aw K. - mieszkaniec Cie-
chocinka od urodzenia:
   „W Ciechocinku mieszka si´ dobrze,
ale ci´˝ko si´ ˝yje. Nie ma pracy, per-
spektyw, nic si´ tu nie dzieje, poza tym,
˝e wygodnie si´ mieszka, gdy˝ jest ci-
cho i spokojnie. Najwi´kszà bolàczkà
miasta jest brak basenu, przystanku
PKS czy pociàgów. Ponadto wiele
do ˝ycznia pozostawia oznakowanie

Jak mieszka si´ w Ciechocinku?
Jak mieszkaƒcy oceniajà jakoÊç ˝ycia w naszym mieÊcie?

Ciechocinka, na przyk∏ad przy wyjeêdzie
z Intermarche brak znaku informujà-
cego o skrzy˝owaniu równorz´dnym.
Przeszkadza mi równie˝ wszechobecny
ha∏as puszczanej z g∏oÊników muzyki,
w∏adze miasta powinny tego zakazaç.”

Justyna K.- mieszkanka Ciechocinka
od dwóch lat:
   „Mieszkam w mieÊcie staruszków,
jednak ceni´ to, gdy˝ ˝yje si´ spokojnie,
a tego nam by∏o trzeba. Zajmuje si´
niespe∏na dwuletnià córeczkà, z którà
mam gdzie spacerowaç, sà place
zabaw, wiele nam nie trzeba. Brakuje
jedynie basenu z wydzielonà strefà dla
mniejszych dzieci.”

Zbigniew Z. - mieszkaniec Ciecho-
cinka od urodzenia:

„Z mojej perspektywy mieszka si´
êle. Mieszkam w budynku komunal-
nym, który ma 100 lat. P∏ac´ za mie-
szkanie, ale mieszkam w ruinie, dom

potrzebuje remontu, jednak w∏adze nic
z tym nie robià. Budynek powinien zos-
taç rozebrany, a ja otrzymaç nowe mie-
szkanie. Niejednokrotnie zg∏asza∏em t´
spraw´, jednak do tej pory nic nie zo-
sta∏o w tej sprawie zrobione. Stara∏em
si´ co prawda o oddane niedawno mie-
szkania komunalne, ale nie otrzyma∏em
przydzia∏u.
   Poza moimi problemami mieszkanio-
wymi, móg´ z ca∏à odpowiedzialnoÊ-
cià powiedzieç, ˝e kocham Ciechoci-
nek, nigdy bym si´ stàd nie wyprowa-
dzi∏, nawet gdyby oferowano mi pa∏ac
w innym mieÊcie.”

Beata K. - mieszkanka Ciechocinka
od trzeciego roku ˝ycia:
   „Bardzo dobrze mieszka mi si´ w Cie-
chocinku. Miasto wcià˝ zmienia si´
na lepsze, powstajà nowe  pi´kne miejs-
ca, gdzie mo˝na pospacerowaç i od-
poczàç.”

Rozmawia∏a K. Jasiƒska

Cukrzyca jest zespo∏em chorób metabo-
licznych, których wspólnà cechà jest prze-
wlekle podwy˝szony poziom cukru spo-
wodowany zaburzeniami bàdê brakiem wy-
dzielania insuliny lub obydwu tych nie-
prawid∏owoÊci jednoczeÊnie. Cukrzyca na-
le˝y do grupy chorób niezakaênych, ale
zosta∏a uznana przez Organizacj´ Naro-
dów Zjednoczonych za epidemi´. Z roku
na rok na Êwiecie przybywa osób choru-
jàcych na t´ przypad∏oÊç. Niestety ludzie
cz´sto bagatelizujà pierwsze objawy cuk-
rzycy.

Wyst´pujà dwa g∏ówne typy cukrzycy
ró˝niàce si´ mi´dzy sobà mechanizmem
powstawania choroby oraz sposobami jej
leczenia. Typ 1 cukrzycy dotyczy g∏ównie
dzieci i m∏odzie˝y oraz typ 2 cukrzycy,
spotykany u osób doros∏ych po 40 roku
˝ycia. W  populacji  diabetyków ok. 90%
osób cierpi na cukrzyc´ typu 2 najcz´Êciej
nabytej w wyniku niezdrowego stylu ˝ycia,
czyli braku zdrowych nawyków ˝ywienio-
wych spowodowanych ∏atwym dost´pem
do wysokokalorycznego, przetworzonego
jedzenia, ma∏à aktywnoÊcià fizycznà, oty-
∏oÊcià lub wskutek na∏o˝enia si´ wymienio-

nych czynników. Choroba jest podst´pna,
przez d∏ugie lata nie odczuwa si´, jakie sie-
je spustoszenie w ciele, a w chwili zaobser-
wowania objawów organizm jest ju˝ pod-
dany pewnym nieodwracalnym procesom
powodujàcym post´p choroby i uszkodze-
nia wa˝nych organów.

Do objawów cukrzycy nale˝à: wzmo˝one
pragnienie i cz´ste oddawanie moczu,  cza-
sami wyst´puje spadek masy cia∏a bez sto-
sowania wysi∏ków w tym kierunku, os∏a-
bienie, wzmo˝ona m´czliwoÊç i sennoÊç,
sk∏onnoÊç do tworzenia si´ stanów zapal-
nych na skórze (grzybice, czyraki), mogà
pojawiaç si´ sk∏onnoÊci do chorób przy-
z´bia, stany zapalne narzàdów moczowo-
p∏ciowych, zaburzenia widzenia, owrzo-
dzenia stopy.

Predyspozycje do tej choroby majà: oso-
by po 40 roku ˝ycia, z oty∏oÊcià (BMI>25,
obwód talii dla kobiet powy˝ej 88 cm,
dla m´˝czyzn 102 cm) lub nadwagà, ma∏o
aktywne ruchowo, osoby, u których w ro-
dzinie wyst´powa∏a cukrzyca, u kobiet
przebyta cukrzyca cià˝owa, osoby z nad-
ciÊnieniem t´tniczym (>140/90mmHg),
wysokim st´˝eniem cholesterolu i triglice-

rydów, kobiety z zespo∏em policystycznych
jajników oraz chorobami sercowo-naczynio-
wymi.

Mo˝e ju˝ nadszed∏ czas, aby  zastanowiç
si´, co mo˝na zmieniç w swoim  stylu ˝y-
cia, aby  móc si´ cieszyç jak najlepszym
i najd∏u˝szym zdrowiem - swoim oraz swo-
jej rodziny.



Na zaproszenie Zwiàzku Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych RP i burmistrza
Ciechocinka 11 paêdziernika br. w Teatrze Letnim w Ciechocinku odby-
∏y si´ XIX Regionalne Spotkania Zespo∏ów Artystycznych Ochotniczych
Stra˝y Po˝arnych. Wydarzenie po∏àczono z obchodami XV Dnia Papies-
kiego.

Zespó∏ PieÊni i Taƒca „WiÊniowa Góra”.

Wa˝ne, by badaç swój s∏uch, by byç
Êwiadomym wagi tego Êwiatowego
problemu. Dlatego 21 paêdziernika Miej-
ska Biblioteka Publiczna oraz ciechociƒski
oddzia∏ Polskiego Stowarzyszenia Dia-
betyków zaprosili mieszkaƒców i goÊci
Ciechocinka na bezp∏atne testy s∏uchu. Na
podstawie przeprowadzonych po-miarów
pracownice fundacji „Geers. Dobry s∏uch”
okreÊla∏y zdolnoÊç s∏yszenia dêwi´ków o
ró˝nej g∏oÊnoÊci i cz´stotliwoÊci. Specjalistki
wykona∏y badania przesiewowe oraz do-
k∏adniejszy test audiometryczny. W ramach
badania ka˝dy pacjent otrzyma∏ pe∏nà
informacj´, jak mo˝na poprawiç swój s∏uch
i jak o niego zadbaç.

        K. Jasiƒska

Bezp∏atne
badania s∏uchu

Uszkodzenia s∏uchu sà najcz´Êciej
wystepujàcym zaburzeniem narzà-
du zmys∏u cz∏owieka. Wed∏ug ra-
portów Âwiatowej Organizacji Zdro-
wia problem ten dotyczy szacun-
kowo od 4,6% do 10% Êwiatowej
populacji.

Marian Gawinecki (pierwszy od lewej) wita Zbigniewa
Dolskiego, goÊcia Zarzàdu TPC.

22 paêdziernika br. w siedzibie Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka odby∏o
si´ zebranie Zarzàdu TPC, podczas którego Marian Gawinecki - prezes TPC
poinformowa∏ m.in. o podj´tych  krokach w celu przygotowania projektu
nowej tablicy.

W ostatnich dniach znany i lubiany
kucharz Karol Okrasa odwiedzi∏ nasze
miasto. W ciechociƒskiej warzelni soli
przygotowa∏ kilka potraw: pieczone w soli
uda g´sie z jarmu˝em i grzybami, ma-
rynowane w soli piersi g´si z sa∏atkà selera
i gruszki oraz piero˝ki z g´sinà w rosole.
Jego kulinarne zmagania oglàdaç mogliÊ-
my na antenie TVP1 w ostatnià sobot´
paêdziernika.

Okrasa ∏amie przepisy
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Regionalne Spotkania OSP
oraz Dzieƒ Papieski

Swój dorobek artystyczny na deskach
teatru zaprezentowa∏o 18 amatorskich
zespo∏ów. Z kolei w koÊciele parafial-
nym pw. Êw. Piotra i Paw∏a, po mszy
Êwi´tej, odby∏ si´ koncert s∏owno-mu-
zyczny poÊwi´cony Janowi Paw∏owi II.
Niezwykle wzruszajàco brzmia∏y dzieci´-
ce g∏osy odczytujàce pouczajàce myÊli
Jana Paw∏a II dotyczàce rodziny. Pi´knie
wybrzmia∏y tak˝e wiersze i utwory wy-

konane przez poszczególne zespo∏y.
UroczyÊcie zabrzmia∏a pieÊƒ „Gaude
Mater Polonia”. Przypomniano równie˝
ukochany utwór Jana Paw∏a II - „Bark´”.

      K. Jasiƒska

W ho∏dzie Janowi Paw∏owi II...
Przyszed∏eÊ, by∏eÊ jak Anio∏.
Pomog∏eÊ mi wstaç...
Nauczy∏eÊ, jak kochaç, cierpieç, przebaczaç, ufaç i trwaç...
Nauczy∏eÊ jak ˝yç!
Otworzy∏eÊ mi oczy, chocia˝ widzia∏am...
Otworzy∏eÊ mi uszy, chocia˝ wczeÊniej s∏ysza∏am...
Wtedy by∏am, teraz jestem.
Przesz∏oÊç posz∏a... Przysz∏oÊç przyjdzie...
Tylko dziÊ nale˝y do mnie!
Ty da∏eÊ mi moc niczym skrzyd∏a...
Wzbi∏am si´ jak ptak wysoko...
Poczu∏am w sobie radoÊç takà g∏´bokà...
Ju˝ nie l´kam si´!
Wyp∏yn´∏am na g∏´bi´!
                               Marta Gabrysiak
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Tablica dla ofiar Katynia z Ciechocinka

B´dzie to tzw. tablica katyƒska, upa-
mi´tniajàca ciechocinian, ofiary Katynia
i innych miejsc kaêni na terenie by∏ego
ZSRR. Podstawowym kryterium b´dzie
tu miejsce urodzenia, zatem na tablicy
znajdà si´ nazwiska osób,  które urodzi∏y
si´ w uzdrowisku.

TPC podj´∏o tak˝e starania zmierzajà-
ce do wy∏onienia wykonawcy tablicy.
Byç mo˝e b´dzie nim Zbigniew Dolski,
artysta-rzeêbiarz ze ˚nina, autor kilku
ciechociƒskich tablic, m.in. poÊwi´conej
pami´ci Zbigniewa Skorwidera. Jest on
równie˝ twórcà Medali im. Leonarda
Lorentowicza przyznawanych osobom
zas∏u˝onym dla uzdrowiska i TPC. Ju˝
niebawem, bo 10 listopada br. o godz.
17.00 w  hotelu „Austeria” rozpocznie
si´ doroczna uroczystoÊç Towarzystwa
Przyjació∏ Ciechocinka, podczas której

wr´czone zostanà kolejne medale. Uro-
czyste zebranie  cz∏onków i sympatyków
TPC zakoƒczy koncert w wykonaniu
Aleksandra Evseeva. Us∏yszymy ballady
ukraiƒskie i rosyjskie.

     Tekst i fot. Wanda Wasicka
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Jest ich siedemnastu. Trenujà raz w tygodniu na boisku wielofunkcyjnym OSiRu przy ul. T´˝niowej. Mowa o
reaktywowanej niedawno ciechociƒskiej dru˝ynie hokeja na trawie.

Od lewej u góry: Stanis∏aw Kulpa, Dariusz Kulpa, Maciej Masierak, Tomasz Bednarski, Józef Kulpa, Piotr
Kulpa, Miros∏aw Tomaszewski, Dariusz Janas, Rafa∏ Kulpa, Marek Janas, Zbigniew Wadych, Grzegorz To-
maszewski. U do∏u: Przemys∏aw Kulpa oraz dzieci i wnuki zawodników. Nieobecni na zdj´ciu zawodnicy
dru˝yny: Jaros∏aw Stasiak, Andrzej Mikina, Tomasz i Bartosz Szmidt.

10 paêdziernika odby∏ si´ ostatni bieg cyklu Grand Prix Ciechocinek
T´˝nie Run 2015 w Biegach i Nordic Walking.

ZAPRASZAMY
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Fina∏ biegów wokó∏ ciechociƒskich t´˝ni

Hokej na trawie w Ciechocinku - reaktywacja

Historia hokeja na trawie w Ciecho-
cinku si´ga 1972 roku, kiedy to Marian
Balcerzak za∏o˝y∏ pierwszà sekcj´. Naj-
pierw dzia∏ano przy Szkole Podsta-
wowej nr 1, nast´pnie w dawnej Szkole
Podstawowej nr 3, potem sekcja trafi∏a
pod skrzyd∏a klubu „Zdrój Ciechocinek”.
W latach tych z ciechociƒskà sekcjà
zwiàzany by∏ Tomasz Szmidt - póêniej-
szy zawodnik klubu „Pomorzanin” To-
ruƒ, zawodnik reprezentacji Polski oraz
cz∏onek polskiej dru˝yny na igrzyskach
olimpijskich w Sydney, dziÊ trener dru˝y-
ny austriackiej.

Ciechociƒska dru˝yna istnia∏a do lis-
topada 1991 roku. Ponowna reaktywa-
cja sekcji nastàpi∏a w roku 1999. Przez
cztery lata dzia∏a∏a przy gimnazjum ja-
ko UKS „T´cza”, nast´pnie ponownie
patronat nad dru˝ynà objà∏ „Zdrój Cie-
chocinek”. Niestety w 2003 roku sekcja
upad∏a. Niektórzy zawodnicy: Maciej
Masierak, Jarek Stasiak, Jarek Stasiak,
Tomasz Bednarski, Mariusz Bednarski,
Rafa∏ i ¸ukasz Kulpa wyjechali do Szko∏y
Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu.
W rozmowie z naszà redakcjà Maciej
Masierak wspomnia∏: StartowaliÊmy w
reprezentacji Polski do lat 16, 18 i 21.
Uda∏o si´ nam równie˝ zagraç w repre-
zentacji Polski seniorów. OdnosiliÊmy
sukcesy nie tylko w kraju, ale i na are-
nie mi´dzynarodowej. Niestety hokej
na trawie nie jest sportem, który przy-
nosi du˝e zyski, nie jest to sport zawo-

dowy. W kadrze olimpijskiej stypendium
wynosi 800 z∏. Trzeba by∏o pomyÊleç
o przysz∏oÊci, o rodzinie. Zwiàza∏em
swojà drog´ zawodowà ze Stra˝à Po-
˝arnà w Aleksandrowie Kujawskim,
jednak mi∏oÊç do hokeja pozosta∏a.
Dlatego wspólnie z innymi mi∏oÊnikami
hokeja Maciej Masierak oraz Miros∏aw
Tomaszewski postanowili reaktywowaç
dru˝yn´. Mamy nadziej´, ˝e uda nam
si´ odbudowaç histori´ hokeja w Cie-
chocinku. Naszym celem jest powo∏anie
dru˝yny dzieci´cej , juniorskiej. Trenu-

jemy na razie raz w tygodniu. JesteÊmy
na etapie poszukiwania sponsorów,
którzy chcieliby nas wesprzeç. Pomaga
nam bardzo polski hokeista na trawie,
olimpijczyk z 1980 r. Andrzej Mikina
z Poznania. - wspomnia∏ Miros∏aw To-
maszewski.

Przed dru˝ynà spokojniejszy sezon
zimowy, jednak z poczàtkiem wiosny
hokeiÊci planujà udzia∏ w turniejach
sportowych. ˚yczymy powodzenia.

     K. Jasiƒska

nie nagród w poszczególnych katego-
riach. Zwyci´zcami klasyfikacji gene-
ralnych GP Ciechocinek T´˝nie Run
2015 zostali: Arleta Jastrz´bska - bieg
kobiet, Kamil Podolski - bieg m´˝czyzn,
Marta Dobrzaƒska - nordic walking
kobiet i W∏odzimierz Krych - nordic
walking m´˝czyzn.

Cykl biegów zorganizowa∏ OSiR w Cie-
chocinku i Towarzystwo Przyjació∏ Cie-
chocinka, a wspierali je: PUC S.A.,
piekarnia „Polkorn”, piekarnia „Z∏oty
K∏os” i restauracja „Per∏a T´˝ni”.

Kolejne GP Ciechocinka w Biegach
i Nordic Walking wystartuje w kwietniu
2016 roku.

      M. Wzi´ch

Od kwietnia do paêdziernika br. od-
by∏o si´ siedem edycji tej imprezy spor-
towej, w której ∏àcznie wzi´∏o udzia∏
ponad 320 zawodników. Na starcie
ostatniego biegu stan´∏o 44 zawodni-
czek i zawodników. Jak zawsze mieli
oni do pokonania dystans 5200m wo-
kó∏ ciechociƒskich t´˝ni.

Obok zawodników z terenu ca∏ej
Polski, równie˝ mieszkaƒcy Ciechocin-
ka w∏àczyli si´ we wspólne bieganie,
zdobywajàc miejsca na podium:

- Tomasz Bojanowski zajà∏ III miejs-
ce w biegach,

- Marta Dobrzaƒska wywalczy∏a
I miejsce w kategorii nordic walking.

Po biegu nastàpi∏o podsumowanie
7-miesi´cznych zmagaƒ oraz wr´cze-

  11 listopada na boisku Orlik przy ulicy
Kopernika odb´dzie si´ VI Amatorski Tur-
niej Pi∏ki No˝nej Dru˝yn 6-osobowych „Za-
koƒczenie sezonu na boisku Orlik”. W tur-
nieju mogà uczestniczyç osoby urodzone
w 2001 roku i starsze - w przypadku gry
osób niepe∏noletnich wymagana jest zgo-
da rodzica/opiekuna prawnego.
   Zapisów do turnieju mo˝na dokonywaç
do 10 listopada na druku zg∏oszenia na
adres e-mail:manager.osir@ciechocinek.pl
(podpisy na zg∏oszeniu mogà byç z∏o˝one
bezpoÊrednio przed turniejem).
   Poczàtek gier od godziny 12.30, loso-
wanie o 12.15.

Zapraszamy do udzia∏u!

Turniej Pi∏ki No˝nej
Dru˝yn 6-osobowych
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30 paêdziernika nastàpi∏o rozstrzygni´cie konkursu plastycznego „Obraz malarski o Ciechocinku”, którego orga-
nizatorem by∏o Miejskie Centrum Kultury oraz Gmina Miejska Ciechocinek. Honorowym patronatem wydarzenie
objà∏ burmistrz Leszek Dzier˝ewicz.

Laureaci konkursu.

Nagroda Grand Prix.
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Obraz malarski o Ciechocinku
na karcie Poczty Polskiej

i˝ konkurs rozpoczà∏ pierwszy etap
przygotowaƒ do przysz∏orocznych
obchodów zwiàzanych ze 180-leciem
Uzdrowiska Ciechocinek i 100-lecia
nadania praw miejskich: Genezà do
og∏oszenia konkursu by∏ pomys∏, który
zrodzi∏ si´ w momencie, gdy Poczta
Polska pozytywnie odnios∏a si´ do mo-
jego wniosku wydania okolicznoÊciowej
karty z okazji przysz∏orocznych obcho-
dów. Jednak to nie graficy Poczty Polskiej

    Celem konkursu by∏a promocja dzie-
ci´cej twórczoÊci plastycznej, rozwija-
nie warsztatu malarskiego i wra˝liwoÊ-
ci artystycznej dzieci oraz popularyzacja
i promocja Ciechocinka. Konkurs prze-
prowadzony zosta∏ w dwóch katego-
riach wiekowych: 10-12 lat oraz 13-14
lat. Wp∏yn´∏o na niego 59 prac. Jury
w sk∏adzie: Barbara Kawczyƒska, Janusz
Iciak oraz Mateusz Zduniak wybra∏o
najlepsze obrazy.

W kategorii 10-12 lat nagrodzono:
I miejsce - Zosia Nocna,
II miejsce - Wiktoria Chmielik,
III miejsce - Michalina J´drzejewska.
W kategorii 13-14 lat nagrodzono:
I miejsce - Zuzanna AuguÊciak,
II miejsce - Sara Lityƒska,
III miejsce - Agata Kotowska.
Nagrod´ Grand Prix otrzyma∏a Karo-

lina Lewandowska.
    W obu kategoriach wiekowych przy-
znano tak˝e wyró˝nienia, które otrzy-
mali: Ola Odwa˝na, Kacper JuÊkiewicz,
Julita S∏omczewska, Miko∏aj J´drzeje-
wski, Julia Hejdysz, Krzysztof Korze-
niowski. Ponadto dyrektor MCK posta-
nowi∏a przyznaç dwie pozaregulami-
nowe nagrody dla dzieci nieco m∏od-
szych: Leny Kowalskiej oraz Nadii Buze.

Po uroczystym wr´czeniu nagród bur-
mistrz Leszek Dzier˝ewicz zdradzi∏,

stworzà takà kart´. Wasze prace zostanà
przekazane do centrali Poczty Polskiej
i prawdopodobnie jedna z nich znajdzie
si´ na takiej okolicznoÊciowej, jubile-
uszowej, bardzo wa˝nej dla naszego
miasta karcie.

M∏odym artystom gratulujemy, a o ko-
lejnych etapach powstawania karty po-
cztowej b´dziemy informowaç na ∏a-
mach „Zdroju Ciechociƒskiego”.

      K. Jasiƒska



fot. K. Jasiƒska

Miros∏aw LeÊkiewicz
(1910-1963)

Piotr Pawe∏ Stawecki
(1930-2015)
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Wspominamy tych, którzy odeszli...

runek w∏asny”, oddajàcym atmosfer´
euforii pierwszych lat po tragicznej
w skutkach wojnie.

Po maturze Piotr Stawecki podejmuje
studia historyczne. Najpierw na Uniwer-
sytecie Miko∏aja Kopernika w Toruniu,
a nast´pnie na Uniwersytecie Warsza-
wskim, specjalizujàc si´ w zakresie archi-
wistyki. Nie od razu uzyska∏ magisterium.
Zabrak∏o dla niego miejsca na studium.
By∏y to czasy, kiedy liczy∏y si´ pochodze-
nie spo∏eczne, przynale˝noÊç partyjna
i tzw. „aktywnoÊç spo∏eczna”. Podjà∏
wi´c prac´ jako archiwista w Central-
nym Archiwum Wojskowym, a studia
kontynuowa∏ jako ekstern w latach
1955-58. Pod kierunkiem prof. dr. hab.
Stefana Kieniewicza napisa∏ prac´ magis-
terskà poÊwi´conà Towarzystwu Demo-
kratycznemu Polskiemu.

Swoje zainteresowania naukowe móg∏
kontynuowaç w Wojskowym Instytucie
Historycznym. Zajà∏ si´ zagadnieniami
historii najnowszej Polski. W 1969 roku
obroni∏ prac´ doktorskà „Wojsko a po-
lityka wewn´trzna Drugiej Rzeczypos-
politej w latach 1935-1939”. W 1980
roku otrzyma∏ stopieƒ doktora habilito-
wanego (w Instytucie Polskiej Akademii
Nauk), a w 1991 roku tytu∏ profesora
nauk humanistycznych. Plonem jego

We wrzeÊniu dosz∏a do mnie bardzo
smutna wiadomoÊç. Zmar∏ prof. Piotr
Stawecki, polski historyk wojskowoÊci,
pu∏kownik Wojska Polskiego. Urodzi∏
si´ na Kujawach, w Ciechocinku. Na
chrzcie otrzyma∏ imiona Êwi´tych - pa-
tronów naszej parafii. Wojna i okupacja
po∏o˝y∏a si´ cieniem na jego dzieciƒstwo.
Zazna∏ goryczy wysiedlenia do General-
nego Gubernatorstwa. Rodzina Stawec-
kich musia∏a opuÊciç dom przy ul. Wi-
dok, bowiem przemianowany na Her-
mannsbad Ciechocinek mia∏ byç uzdro-
wiskiem tylko dla Niemców. Staweckich,
tak jak wiele innych rodzin, czeka∏a po-
niewierka. Zamieszkali w Ko∏bieli na Ma-
zowszu. W rodzinne strony powrócili
w marcu 1945 roku, kiedy Ciechocinek
by∏ ju˝ wolny. M∏ody Piotr Stawecki po-
dejmuje nauk´ w najbli˝szej szkole - jak
wielu innych nastolatków doje˝d˝a
do gimnazjum w Aleksandrowie Ku-
jawskim. W1946 roku ucz´szcza do no-
wo utworzonego Gimnazjum i Liceum
im. S. Staszica w Ciechocinku. W 1950
roku otrzyma∏ Êwiadectwo dojrza∏oÊ-
ci. Swoje m∏odzieƒcze lata sp´dzone
w szkole Êredniej opisa∏ po latach w in-
teresujàcym artykule „Pi´kne lata moje-
go ˝ycia” opublikowanym w 1986 roku
w  jednodniówce „Naszej szko∏y wize-

wieloletnich badaƒ sta∏y si´ liczne arty-
ku∏y, rozprawy w czasopismach nauko-
wych i tomach zbiorowych oraz ksià˝ki.
Sà wÊród nich: „Wojsko a polityka wew-
n´trzna Drugiej Rzeczypospolitej w la-
tach 1935-1939” (1969), „Polityka woj-
skowa Polski w latach 1921-1926”
(1981), „S∏ownik biograficzny genera∏ów
Wojska Polskiego w latach 1918-1939”
(1994), „Oficerowie dyplomowani Woj-
ska Drugiej Rzeczypospolitej” (1997),
„Z dziejów wojskowoÊci Drugiej Rzeczy-
pospolitej” (2001), „Wojsko marsza∏ka
Józefa Pi∏sudskiego: 12 V 1926 - 12 V
1935” (2004), „Genera∏owie polscy: za-

Miros∏aw LeÊkiewicz by∏ lekarzem,
dyrektorem OÊrodka Naukowo-Leczni-
czego warszawskiej Akademii Medycznej
w Ciechocinku, organizatorem leczni-
ctwa rehabilitacyjnego dla dzieci kale-
kich.

Doktor LeÊkiewicz zwiàzany by∏ z Cie-
chocinkiem w latach 1951-1953. Z ca-
∏à pewnoÊcià mo˝na przyjàç, i˝ od nie-
go i jego wspó∏pracowników zacz´∏a
si´ kompleksowa rehabilitacja w Ciecho-
cinku. Doskonale rozumia∏ swoich pa-
cjentów, gdy˝ sam w wyniku choroby
Burgera - zakrzepowo-zarostowego za-

palenia t´tnic, mia∏ obustronnie ampu-
towane obie nogi. Mimo tego dzia∏a∏
niezwykle aktywnie, doprowadzi∏ do
powstania w Ciechocinku basenu, sali
gimnastycznej oraz boiska do lekkoatle-
tyki, siatkówki i pi∏ki no˝nej. By∏ prekur-
sorem prowadzenia rehabilitacji na wol-
nym powietrzu. Ponadto do prowadze-
nia zaj´ç rehabilitacyjnych pozyska∏ na-
uczycieli wychowania fizycznego, m.in.
Józefa Dziwisiƒskiego.

        Marian Gawinecki



Zdzis∏aw Szmidt
(1935-2001)
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z prezentacjà jego upodobaƒ muzycz-
nych. To spotkanie przed mikrofonem
uznanego twórcy  wiàza∏o si´ z ogrom-
nym stresem Pani Barbary. Jej mà˝ mia∏
za sobà bardzo powa˝ne problemy
zdrowotne. Przeszed∏ zawa∏ serca, jak
si´ póêniej okaza∏o pierwszy z trzech.
Ca∏y czas czuwa∏a nad ma∏˝onkiem,
w ka˝dej chwili gotowa przyjÊç mu
z pomocà.

Artysta goÊci∏ te˝ w ciechociƒskiej
stacji. By∏ bohaterem prowadzonego
przeze mnie programu „Podwieczorek
nie tylko z muzami”. Poniewa˝ by∏ bar-
dzo mi∏ym goÊciem i niezwykle pozytyw-
nie odbieranym przez s∏uchaczy Radia
„Las Vegas”, zaprosi∏am go ponownie
do odwiedzenia studia 29 kwietnia
2001r.  Zdzis∏aw Szmidt nie wzià∏ jednak
udzia∏u w audycji. Znalaz∏ si´ w szpitalu
z powa˝nymi problemami zdrowotnymi.

By∏ to ten trzeci atak serca. 
Przeprowadzi∏am z nim nizwykle sym-

patycznà rozmow´ telefonicznà jeszcze
6 maja. Do tej pory mam w uszach jego
ciep∏y, spokojny g∏os. Po opuszczeniu
szpitala mia∏ skorzystaç z czekajàcego

Zdzis∏aw Szmidt- artysta-malarz, pe-
dagog, od urodzenia zwiàzany z Ciecho-
cinkiem. Absolwent Paƒstwowej Wy˝szej
Szko∏y Sztuk Plastycznych w Gdaƒsku
(Wydzia∏ Malarstwa w pracowni prof.
Krystyny ̧ ady-Studnickiej). Tworzy∏ obra-
zy olejne i akwarele. Organizowa∏ ple-
nery malarskie. Podejmowa∏ wiele te-
matów w swoich dzie∏ach, z upodoba-
niem uwiecznia∏ swoje miasto rodzinne.
Jego prace by∏y prezentowane na wys-
tawach krajowych i zagranicznych. Na-
le˝a∏ do Zwiàzku Polskich Artystów Plas-
tyków. Zapro-jektowa∏ herb Ciechocinka.
Zdzis∏aw Szmidt by∏ nietuzinkowym
cz∏owiekiem i artystà. Mia∏am kilkakrot-
nie zaszczyt goÊciç w ciechociƒskim
mieszkaniu ma∏˝onków Szmidtów. Po-
zna∏am Panià Barbar´, bardzo oddanà
swojemu m´˝owi.

Pana Zdzis∏awa z kolei goÊci∏am
w studiu radiowym, najpierw w Radiu
„W” we W∏oc∏awku (1993 r.), a nast´p-
nie w Radiu „Las Vegas” w Ciechocinku.
Audycja na ˝ywo z jego udzia∏em we
w∏oc∏awskiej stacji trwa∏a dwie godziny.
By∏y to wspomnienia artysty po∏àczone

na niego radiowego zaproszenia. Dzieƒ
9 maja okaza∏ si´ jednak ostatnim w ˝y-
ciu tego twórcy. Pozosta∏y nagrania…

Józef Stolorz, znany i ceniony artysta
malarz z perspektywy 2015 r. o Zdzis∏a-
wie Szmidtcie napisa∏: „Wybitny Artysta
Malarz! Cz∏owiek wielkiej kultury osobis-
tej i skromnoÊci! Wiele Mu zawdzi´czam
i do koƒca ˝ycia b´d´ nosi∏ w sercu, Je-
go przyjacielskie rady”.

          Wanda Wasicka

rys portretu zbiorowego 1776-1945”
(2010), „Nast´pca komendanta - Ed-
ward Âmig∏y - Rydz: materia∏y do bio-
grafii” (2014) - z Markiem Jab∏onows-
kim.

By∏ cz∏onkiem Rad Naukowych Woj-
skowego Instytutu Historycznego i Pol-
skiego S∏ownika Biograficznego, dla któ-
rego opracowa∏ kilkadziesiàt biogra-
mów. Aktywnie dzia∏a∏ w Polskim To-
warzystwie Historycznym. W 1993 roku
zosta∏ odznaczony Krzy˝em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.

Mia∏am zaszczyt Go znaç. Czeka∏am
niegdyÊ z niecierpliwoÊcià na wakacje,
bo by∏y czasem spotkaƒ z Profesorem,
który przyje˝d˝a∏ na kuracj´ do rodzin-
nego miasta. ¸àczy∏y nas wspomnienia

o przesz∏oÊci naszych rodzin, które si´
zna∏y. Dzi´ki Profesorowi mog∏am uzu-
pe∏niç swój rodzinny album fotografia-
mi, na których sà moi krewni oraz daw-
ny Ciechocinek. Ciàgle mam w pami´ci
nasze spacery, podczas których s∏ucha-
∏am opowieÊci mojego cicerone o sta-
rych pensjonatach i ich mieszkaƒcach.
Z pokorà przyj´∏am cenne uwagi i wska-
zówki Profesora, który by∏ pierwszym
czytelnikiem mojej ksià˝ki „Ciechocinek.
Tydzieƒ w czarujàcym mieÊcie”. Otrzy-
ma∏am do swojej kolekcji niezwyk∏y pre-
zent - pocztówk´ z koÊcio∏em Mariackim
w Krakowie wys∏anà dawno temu przez
mojà Babci´ - jeszcze panienk´ - do
matki Profesora.

Prof. Piotr Stawecki by∏ ˝ywo zainte-

resowany Ciechocinkiem. W listach prze-
sy∏a∏ mi ciekawostki zwiàzane z naszym
miastem. Czyta∏ z uwagà „Zdrój Ciecho-
ciƒski”. Rodzinne miasto zawsze by∏o
Mu bliskie. Odszed∏ cz∏owiek skromny,
˝yczliwy ludziom. Rzetelny uczony, któ-
ry bada∏ dzieje wojskowoÊci w nie∏at-
wych czasach podwójnej cenzury cywil-
-nej i wojskowej, a mimo to rzetelnie
przedstawiajàcy i oceniajàcy losy pol-
skiego wojska. Niech pozostanie w na-
szej pami´ci!

 Aldona Nocna

Korzysta∏am z publikacji „Piotr Stawec-
ki - profesor - badacz - cz∏owiek” wyda-
nej przez Wojskowy Instytut Historyczny
Akademii Obrony Narodowej w 1998r.

Przedsi´biorstwo Handlowe „Ares”,
ul. Broniewskiego 10,

Sklep „MiÊ”, ul. Zdrojowa 48,
Punkt Handlowy „Yabo”,

ul. Stra˝acka 2,
Ksi´garnia i Antykwariat,

ul.  Broniewskiego 4,

Sklep „Danuta”, ul. Zdrojowa 3,
Sklep „Koniczynka”,
ul. Dembickiego 35,

Zak∏ad Fotograficzny „Kodak”,
ul. Broniewskiego 3,

Delikatesy „Choba”, ul. Polna 14,
Sanatorium „Chemik”, ul. Widok 13,

Sanatorium „Sanvit”, ul. Staszica 8,
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy,

ul. Zdrojowa 17,
Kiosk przy ul. Armii Krajowej,

Kiosk przy ul. Wojska Polskiego,
Sklep „Mar-Mar”, Wo∏uszewo 102 A.

Punty sprzeda˝y „Zdroju Ciechociƒskiego”:



14.10.2015 r.  min´∏o 89 lat od pierwszego wydania legendarnej powieÊci
dla dzieci o Kubusiu Puchatku. Jak co roku w Przedszkolu Samorzàdowym
nr 2 w Ciechocinku Êwi´towaliÊmy to wydarzenie.

Urodziny Kubusia Puchatka Êwi´towa∏y równie˝ wraz z opiekunami dzieci oraz m∏odzie˝ ucz´szczajàce
do Êwietlicy socjoterapeutycznej im. „Kubusia Puchatka” dzia∏ajàcej przy Miejskim OÊrodku Pomocy
Spo∏ecznej w Ciechocinku.

Podczas uroczystoÊci maluchy swoim
zachowaniem potwierdzi∏y, ˝e dobrze czujà
si´ w naszej placówce. Dzieci zaprezento-
wa∏y rodzicom piosenki, wiersze i taƒce,
których nauczy∏y si´ do tej pory. OdÊwi´t-
ny strój i pi´kne kolorowe birety, a tak˝e
wystrój sali podkreÊli∏y donios∏oÊç wyda-
rzenia. Dzieci z∏o˝y∏y uroczyste Êlubowa-
nie, a dyrektor przedszkola za pomocà
ksià˝ki dokona∏a pasowania. Na pamiàtk´
tej wa˝nej chwili ka˝de dziecko otrzyma∏o
ksià˝k´, która b´dzie dzieciom towarzyszy-
∏a przez kolejne lata edukacji przedszkol-
nej. Rodzice równie˝ zostali odznaczeni
medalami za zaufanie i prze∏amanie swoje-
go strachu zwiàzanego z oddaniem dzie-
cka w obce r´ce. Po cz´Êci oficjalnej rodzice
wraz dzieçmi udali si´ na wspólny s∏odki
pocz´stunek.

       Marzena Makowska

Pasowanie
na przedszkolaka

w „Bajce”
UroczystoÊç pasowania zakoƒ-
czy∏a proces adaptacyjny dzieci
do warunków i zasad panujà-
cych w przedszkolu.
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Urodziny Kubusia Puchatka

piosenek, pieczenie ciasta, czytanie baj-
ki przez bibliotekark´ Lidi´ Wasilewskà
- to tylko niektóre niespodzianki, które
tego dnia czeka∏y na dzieci. Ponadto
Kubusiowi zosta∏y wr´czone prezenty
oraz ˝yczenia urodzinowe napisane na
balonach. Na koniec wszyscy zaÊpiewali
100 lat, a KubuÊ Puchatek pocz´stowa∏
dzieci przepysznym tortem.

        Joanna Kowalska

W tym szczególnym dniu dla dzieci
przygotowano wiele atrakcji. Po Ênia-
daniu wszyscy zebraliÊmy si´ w jednej
sali, aby Êwi´towaç z Kubusiem. Na
urodzinach pojawi∏a si´ równie˝ Kró-
lewna Ânie˝ka, która po wypowiedze-
niu zakl´cia wspólnie ze wszystkimi
przedszkolakami wyczarowa∏a Kubusia
Puchatka i jego przyjació∏.  Rozwiàzy-
wanie zagadek, wspólne Êpiewanie
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Red.: Jak nazywa si´ nasze miasto?
Bartek: Ja wiem! Ciechocinek!
Red: Co wyjàtkowego jest w Ciechocinku?
Agatka: Wszystko!
Milenka: Wiewiórki!
Bartek: Auta!
Milenka: Grzybek!
Bartek: Grzybek to jest do jedzenia! Super
sà fontanny w parku! Taaakie du˝e!
Milenka: W parku to ja kotka widzia∏am...
Bartek: Nie. W parku jest JaÊ i Ma∏gosia
pod parasolem. W Ciechocinku sà jeszcze
drewniane, ogromne fontanny. Bardzo
daleko.
Milenka: To t´˝nie.
Agatka: T´˝nie sà du˝e.
Bartek: Leci z nich woda.
Milenka: Fajne sà.
Agatka: Du˝o ludzi tam chodzi.
Red.: W jakim celu?
Bartek: ˚eby je oglàdaç.
Agatka: ˚eby si´ kàpaç.
Bartek: Kàpaç to si´ mo˝na na basenie...
Red.: Dlaczego ludzie przyje˝d˝ajà do
naszego miasta?
Milenka: ˚eby oglàdaç ˝ab´.
Agatka: ˚eby oglàdaç ró˝ne domy - taaakie
wysokie!
Bartek: ˚eby chodziç na spacerki.
Agatka: ˚eby si´ bawiç.
Red.: W Ciechocinku odbywajà si´ jakieÊ
imprezy?
Milenka! Tak! Ja widzia∏am kilka. Ale my
mamy du˝o imprez w domu!
Bartek: Ja oglàda∏em wyst´p w parku,

Powinno byç kolorowo!
Agatka Zawisza, Milenka Chrzanowska i Bartek Skibiƒski - trzylatki z Przed-
szkola Samorzàdowego „Bajka” dzielà si´ z nami spostrze˝eniami na temat
Ciechocinka.

Remont trwa∏ d∏ugo, ale efekt jest
zachwycajàcy - pi´kna, lÊniàca nowoÊ-
cià, doskonale wyposa˝ona sala, 26 sta-
nowisk uczniowskich, nowoczesne
komputery po∏àczone w sieç i oprogra-
mowanie usprawniajàce funkcje na-
uczycielskie, takie jak: pokaz na wszyst-
kich komputerach, pomoc uczniom,
szybkie uruchamianie aplikacji, rozsy∏a-
nie zadaƒ, monitorowanie i mo˝liwoÊç
blokowania.

Uczniowie korzystajà z programów
edukacyjnych, które wspomagajà nauk´
czytania, liczenia, zapami´tywania,
rozumienia i wykonywania instrukcji,
kojarzenia szczegó∏ów, a tak˝e pozwa-
lajà przeprowadziç proste eksperymen-
ty wyjaÊniajàce zasady rzàdzàce Êwiat-
∏em i kolorami, tajemnice grawitacji,
e lektrycznoÊci  i  magnetyzmu.

Dzieci bardzo lubià zaj´cia kompute-
rowe, pierwszaki ju˝ nie bojà si´ myszy!
Uczniowie klas trzecich ch´tnie ucz´sz-
czajà na zaj´cia kó∏ka komputerowego,
na którym przygotowujà si´ do Ogól-
nopolskiego Konkursu Informatycznego
„Bóbr” i poznajà podstawy programo-
wania w Scratchu.

         Magdalena Mankowska

Od 1 wrzeÊnia uczniowie klas
1-3 Szko∏y Podstawowej nr 1 ma-
jà zaj´cia komputerowe w nowej
pracowni.
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w muszli koncertowej. Usiad∏em nawet
sobie. By∏o du˝o ∏awek zaj´tych.
Agatka: Ja te˝ tam by∏am! ¸adnie Êpiewali.
I g∏oÊno.
Red.: Kto jest najwa˝niejszy w Ciecho-
cinku?
Milenka: Taaaaka wielka osoba!
Bartek: Burmistrz. Rzàdzi Ciechocinkiem.
Red.: Co burmistrz musi robiç, ˝eby
dobrze rzàdziç?
Bartek: Du˝o çwiczyç.
Milenka: I sprzàtaç odkurzaczem, ˝eby by∏
porzàdek!
Red.: Jakie nowe atrakcje powinny si´
pojawiç w Ciechocinku?
Milenka: Domki do zabawy!
Agatka: Nowe place zabaw!
Bartek: HuÊtawki du˝e!
Agatka: Zje˝d˝alnie i basen!
Bartek: Jak panowie b´dà kiedyÊ robiç
nowy plac zabaw, to przyjadà koparkami.
Chcia∏bym sobie pojeêdziç takim du˝ym
samochodem...
Agatka: Ja wol´ jeêdziç rowerem! Mam
ró˝owy rower!
Milenka: A ja mam ˝ó∏ty.
Red.: Czy jest coÊ, co Wam si´ nie podoba
w naszym mieÊcie?
Agatka: Mnie si´ nie podoba, jak ktoÊ
p∏acze!
Bartek: A mnie si´ nie podoba, jak ktoÊ
si´ na czarno ubiera!
Milenka: Powinno byç kolorowo!

                     J. Ma∏ecka

Nowa
pracownia
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Sta∏o si´ tradycjà, ˝e na poczàtku paêdziernika w Przedszkolu Samo-
rzàdowym nr 2 im. „Kubusia Puchatka” w Ciechocinku odbywa si´ prze-
glàd twórczoÊci artystycznej dzieci i rodziców „Dary jesieni”.

Dzieƒ Edukacji Narodowej w Ciechocinku

Prace, które do dzisiejszego dnia
stanowià pi´knà dekoracj´ przedszkol-
nego holu, dzieci wykona∏y z jesiennych
darów zebranych w sadzie, ogrodzie,
parku czy lesie. Opiekunka grupy „Ma-
leƒstwa” w Przedszkolu „Kubusia Pu-
chatka” Mariola Kopy∏owska podkre-
Êli∏a, jak wa˝ne cele przyÊwiecajà prze-
glàdowi: Dzi´ki niemu dzieci pobudza-
jà oraz rozwijajà w∏asnà wyobraêni´
i zdolnoÊci manualne. Jest to tak˝e
wspania∏a okazja do tego, aby rodzi-
ce czy opiekunowie wspólnie z dzieç-
mi sp´dzili czas w kreatywny, ciekawy
i niezwykle przyjmeny sposób.

Dzieciom i rodzicom gratulujemy
wspania∏ych pomys∏ów!

     K. Jasiƒska
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Jesienne dary

Âwi´to Edukacji Narodowej to dzieƒ
wa˝ny dla ka˝dego nauczyciela, ale te˝
dla ucznia i polskiej szko∏y. Jak co roku
w ciechociƒskich placówkach celebrowa-
no go bardzo uroczyÊcie.

W Szkole Podstawowej nr 1 sala gim-
nastyczna wype∏niona by∏a po brzegi. Po-
jawili si´ zaproszeni goÊcie:  burmistrz
Ciechocinka Leszek Dzier˝ewicz, Marcin
Zajàczkowski - przewodniczàcy Rady Miej-
skiej, Bartosz Ró˝aƒski - przewodniczàcy
Rady Rodziców, a tak˝e dyrektorzy ciecho-
ciƒskich placówek oÊwiatowych. Burmistrz
wr´czy∏ nagrody nauczycielom: Iwonie
Krzysztanowicz, Barbarze Wàgrowskiej-
Adamczyk, Wies∏awie G∏owackiej i dyrektor
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Katarzynie Dzi´gielewskiej. W tym szcze-
gólnym dniu swe Êwi´to mieli równie˝
pierwszoklasiÊci - odby∏o si´ bowiem ich
pasowanie. Podczas uroczystej akademii
dzieci recytowa∏y, Êpiewa∏y, Êwietnie si´
przy tym bawiàc. Zgromadzeni na sali
rodzice i dziadkowie nie kryli wzruszenia.

W Publicznym Gimnazjum im. Polsk-
ich Olimpijczyków w Ciechocinku ucznio-
wie przekazali swym nauczycielom, wraz
z jesiennym kwiatem, wiele serdecznych
s∏ów uznania i wdzi´cznoÊci. M∏odzie˝
przygotowa∏a równie˝ ciekawy program
artystyczny. W uroczystoÊci wzi´li udzia∏:
burmistrz Ciechocinka Leszek Dzier˝ewicz,
radna Klara Drobniewska oraz emerytowa-

ni nauczyciele. Burmistrz przyzna∏ nagro-
dy: dyrektor Annie W∏adkowskiej i nau-
czycielce Ma∏gorzacie Bujalskiej. Po cz´Êci
oficjalnej nauczyciele i goÊcie Êwi´towali
swój dzieƒ w kameralnej atmosferze przy
kawie.

Dzieƒ Edukacji Narodowej obchodzono
tak˝e w ciechociƒskich przedszkolach.
Burmistrz Ciechocinka przyzna∏ nagrody:
dyrektor Iwonie Ruteckiej, nauczycielce
Beacie Linowskiej z Przedszkola Samorzà-
dowego nr 2 oraz dyrektor Ma∏gorzacie
Kobusiƒskiej i nauczycielce Wies∏awie
Wójcik z Przedszkola Samorzàdowego nr
1. Dyrektor Przedszkola „Kubusia Puchat-
ka” Iwona Rutecka przyzna∏a tak˝e nagrody
nauczycielkom: Gra˝ynie Drogowskiej oraz
Ewie Utko.

Nie sposób traktowaç zawodu nauczy-
ciela jako jedynego spoÊród wielu. Wi´k-
szoÊç szlachetnie myÊlàcych i czujàcych
ludzi ˝ywi przekonanie, ˝e nauczyciel to
wyjàtkowe powo∏anie i pos∏annictwo. Nie
dla zarobku i nie dla kariery wybiera si´
misj´ pedagogicznà. Z nià bowiem ∏àczy
si´ przekazywanie m∏odemu pokoleniu
prawdy, dobra i pi´kna, a przez to kszta∏tuje
si´ osobowoÊç, formu∏uje charakter m∏o-
dego cz∏owieka. Nie jest ∏atwo w dzisiejs-
zych czasach zainspirowaç i zach´ciç ucznia
do nauki, byç dla niego autorytetem, wy-
chowawcà, przyjacielem. Tym bardziej cie-
szy fakt, ˝e uczniowie potrafià doceniç
swych pedagogów, ich prac´ i serce, które
w nià wk∏adajà

Karolina Jasiƒska, Ewa Rogoziƒska

Znakomity nauczyciel daje przyk∏ad, ale ten wielki inspiruje.
William Arthur Ward



UroczystoÊç mia∏a bogatà opraw´
artystycznà i po∏àczona by∏a z otrz´-
sinami klas pierwszych. W ramach im-
prezy odby∏ si´ konkurs pt. „Twoja
twarz brzmi znajomo”. Prezentowali
si´ nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele,
którzy razem z wychowankami taƒczyli,
a nawet Êpiewali. Swym wyst´pem za-
skoczy∏a wszystkich nauczycielka Mag-
da Gapiƒska, która w rewelacyjny spo-
sób zaÊpiewa∏a ze swojà podopiecznà,
tworzàc pi´kny duet w piosence Blue
Cafe „Do nieba, do piek∏a”. Nast´pnie
odby∏ si´  turniej klas pierwszych, w ra-
mach którego uczniowie zmierzyli si´
w czterech konkurencjach: quizie olim-
pijskim, malowaniu portretów swoich
wychowawczyƒ  humorystycznym
przedstawieniu swojej klasy oraz zawo-
dach sportowych. Po zmaganiach na
hali wy∏onieni zostali sportsmen i sport-
smenka roku szkolnego 2014/2015,
czyli najlepsi sportowcy szko∏y. Zostali
nimi: Weronika Michalska z klasy IIIc
i Miko∏aj Pasternacki z klasy IIa.

Gdy wszystkie etapy, sprawdzajàce

27 paêdziernika w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
w Ciechocinku odby∏o si´ wyjàtkowe Âwi´to Szko∏y.

Wyst´p m∏odzie˝y podczas konkursu „Twoja twarz
brzmi znajomo”.

Uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 1 w Ciechocinku z wychowawczynià Jolantà Ruciƒskà.
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ÂWI¢TO SZKO¸Y, PIERWSZE KLASY NA AFISZU
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mo˝liwoÊci i umiej´tnoÊci uczniów klas
pierwszych, zakoƒczy∏y si´ pomyÊlnie,
przysz∏a kolej  na oficjalnà cz´Êç otrz´-

sin, czyli z∏o˝enie Êlubowania. Z ka˝dej
klasy do z∏o˝enia przysi´gi wystàpili ich
gospodarze, którzy unoszàc r´ce nad
sztandarem szko∏y, powtarzali s∏owa
Êlubowania, wypowiadane przez pa-
nià dyrektor. Reprezentanci klas zostali
ubrani w tradycyjnà greckà tog´ i sym-
boliczny wieniec laurowy. Pierwszokla-
siÊci  otrzymali certyfikaty, potwierdza-
jàce ich dojrza∏oÊç i fakt przyj´cia w po-
czet gimnazjalistów. Ostatnià i bardzo
emocjonujàcà atrakcjà dnia by∏ niesa-
mowity mecz pi∏ki siatkowej, w którym
nauczyciele konkurowali z uczniami,
którzy wygrali zmagania.

W tym dniu nie by∏o jednak przegra-
nych, ka˝dy Êwietnie si´ bawi∏. Dla
mnie, jako uczennicy klasy pierwszej,
by∏ to szczególnie wa˝ny dzieƒ, który
z pewnoÊcià zapami´tam na d∏ugo.
Tym samym chc´ w imieniu wszystkich
uczniów klas pierwszych podzi´kowaç
starszym gimnazjalistom, którzy tak
mi∏o i ciep∏o powitali nas, a tak˝e pa-
ni dyrektor i wszystkim pracownikom
szko∏y, dzi´ki którym odby∏y si´  nieza-
pomniane otrz´siny.

Zuzanna Trojanowska
 - ko∏o dziennikarskie
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18 paêdziernika w Teatrze Letnim odby∏ si´ coroczny koncert jesienny
w wykonaniu Zespo∏u Taƒca i Piosenki „Âwierszcze” oraz ich przyjació∏,
który przygotowa∏ animator kultury, radny W∏odzimierz S∏odowicz.

10 paêdziernika na plebanii w Ciechocinku odby∏a si´ inicjacja Rycerzy Ko-
lumba z obszaru Polski Pó∏nocnej na kolejny stopieƒ.

Obrz´du inicjacji 43 Rycerzy, w tym: czterech z Brodnicy, szesnastu z Ciechocinka,
pi´tnastu z L´borka, jeden ze S∏upska  i siedmiu z Wàbrzeêna - dokona∏ zespó∏ inicjacyjny
z Brodnicy ze Stefanem Otrembà - konsultantem Rady Najwy˝szej (w USA) na Polsk´
Pó∏nocnà oraz Piotrem Ropelem, kustoszem stanowym reprezentujàcym Andrzeja Ana-
siaka - delagata stanowego, czyli zwierzchnika Rycerzy w Polsce. Po roku wspomniani
Rycerze mogà awansowaç na tzw. „stopieƒ patriotyczny”, którego atrybutami sà: peleryna,
pióropusz i rapier.

           Wojciech K. Jankowski - kronikarz Rycerzy Kolumba

Inicjacja Rycerzy Kolumba
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Z ˚YCIA MIASTA

Magia
jesiennego muzykowania

Piàtek, Tomasz Kamiƒski, Jerzy Sobie-
rajski, Ola Szwaba, Miko∏aj Winer,
Nandi Lewandowska oraz soliÊci i tan-
cerze „Âwierszczy”: Maja Gmiƒska,
Vanessa Ko∏owrocka, Marysia Ma-
s∏owska, Zosia Szulc, Marcelina Pu-
czyƒska, Kasia Korubska, Malwina
¸uczak, Wiktoria K´dzierska, Mi∏osz
Drzewucki, Oskar Borzych, Przemek
Buze. Koncert poprowadzi∏a przyja-
ció∏ka „Âwierszczy”, radna Klara Drob-
niewska, z kolei nieodp∏atne nag∏oÊ-
nienie oraz oÊwietlenie przygotowa∏
Leszek Promiƒski.

Koncert z pewnoÊcià na d∏ugo po-
zostanie w pami´ci publicznoÊci, któ-
ra wychodzi∏a z Teatru Letniego z pio-
senkà na ustach...

      K. Jasiƒska
         Zdj´cia z koncertu - str. 27 ➦

Widownia teatru jak zawsze p´ka∏a
w szwach. Koncert tradycyjnie podzie-
lono na trzy cz´Êci: „Ciechocinek - moje
miasto”, „Jesieƒ w muzyce Chopina”
oraz „Jesiennych rytmów czar” i ka˝da
z nich by∏a wyjàtkowa.

Âpiewem i taƒcem zachwycali: S∏a-
womira Paracka, Iwona i Ludomir

Przez tydzieƒ artyÊci-malarze z ca∏ej
Polski tworzyli dzie∏a, które w koƒcowej
fazie projektu zaprezentowano w formie
wystawy szerszej publicznoÊci. Uczestni-
kami pleneru byli: Ilona Herc z Krakowa,
Wilga Badowska z Sopotu, Marek Wawryn
z Elblàga, Beata Knapik z Warszawy, An-
drzej S∏owik z Koszalina, Greta Grabowska
z Koszalina, Piotr Bubak z Krakowa, Nela
Suchwa∏∏o z Gdaƒska, Edward Habdas z
¸odzi, Krystyna Rudzka-Przychoda z Lub-
lina i Pawe∏ Nowak z Aleksandrowa Ku-
jawskiego pe∏niàcy jednoczeÊnie funkcj´
komisarza artystycznego pleneru.

Podczas wernisa˝u zebrani goscie nie
tylko podziwiali prace artystów. Wydarzenie
sta∏o si´ okazjà do rozmów na temat sztuki,
wymiany myÊli oraz spostrze˝eƒ.

       K. Jasiƒska

I Ogólnopolski
Plener Malarski
w Ciechocinku

Od 17 do 24 paêdziernika br.
w ciechociƒskim pensjonacie
„Pod Jemio∏à” trwa∏ I Ogólnopols-
ki Plener Malarski zorganizowany
przez Zarzàd Powiatu w Aleksan-
drowie Kujawskim.

GoÊçmi wystawy poplenerowej w pensjonacie „Pod
Jemio∏à” byli mi´dzy innymi dyrektor Miejskiego
Centrum Kultury w Ciechocinku Barbara Kawczyƒska
(pierwsza od lewej) oraz wiceburmistrz Ciechocinka
Marian Ogrodowski.
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14 paêdziernika
w ciechociƒskich szko∏ach
i przedszkolach

FOTOREPORTA˚ ZDROJU
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Spó∏ka Polbruk S.A. wraz z Gminà Miejs-
kà Ciechocinka po raz drugi og∏osi∏a kon-
kurs „Kierunek Ciechocinek” skierowany
do studentów architektury i architektury
krajobrazu. Tym razem powstaç majà pro-
jekty: przebudowy nawierzchni ul. T´˝nio-
wej - na odcinku od Placu Gdaƒskiego
do ul. Poprzecznej wraz z zagospodarowa-
niem terenu przyleg∏ego oraz zagospodar-
owania terenu pomi´dzy ulicami Armii
Krajowej, 3-go Maja, KoÊciuszki i Zdrojo-
wà. Najlepsze projekty poznamy w po∏o-
wie maja 2016 r.

Studenci ponownie
zaprojektujà przestrzeƒ
miejskà w Ciechocinku

Komunalne Przedsi´biorstwo U˝ytecz-
noÊci Publicznej „EKOCIECH”  Sp. z o.o.
z Ciechocinka z∏o˝y∏o najkorzystniejsza
ofert´ cenowà na wykonanie us∏ug zimo-
wego odÊnie˝ania ulic. Ostateczna cena
przyj´tej oferty wynosi:

- odÊnie˝anie ulic - 150,00 z∏ + 8%
VAT/1godz.,

- posypywanie ulic Êrodkami likwidu-
jàcymi ÊliskoÊç wraz z materia∏em: mie-
szankà piaskowo-solnà - 345,00 z∏. + 8%
VAT/1godz., piaskiem - 200 z∏ + 8%
VAT/1godz., chlorkiem wapnia - 380,00
z∏ + 8% VAT/1 godz., polewanie jezdni
solankà - 160,00 z∏ + 8% VAT/1godz.,

- praca zestawu do wywozu Êniegu
(∏adowarka i 2 samochody) - 250,00 z∏ +
8% VAT/1 godz.

Burmistrz zleci∏ firmie KPUP „Ekociech”
nasadzenie wraz z opalikowaniem i za∏o˝e-
niem opaski ochronnej 60 szt. drzew oraz
100 krzewów w pasie drogowym ulic: KoÊ-
ciuszki, Chrobrego, Nieszawskiej, Warzel-
nianej, Mickiewicza, Kosmonautów, S∏o-
wackiego, Konopnickiej, Armii Krajowej,
Lorentowicza, Piaskowej, Dembickiego
za kwot´ 2.640 z∏ netto. Czas realizacji
zlecenia ustalono do 15 grudnia 2015 r.
KPUP „Ekociech”wykona równie˝ zabie-
gi piel´gnacyjne drzew przy ul. Armii Kra-
jowej, Narutowicza, Kolejowej za cen´
864 z∏ brutto.

Nowe nasadzenia
i piel´gnacja drzew
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Zimowe
utrzymanie ulic

STOP wariatom drogowym!

W trosce o najm∏odszych fundacja
PZU zorganizowa∏a ogólnopolskà akcj´
spo∏ecznà „Kochasz? Powiedz STOP
wariatom drogowym”, w ramach której
skupiano si´ na bezpieczeƒstwie pie-
szych.

30 wrzeÊnia br. za poÊrednictwem
ciechociƒskiego Urz´du Miasta ma∏e

niebieskie serca trafi∏y do pierwszokla-
sistów ze Szko∏y Podstawowej nr 1.
Odblask przyczepiony do szkolnego
plecaka sprawi, ˝e kierowca zauwa˝y
pieszego z odleg∏oÊci nawet 150 me-
trów, dzi´ki czemu b´dzie mia∏ czas
na odpowiednià reakcj´.

      K. Jasiƒska

Porozumienie
w sprawie dostaw wody
   Sprawà, która ma strategiczne zna-
czenie dla naszego miasta jest bez
wàtpienia podpisanie trójstronnego
porozumienia pomi´dzy Gminà Miejs-
kà Ciechocinek jako w∏aÊcielem spó∏ki
MPWiK, tà˝e spó∏kà oraz toruƒskimi
wodociàgami w sprawie przygotowa-
nia realizacji eksploatacji zadania pn.
„Budowa magistrali wodociàgowej
z Czerniewic do Ciechocinka i zakup
wody w iloÊciach gwarantujàcych pe∏ne
pokrycie potrzeb podmiotów funkcjo-
nujàcych w naszym mieÊcie i odbiorców
indywidualnych”.

Co prawda do koƒca 2017 r. gmina
zwiàzana jest umowà ze spó∏kà Alga-
wa - w∏aÊcielem uj´cia wody w Kuczku,
ale doÊwiadczenia ostatnich lat poka-
za∏y, ˝e po wybudowaniu autostrady
spó∏ka nie jest w stanie zabezpieczyç
pe∏nych potrzeb naszego miasta jeÊli
chodzi o dostawy wody. Gdyby nie to,
˝e na granicach mo˝liwoÊci eksploato-
wana jest studnia z uj´cia Siarzewo,

której w∏aÊcicielem sà ciechociƒskie
wodociàgi, mielibyÊmy powa˝ny k∏opot
z zapewnieniem wody, zarówno pod
wzgl´dem iloÊciowym, jak i jakoÊcio-
wym.

Podpisanie tego porozumienia otwie-
ra drog´ do procesu przygotowania
koncepcji, wykonania projektu, a potem
magistrali wodociàgowej z Czerniewic
do granic administracyjnych Ciechocin-
ka. Obszar naszego miasta b´dzie le-
˝a∏ po stronie spó∏ki MPWiK. Burmistrz
Leszek Dzier˝ewicz podsumowa∏:
Jestem przekonany, ˝e od 1 stycznia
2018 r. b´dziemy mieli pe∏ne pokrycie,
albowiem toruƒskie wodociàgi przy
potrzebach w okresie wiosenno-letnim
na poziomie ok. 1 mln m³ wody, bez
˝adnych k∏opotów sà w stanie zabez-
pieczyç dostawy wody na poziomie
nawet do 2 mln m³, a w razie potrzeby
2,5 mln m³.

      K. Jasiƒska
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Burmistrz Gminy Miejskiej Ciecho-
cinek

serdecznie zaprasza do udzia∏u w kon-
sultacjach, których przedmiotem jest
projekt uchwa∏yw sprawie Programu
Wspó∏pracy Gminy Miejskiej Ciechoci-
nek z Organizacjami Pozarzàdowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o dzia∏alnoÊci po˝ytku
publicznego i o wolontariacie, na 2016
rok.

Termin konsultacji: od 01 listopada
do 15 listopada 2015 roku.
   Do udzia∏u w konsultacjach uprawnio-
ne sà organizacje pozarzàdowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego i o wolontariacie
dzia∏ajàce na terenie Gminy Miejskiej
Ciechocinek.

Forma konsultacji:
• wyra˝enie pisemnej opinii na for-

mularzu do konsultacji i skierowanie
do Burmistrza Ciechocinka, ul. Kopernika
19, 87-720 Ciechocinek,

• wyra˝enie elektronicznej opinii na for-
mularzu do konsultacji i przes∏anie
na adres e-mail: niepe∏nosprawni@ciech-
ocinek.pl,
   Zapytania w sprawie konsultacji mo˝na
kierowaç do inspektora ds. osób niepe∏-
nosprawnych i wspó∏pracy z organizacja-
mi pozarzàdowymi, tel. 544161800 wew.
118, e-mail: niepe∏nosprawni@ciecho-
cinek.pl.

Og∏oszenie o konsultacjach

Jeszcze pi´kniejsza!
Rozpocz´∏y si´ przygotowania do tego,

aby 6 grudnia br. w centrum miasta roz-
b∏ys∏a choinka. Mo˝emy tylko uchyliç ràb-
ka tajemnicy, ˝e b´dzie ona jeszcze pi´k-
niejsza ni˝ w roku ubieg∏ym. JesteÊmy
przekonani, ˝e przyniesie mieszkaƒcom
Ciechocinka, a szczególnie naszym milu-
siƒskim, wiele radoÊci.

O dok∏adnej lokalizacji choinki oraz go-
dzinie uroczystego zapalenia lampek na
miejskim drzewku b´dziemy informowaç
Paƒstwa na naszej stronie internetowej
www.ciechocinek.pl.
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Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej
w ciechociƒskim Urz´dzie Miasta

Od 14 maja do 5 sierpnia 2015 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa z Byd-
goszczy przeprowadzi∏a planowanà,
odbywajàcà si´ co cztery lata, komplek-
sowà kontrol´ gospodarki finansowej
i zamówieƒ publicznych Gminy Miejs-
kiej Ciechocinek za 2014 rok. Taka kon-
trola jest najlepszym sprawdzianem
sprawnoÊci urz´dów i jakoÊci pracy
urz´dników.

W trakcie trwajàcej blisko trzy miesi´-
ce kontroli sprawdzano:

- gospodark´ pieni´˝nà w zakresie:
stanu i prawid∏owoÊci przechowywania
gotówki w kasie oraz gospodarowania
Êrodkami pieni´˝nymi, dokumentowa-
nia operacji kasowych, prawid∏owoÊci
prowadzenia ewidencji i gospodaro-
wania drukami Êcis∏ego zarachowania,

- uchwa∏´ bud˝etowà na 2014 r.
w zakresie realnoÊci i poprawnoÊci
opracowania planu dochodów, po-
prawnoÊci klasyfikowania poszczegól-
nych êróde∏ dochodów oraz popraw-
noÊci wykazywania planowanych i wy-
konanych dochodów w sprawozda-
niach bud˝etowych,

- gospodark´ mieniem komunalnym
i Skarbu Paƒstwa w Gminie w zakresie
uzyskiwania dochodów z mienia wyni-
kajàcych z tytu∏ów cywilnoprawnych,

-  p r a w i d ∏ o w o Ê ç  r o z l i c z e ƒ
finansowych Gminy z jej jednostkami
organizacyjnymi.
   Trzech inspektorów RIO podczas kon-
troli przejrza∏o tysiàce dokumentów na
przestrzeni ostatnich 4 lat, zapoznajàc
si´ z wszystkimi dokumentami finanso-
wymi gminy.
    Wyniki kontroli ciechociƒskiego ma-
gistratu Regionalna Izba Obrachun-

kowa w Bydgoszczy przedstawi∏a 28
wrzeÊnia br. W paêdzierniku z kolei na
∏amach lokalnej prasy pojawi∏y si´ in-
formacje dotyczàce wystàpienia poko-
ntrolnego RIO, z których jasno nie wy-
nika∏o, jak wypad∏a kontrola w ciecho-
ciƒskim Urz´dzie Miasta. W wystàpieniu
przes∏anym do burmistrza Ciechocinka
RIO wyszczególni∏a osiem zaleceƒ dla
gminy, jednak jak twierdzi burmistrz
Leszek Dzier˝ewicz, pi´ç z nich w ogóle
nie powinno zostaç zapisanych: W od-
powiedzi na wystàpienie pokontrolne
skierowa∏em pismo do Regionalnej Iz-
by Obrachunkowej w Bydgoszczy, nie
mogàc zgodziç si´ w pe∏ni z przed∏o-
˝onymi zaleceniami. SpoÊród 8 zale-
ceƒ RIO, 5 zosta∏o usuni´tych jeszcze
w trakcie trwania kontroli, zatem nie
powinny one byç uj´te w zaleceniach
pokontrolnych. Jestem zdziwiony, po-
niewa˝ wiodàcy inspektor kontroli by∏
na bie˝àco informowany i przedst-
awiane by∏y dokumenty, na podsta-
wie których b∏´dy by∏y usuwane na-
tychmiast w trakcie jej trwania. Z kolei
na chwil´ obecnà wszystkie zalecenia
pokontrolne RIO zosta∏y wdro˝one.
   Ponadto skarbnik Urz´du Miasta
w Ciechocinku podsumowa∏a: Kontrola
RIO trwa∏a niemal 3 miesiàce, niezwykle
skrupulatnie sprawdzano finanse naszej
gminy, a protokó∏ kontroli liczy ponad
130 stron. Wynik kontroli jest dla nas
satysfakcjonujàcy, jesteÊmy dumni z jej
wyników. Przy tak szerokim spektrum
spraw prowadzonych przez miasto,
unikni´cie pewnych b∏´dów jest prak-
tycznie niemo˝liwe.

      K. Jasiƒska

Dy˝ury radnych
Przewodniczàcy Rady Miejskiej Ciechocinka przyjmuje wyborców i inte-

resantów w ka˝dy wtorek w godzinach 14.00 - 16.00 w siedzibie Urz´du
Miejskiego pok. nr 12.

Radni Rady Miejskiej Ciechocinka przyjmujà wyborców i interesantów
w ka˝dy poniedzia∏ek w godzinach 13.30-15.30 w siedzibie Urz´du Miejskiego,
pok. nr 12.

W listopadzie dy˝ury pe∏nià:
- Adamczyk Grzegorz - 02.11.2015 r.,
- Krzysztof Czajka - 09.11.2015 r.,
- Jerzy Draheim - 16.11.2015 r.,
- Klara Drobniewska - 23.11.2015 r.,
- Tomasz Dziarski - 30.11.2015 r.



Podczas obrad podj´te zosta∏y nast´-
pujàce uchwa∏y:

- uchwa∏a zmieniajàca uchwa∏´ w spra-
wie uchwalenia bud˝etu miasta Ciechocin-
ka na 2015 r.,

- uchwa∏a w sprawie zmian w regulami-
nie udzielania pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym dla uczniów zamiesz-
ka∏ych na terenie Gminy Miejskiej Cie-
chocinek,

- uchwa∏a w sprawie wyra˝enia zgody
na przystàpienie i realizacj´ wspólnie z Po-
wiatem Aleksandrowskim zadania „Przebu-
dowa drogi Nr 2602C wraz z przepustem
na odcinku ul. Aleja 700-lecia w Ciecho-
cinku od km 0+424 do km 1+176 le˝àcej
na terenie gminy Racià˝ek”.

Szczegó∏owe informacje o uchwa∏ach
Rady Miejskiej Ciechocinka mo˝na uzys-
kaç w Biurze Organów Samorzàdowych
(pokój nr 12 w Urz´dzie Miejskim) oraz
na stronach Biuletynu Informacji Publi-
cznej: www.ciechocinek.bipst.pl.

Z ostatniej
sesji

Rady Miejskiej
22 paêdziernika br. odby∏a si´
XIII nadzwyczajna sesja Rady
Miejskiej w Ciechocinku.

Do 30 listopada 2015 r. zmodernizo-
wany zostanie monitoring miejski. Firma
ZPHU „VIDEO SAT” Ryszard Zawilski
z Ciechocinka zamontuje, uruchomi i pod-
∏àczy do istniejàcego systemu monitorin-
gu 2 kamery stacjonarne zlokalizowane:
w pasie drogowym ul. Ks. Owczarka,
na skwerze pomi´dzy ulicami: ˚elaznà,
Zdrojowà, Armii Krajowej. Rozbudowa-
na zostanie równie˝ stacja monitoringu
na terenie Komisariatu Policji. Koszt zadania
wynosi 59.962 z∏ brutto.
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Wywiad z Radnym

Modernizacja
monitoringu
miejskiego

Marcin Strych
Na pewno wymaga dyspozycyjnoÊci.
Spraw, z jakimi zg∏aszajà si´ mieszkaƒ-
cy jest wiele, a musz´ jeszcze praco-
waç zawodowo. Pe∏nienie mandatu
radnego powinno byç zaj´ciem zare-
zerwowanym dla ludzi z natury ucz-
ciwych, odpowiedzialnych, wra˝liwych
na otoczenie, a jednoczeÊnie odpornych
na stres. OczywiÊcie, aby dobrze wy-
pe∏niaç swój mandat, nale˝y poznaç
przepisy prawa, przynajmniej w zakre-
sie obejmujàcym zakres prac komisji,
w których si´ pracuje.

- Pracuje Pan a˝ w trzech komisjach...
- Tak, to du˝o. Na pewno pomog∏o

mi oÊmioletnie doÊwiadczenie pracy
w samorzàdzie. Chcàc braç aktywny
udzia∏ we wszystkich posiedzeniach
i zag∏´biaç si´ w procedowane sprawy,
nale˝y przeczytaç wiele dokumentów.
Ka˝dy dy˝ur to interesanci, telefon cz´s-
to dzwoni, spraw przybywa. W tym ro-
ku troch´ na boczny tor od∏o˝y∏em mo-
je hobby, jakim jest fotografia przy-
rodnicza. Rzadziej te˝ p∏ywam ∏odzià
i korzystam z uroków pobliskiej Wis∏y.
Priorytetem dla mnie jest móc ze spo-
kojnym sumieniem spojrzeç za 3 lata
w oczy osobom, które odda∏y na mnie
g∏os.

- Jak wspó∏pracuje si´ Panu z obec-
nym sk∏adem Rady Miejskiej oraz
burmistrzem?

- Nie mam z tym ˝adnego problemu.
Wspó∏prac´ z burmistrzem oceniam
pozytywnie. Nie klepiemy si´ po plecach
- pracujemy. Podczas sesji i na komi-
sjach zg∏aszam sprawy, które sygna-
lizujà mi mieszkaƒcy. Jest ich du˝o.
Sprawy te najcz´Êciej nie sà ∏atwe i ab-
sorbujà czas, ale na tym m.in. polega
pe∏nienie mandatu. JeÊli chodzi o rad-
nych, to moja osobista sympatia do
kogokolwiek z radnych nie ma tu ˝ad-
nego znaczenia. W przewa˝ajàcej wi´k-
szoÊci wszyscy g∏osujemy jednog∏oÊnie.
Zupe∏nie naturalnym jest, ˝e przy takiej
iloÊci spraw pojawiajà si´ co jakiÊ czas
rozbie˝noÊci i ró˝nice zdaƒ. Dyskusja
i spór to istota demokracji, stàd wynik
g∏osowania nie zawsze jest jednomyÊl-
ny. Nigdy nie ˝ywi´ osobistej urazy
do kogoÊ, kto mia∏ inne zdanie i zag∏o-

Marcin Strych - 34 lata, przewodniczàcy Komisji
OÊwiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
Miasta.

- Pana przygoda z ciechociƒskim
samorzàdem rozpocz´∏a si´ w ubie-
g∏ym roku. Dlaczego zdecydowa∏ si´
Pan startowaç do Rady Miasta?

- Mam natur´ spo∏ecznika, od zaw-
sze anga˝owa∏em si´ w ró˝ne lokalne
i ponadlokalne dzia∏ania oraz akcje.
Start w ostatnich wyborach by∏ wi´c
naturalnà konsekwencjà mojej aktyw-
noÊci w mieÊcie i poniekàd wyniku, jaki
osiàgnà∏em w wyborach w 2011 r.
Zabrak∏o wtedy 3 g∏osów, a kampania,
którà przeprowadzi∏em z w∏asnych
skromnych oszcz´dnoÊci ograniczy∏a
si´ do absolutnego minimum. Aby nie
zawieÊç oczekiwaƒ tych, którzy oddali
wtedy na mnie swój g∏os, by móc re-
alizowaç mój pomys∏ na Ciechocinek,
wystartowa∏em ponownie i postawi∏em
kropk´ nad i. Odkàd pami´tam, zawsze
interesowa∏em si´ miastem i jego hi-
storià. Zarówno prac´ licencjackà, jak
i magisterskà pisa∏em na tematy zwià-
zane z Ciechocinkiem. Robi∏em anali-
z´ SWOT i bada∏em ruch turystyczny
w mieÊcie, zanim zaj´∏y si´ tym wyspe-
cjalizowane instytucje, jak np. K-POT.
Ponadto zosta∏em wychowany w taki
sposób, ˝e nie odmawiam ludziom po-
mocy, jeÊli si´ do mnie zg∏oszà i jej po-
trzebujà.

- Pana wyobra˝enie o pracy radne-
go pokry∏o si´ z rzeczywistoÊcià?

- Tak. Na razie niewiele mnie zasko-
czy∏o. Chcia∏bym w tym miejscu zburzyç
mit, ˝e bycie radnym to ci´˝ka praca.



W ostatnich miesiàcach Biuro Kultury,
Sportu i Promocji Miasta aktywnie pro-
mowa∏o Ciechocinek.

Inspektor ds. obs∏ugi ruchu turystycz-
nego Joanna Rutkowska reprezentowa∏a
nasze uzdrowisko podczas Targów Regio-
nów i Produktów Turystycznych TOUR-
SALON w Poznaniu. Wspólnie z Ciecho-
cinkiem na stoisku Kujawsko-Pomorskiej
Organizacji Turystycznej zaprezentowa∏y
si´: Bydgoszcz, Toruƒ, Inowroc∏aw, Pa∏uki,
Koronowo, W∏oc∏awek i Che∏mno. Wszyst-
kich po∏àczy∏o wspólne has∏o: „Konstelacje
dobrych miejsc”.

Zwiedzajàcy zainteresowani byli historià
Ciechocinka, jego atutami w postaci obiek-
tów zabytkowych oraz mo˝liwoÊciami wy-
poczynku w naszym mieÊcie. Zaintereso-
wani mogli równie˝ zrelaksowaç si´, od-
dajàc si´ w r´ce masa˝ystek z ¸azienek II
Resort Medical&SPA w Ciechocinku.

Ogromnà popularnoÊcià podczas targów
cieszy∏ si´ równie˝ nowy film reklamowy
promujàcy walory Ciechocinka, nakr´cony
w czterech wersjach j´zykowych (polska,
angielska, niemiecka i rosyjska), z wykorzys-
taniem profesjonalnych native speakers.
10-minutowy film eksponuje wydarzenia
sportowe, festiwale, eventy kulturalne, pa-
sywny i aktywny wypoczynek, rekreacj´
oraz walory uzdrowiskowe miasta. Realiza-
cjà spotu reklamowego zaj´∏a si´ firma
Tress-Film Produkcja Telewizyjna i Filmo-
wa.

Na stronie miejskiej www.ciechocinek.pl
zamieszczono tak˝e niedawno wirtualnà
panoram´ uzdrowiska wykonanà przez
firm´ Foto Manufaktura ¸ukasz WaÊko.
Ciechocinek sfilmowano z dronów oraz
urzàdzeƒ wysi´gnikowych. Wykorzystujàc
opcje przybli˝ania, oddalania czy obrotu
panoramy, podziwaç mo˝na zabytki i naj-
pi´kniejsze miejsca Ciechocinka. Obyd-
wie produkcje wzbogaci∏y i unowoczeÊni∏y
pozytywny przekaz p∏ynàcy do turystów
i kuracjuszy, pokaza∏y Ciechocinek jako
miasto rozwijajàce si´, dbajàce o swojà
mark´ oraz  zaprezentowa∏y nasz kurort
w pozytywnym aspekcie potencjalnym
goÊciom.

        K. Jasiƒska

Aktywna promocja
Ciechocinka
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sowa∏ inaczej. To by∏by bardzo nie-
zdrowy objaw. Istotà demokracji jest
szacunek dla woli wi´kszoÊci.

- Jakie Pana zdaniem na dzieƒ dzi-
siejszy sà najwi´ksze i najpilniejsze
potrzeby naszego miasta?

- Potrzeby i problemy, przed jakimi
stoi Ciechocinek, sà ogromne. Wyzwa-
nia, z jakimi przyjdzie si´ zmagaç przez
kolejne lata, sà kluczowe dla przysz∏oÊci
Ciechocinka. Wymieni´ kilka wed∏ug
mnie najwa˝niejszych, choç jest ich
ca∏a lista:

- Nale˝y jak najszybciej i jak najko-
rzystniej dla mieszkaƒców rozwiàzaç
spraw´ basenu termalno-solankowe-
go. W gr´ wchodzi albo odzyskanie
terenu mi´dzy t´˝niami dla miasta,
albo rozpocz´cie budowy nowoczes-
nego basenu w innej lokalizacji.

- Powa˝nie niepokoi mnie pogarsza-
jàcy si´ stan infrastruktury kluczowej
dla uzdrowiskowego charakteru miasta.
By zapobiec katastrofie, nale˝y jak naj-
szybciej przejàç od PUC S.A. t´˝nie,
grzybek i ciàg technologiczny produk-
cji soli. Miasto, jako nowy w∏aÊciciel
tych urzàdzeƒ, b´dzie mia∏o du˝o wi´k-
sze mo˝liwoÊci pozyskania Êrodków
z zewnàtrz na ich remont i konserwacj´.

- W mieÊcie brakuje pijalni wód mine-
ralnych z prawdziwego zdarzenia. Pi´k-
ne, drewniane wn´trze dawnej pijalni
w parku Zdrojowym przypomina dziÊ
stragan. Wstydz´ si´ za to miejsce,
pijalnia wód powinna byç wizytówkà
uzdrowiska.

- Nale˝y przenieÊç przystanek autobu-
sowy i wyprowadziç z centrum miasta
ruch du˝ych autobusów. Miejski kem-
ping przy ul. Kolejowej, gdzie jest m.in.
bezp∏atny hot-spot i toaleta, wydaje
si´ byç miejscem idealnym na nowà
lokalizacj´.

- Trzeba ograniczyç emisj´ dymu z ko-
minów w sezonie grzewczym. Plan go-
spodarki niskoemisyjnej dla Ciechocin-
ka, który powstanie w 2016 r., to pier-
wszy krok w tym kierunku. Instrumen-
tem planu powinna byç m.in. dop∏ata
do urzàdzeƒ s∏u˝àcych przejÊciu z ogrze-
wania w´glowego na gazowe.

- Nale˝y powróciç do koncepcji Cie-
chocinka jako miasta-ogrodu. Dokony-
waç przemyÊlanych nasadzeƒ roÊlina-
mi jedno i wielosezonowymi (np. ró-
˝ami), sukcesywnie usuwaç jemio∏´,
szczepiç drzewa i dbaç o zachowanie
wysokiego odsetku u˝ytków zielonych

w mieÊcie. Mniej betonu, wi´cej ziele-
ni.

- Chcia∏bym, aby w ciechociƒskim
magistracie zosta∏ utworzony zespó∏
lub referat ds. rozwoju i funduszy
europejskich. Jego jedynym zadaniem
powinno byç pisanie tzw. wniosków
konkursowych, aplikowanie i pozys-
kiwanie Êrodków unijnych oraz ich
rozliczanie. Uwa˝am, ˝e taki zespó∏
powinien dzia∏aç ju˝ od dawna - wiele
lat i pieni´dzy zosta∏o w ten sposób
dla miasta stracone. Wielokrotnie
zwraca∏em na to uwag´, równie˝
podczas miejskich sesji. Powo∏anie ta-
kiej komórki le˝y w kompetencjach
burmistrza. W dynamicznie rozwija-
jàcym si´, pobliskim Inowroc∏awiu, tym
zagadnieniem zajmuje si´ 15 m∏odych
osób. Niestety wcià˝ pró˝no szukaç
takiego zespo∏u w ciechociƒskim urz´-
dzie.

- Co z pomys∏em utworzenia tzw.
Bud˝etu Obywatelskiego?

- Pierwsze kroki zosta∏y poczynione.
Tematem zajmowaliÊmy si´ we wrzeÊ-
niu na posiedzeniu Komisji Finansowo-
Bud˝etowej, Planowania i Wspó∏pracy
Gospodarczej. Docelowo na ten cel ma
zostaç przeznaczona kwota 400 tys.
z∏. Przygotowanie stosownych uchwa∏
i wypracowanie modelu, w oparciu
o który b´dzie mo˝na taki bud˝et
skutecznie zrealizowaç, zajmie kilka
miesi´cy. Prosz´ o cierpliwoÊç. Jest wo-
la burmistrza i radnych, aby taki bud-
˝et powsta∏. Ciesz´ si´, ˝e ju˝ wkrót-
ce to mieszkaƒcy zadecydujà, na jakie
dzia∏ania t´ kwot´ przeznaczyç.

- W jaki sposób promuje Pan nasze
miasto?

- Jak wspomnia∏em, moim hobby jest
fotografia. Jestem autorem zdj´ç i teks-
tów do materia∏ów promocyjnych Cie-
chocinka i powiatu. Moje zdj´cia miasta
mo˝na znaleêç w albumach, na stro-
nie internetowej Ciechocinka, na stro-
nach www tutejszych sanatorii i hoteli.
W kuchni u˝ywam tylko soli ciechociƒ-
skiej, uwielbiam Krystynk´, prowadz´
profil na facebooku promujàcy miasto
i jego atrakcje. Nigdy nie wstydzi∏em
si´ swego pochodzenia, choç miasto
kojarzone jest raczej z grupà wiekowà,
do której dopiero pretenduj´.

Rozmawia∏a Karolina Jasiƒska
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W zwiàzku z mo˝liwoÊcià uzyskania
przez Gmin´ Ciechocinek dotacji ze Êrod-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w To-
runiu na zadanie z zakresu USUWANIA
AZBESTU w roku 2016, Burmistrz Miasta
Ciechocinka og∏asza, ˝e zainteresowani
mieszkaƒcy wyra˝ajàcy ch´ç wymiany
pokryç dachowych azbestowych mogà
sk∏adaç wnioski dotyczàce usuwania
azbestu i wyrobów zawierajàcych azbest
na rok 2016.

Dofinansowaniem zostanà obj´te zada-
nia uj´te w „Programie usuwania i unie-
szkodliwiania odpadów zawierajàcych az-
best dla Miasta Ciechocinka na lata 2013-
2032”. Dofinansowanie obejmuje kosz-
ty zwiàzane z demonta˝em, transportem
i utylizacjà pokryç dachowych lub innych
elementów zawierajàcych azbest. Dofinan-
sowaniem nie b´dà obj´te koszty zwiàzane
z zakupem i monta˝em nowych pokryç.

W zwiàzku z powy˝szym osoby planu-
jàce w 2016 r. usuni´cie wyrobów zawie-
rajàcych azbest z dofinansowaniem zobo-
wiàzane sà do z∏o˝enia w Urz´dzie Miasta
Ciechocinek w terminie do 31 stycznia
2016 r. wniosku wraz z za∏àcznikami. Wzór
wniosku dost´pny jest w Urz´dzie Miasta
pok. nr 16 oraz na stronie internetowej
www.ciechocinek.bipst.pl. Akcja usuwa-
nia azbestu rozpocznie si´ po pozytywnym
rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinan-
sowania i utylizacj´ azbestu przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska
i  Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Burmistrz Ciechocinka, dzia∏ajàc w opar-
ciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊ-
ciami ( Dz.U. z 2015r. poz. 782 ze zm.)
informuje, ˝e na tablicy og∏oszeƒ w siedzi-
bie Urz´du Miejskiego w Ciechocinku przy
ul. Kopernika 19 oraz na stronie interne-
towej http://www.ciechocinek.bipst.pl
zamieszczono wykazy nieruchomoÊci sta-
nowiàcych w∏asnoÊç Gminy Ciechocinek
przeznaczonych do zbycia.

OG¸OSZENIE

INFORMACJA BURMISTRZA
CIECHOCINKA
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9.10.2015 r. w Urz´dzie Wojewódz-
kim w Bydgoszczy burmistrz Leszek
Dzier˝ewicz odebra∏ nagrod´ Grand
Prix zdobytà przez miasto w konkursie
„Budowa na Medal Pomorza i Kujaw
2015”.

Nagroda przyznana zosta∏a w kate-
gorii budownictwa u˝ytecznoÊci pu-
blicznej, dendrologia parkowa za efek-
ty II etapu rewitalizacji parku Zdrojo-
wego w Ciechocinku.

O szczegó∏ach inwestycji przeczy-
tamy na str. 15.

Grand Prix
dla miasta

Ciechocinek - wyniki
wyborów do Sejmu i Senatu

Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 ∏àcznie procent g∏osów

Sejm - Liczba wyborców uprawnionych do g∏osowania 1289 1726 1248 1421 1277 1209 1965 10135

Sejm - Liczba kart wa˝nych 774 1149 798 783 829 747 1156 6236

Sejm - Liczba g∏osów wa˝nych oddanych ∏àcznie na wszystkie listy kandydatów 760 1127 763 766 811 737 1126 6090

KW Prawo i SprawiedliwoÊç 251 413 281 258 272 290 398 2163 34,69%

KW Platforma Obywatelska RP 244 395 224 238 259 214 319 1893 30,36%

KW Razem 27 18 24 22 16 18 43 168 2,69%

KW KORWiN 28 17 17 28 24 19 26 159 2,55%

Komitet Wyborczy PSL 24 37 20 18 24 16 25 164 2,63%

KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 96 130 94 99 95 90 121 725 11,63%

KWW „Kukiz'15” 51 54 45 52 64 34 91 391 6,27%

KW Nowoczesna Ryszarda Petru 38 60 56 45 55 50 100 404 6,48%

KWW Zbigniewa Stonogi 1 3 2 4 2 6 3 21 0,34%

KW Samoobrona 0 0 0 2 0 0 0 2 0,03%

frekwencja 60,05% 66,57% 63,94% 55,10% 64,92% 61,79% 58,83% 61,53%

Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 ∏àcznie procent g∏osów

Senat - Liczba wyborców uprawnionych do g∏osowania 1289 1726 1248 1421 1277 1209 1965 10135

Senat - Liczba kart wa˝nych 774 1149 798 783 829 747 1156 6236

Senat - Liczba g∏osów wa˝nych oddanych ∏àcznie na wszystkich kandydatów 741 1134 776 760 804 723 1111 6049

Zbigniew AGACI¡SKI 36 36 43 41 28 28 55 267 4,28%

Józef Miko∏aj ¸YCZAK 250 426 282 283 304 299 384 2228 35,73%

Andrzej PERSON 276 442 278 269 308 247 425 2245 36,00%

Tomasz SIKOROWSKI 30 30 37 35 30 23 38 223 3,58%

Bogus∏aw Maria SPANSKI 26 21 16 14 28 21 46 172 2,76%

Eugeniusz Roman WYPIJEWSKI 123 179 120 118 106 105 163 914 14,66%

frekwencja 60,05% 66,57% 63,94% 55,10% 64,92% 61,79% 58,83%

Wyniki g∏osowania do Sejmu

Wyniki g∏osowania do Senatu RP



Sanatoria zapraszajà
9.11.2015 r. (poniedzia∏ek),
godz. 16.00, bilety wst´pu

Koncert „Kolory mi∏oÊci” -
piosenki Ordonówny
i S∏awy Przybylskiej

miejsce:
Sanatorium Uzdrowiskowe

MSW „ORION”

10.11.2015 r. (wtorek),
godz.18.30, wst´p wolny

Gaw´da historyczno-literacka
miejsce:

Sanatorium Uzdrowiskowe
„Krystynka”

23.11.2015 r. (poniedzia∏ek),
godz. 16.00, bilety wst´pu

Koncert piosenek rosyjskich
i ukraiƒskich - A.Evsseyew

miejsce:
Sanatorium Uzdrowiskowe

MSW „ORION”

28.11.2015 r. (sobota),
godz. 16.00, bilety wst´pu

Koncert „Kolory mi∏oÊci” -
piosenki Ordonówny
i S∏awy Przybylskiej

miejsce:
Sanatorium Uzdrowiskowe

MSW „ORION”
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7.11.2015 r., (sobota), godz. 11.00, wst´p wolny

9. Powiatowy Konkurs PieÊni
i Recytacji Poezji Patriotycznej

miejsce: sala widowiskowo-kinowa Miejskiego Centrum Kultury
organizator: MCK, Szko∏a Podstawowa nr 1

11.11.2015 r., (Êroda), ok. godz. 11.30, wst´p wolny

Koncert zespo∏u Operus Arte
miejsce: Teatr Letni, organizator: MCK

14.11.2015 r., (sobota), godz. 15.00, wst´p wolny

„Piosenka przypomni Ci”
- koncert Jacka Szy∏kowskiego

miejsce: Teatr Letni, organizator: Urzàd Miejski

23.11.2015 r., (poniedzia∏ek)
bilety w cenie 100 z∏ (bilet, autokar, ubezpieczenie) do nabycia w MCK przy

ul. ˚elaznej 5

Wyjazd do Bydgoszczy
na koncert Chóru Aleksandrowa

  organizator: MCK

28.11.2015 r., (sobota), godz. 15.00

„Gwiazdy Tamtych Lat”,
czyli „Przystanek Wspomnieƒ - Katarzyna Gaertner

przedstawia... hity Violetty Villas”
  miejsce: Teatr Letni, organizator: Liga Kobiet Polskich, Urzàd Miejski

28.11.2015 r., (sobota), godz. 17.00, wst´p wolny

„Stachura - piosenki do wierszy i prozy”
- koncert w ramach Festiwalu „Stachura”

  miejsce: sala widowiskowo-kinowa Miejskiego Centrum Kultury, organizator:
MCK

5.12.2015 r., (sobota), wst´p wolny

Fina∏ Olimpiady Dzieci´cej Wyobraêni
„Cudnolandia 2015”

miejsce: sala widowiskowo-kinowa Miejskiego Centrum Kultury, organizator:
MCK

7.12.2015 r., (poniedzia∏ek), godz. 19.00
bilety w cenie 45 z∏ do nabycia w MCK przy ul. ˚elaznej 5

Alosza Awdiejew z zespo∏em - koncert
miejsce: sala widowiskowo-kinowa Miejskiego Centrum Kultury,

organizator: MCK

Poni˝sze kalendarium mo˝e ulec zmianie.

CO? GDZIE? KIEDY?

11 listopada przy t´˝ni nr 1 odb´dzie
si´ Ogólnopolski Turniej Dubletów w Pe-
tanque w kategorii mikstów. W turnieju
mogà wziàç udzia∏ wszyscy ch´tni, bez
wzgl´du na wiek i p∏eç. Nie ma potrzeby
posiadania licencji. Turniej ma charakter
open, nie ma podzia∏u na kategorie wie-
kowe. Turniej skierowany jest do par mie-
szanych, wskazane jest zg∏aszanie dru˝yn
w sk∏adach damsko-m´skich. Istniejà jed-
nak odst´pstwa od tej regu∏y: - pary ̋ eƒskie,
- pary m´skie (amatorskie dla osób nie
zrzeszonych w klubach PFP oraz federa-
cjach innych krajów).

Zg∏oszenia: 
stefan.bartkowiak@petanque.net.pl,
tel. 697 555 145.
Wpisowe: 15 z∏ od zawodnika.

Turniej Dubletów
w Petanque

ZAPRASZAMY


