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Samorzàd

Delegacja
z Polski
w Moskwie

Szko∏y i Przedszkola

Spotkanie
z aktorkà

Z ˝ycia miasta

50-lecie
Sanatorium
„SANVIT”



 W dniu 21 listopada z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi PCK w Pol-
sce, cz∏onkowie Klubu HDK w Ciechocinku oraz wolontariusze i goÊcie,
spotkali si´ jak zwykle w Sanatorium Chemik, gdzie rokrocznie przygoto-
wane jest dla nas przyj´cie, za co serdecznie Dyrekcji dzi´kujemy. W za-
sadzie jest to jedyne miejsce naszych spotkaƒ, poniewa˝ nasz Klub HDK
w Ciechocinku nie ma sta∏ej siedziby.

Drodzy krwiodawcy,
corocznie spotykamy si´, poniewa˝ od

22 do 26 listopada obchodzimy Dni
Honorowego Krwiodawstwa PCK. W tym
roku jest to jubileusz, 55-lecie Honorowego
Krwiodawstwa w Polsce.

Wspó∏czesny ruch Honorowego Krwio-
dawstwa Polskiego Czerwonego Krzy˝a,
to ponad 1.300 klubów, zrzeszajàcych
blisko 25 tysi´cy cz∏onków i ponad 120
tysi´cy wolontariuszy. Krwiodawcy polscy
oddajà rocznie oko∏o 145 tysi´cy litrów
krwi. Oko∏o 30% Honorowych Dawców
Krwi stanowià Panie.

Te kilka listopadowych dni, to Êwi´to
wszystkich Polskich Honorowych Dawców
Krwi i czas podzi´kowaƒ.

Drodzy Krwiodawcy, dzi´kujemy Wam
za szlachetnà postaw´, godnà naÊladowa-
nia, za bezinteresowny dar Waszych ogrom-
nych serc, za oddanie czàstki siebie cho-
rym, nieznanym ludziom, znajdujàcym si´
w szpitalach, ratujàc ich zdrowie i ˝ycie.
Dzi´kujemy równie˝ wolontariuszom
i sympatykom Ruchu HDK PCK, a tak˝e
pracownikom publicznej s∏u˝by krwi, za
pomoc i prac´, jakà wykonujecie. Dzi´ku-
jemy Wam wszystkim za promowanie idei
honorowego krwiodawstwa. ̊ yczymy Wam
wszelkiej pomyÊlnoÊci, nieustajàcego zdro-
wia i si∏ do niesienia dalszej pomocy potrze-
bujàcym oraz uÊmiechu i radoÊci.

Zarzàd Klubu Honorowych
Dawców Krwi PCK w Ciechocinku

Krzysztof Woêniak i Józef Polak - odznaczeni

Na gitarze gra Waldemar Gmiƒski

Z lewej Alina Zawichrowska i dr Ewa Winczyk

Na zdj´ciu: Coroczne spotkanie Krwiodawców w Sanatorium Uzdrowiskowym „Chemik”
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DNI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
- Spotkanie Klubu HDK w Ciechocinku

Na spotkanie przyby∏a Urszula Ro-
gowska - prezes oddzia∏u PCK i przed-
stawicielka Szpitala w Aleksandrowie
Kujawskim i Barbara Muszyƒska - na-
czelna piel´gniarka. W spotkaniu ucze-
stniczy∏a takze dr Ewa Winczyk - opie-
kunka Klubu oraz Pani Maria Woryna
wolontariuszka, która obdarowa∏a nas
ogromnym tortem.

Podczas spotkania (jako wiceprezes
klubu), odczyta∏am sprawozdanie z dzia-
∏alnoÊci Klubu HDK 2014 r., natomiast
prezes Klubu Tadeusz Suchowiecki -
przedstawi∏ roczne sprawozdanie finan-
sowe. Mówi∏ tak˝e o problemach
krwiodawców w Polsce. W czasie dys-
kusji, cz∏onkowie klubu wystàpili z kil-
koma wnioskami, które Zarzàd za-
mierza zrealizowaç, przy du˝ym
wsparciu opiekunki Klubu - dr Ewy
Wiƒczyk.

W tym roku w czasie akcji zbiórki
krwi w ambulansie przed sklepem Inter-
marche, przyby∏o klubowi osiem no-
wych cz∏onków. Obecnie Klub nasz li-
czy siedemdziesi´ciu trzech cz∏onków-
Honorowych Dawców Krwi.

Zarzàd Klubu HDK wystàpi∏ do Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy z proÊ-
bà o przyznanie trzem krwiodawcom,
cz∏onkom naszego Klubu, Honorowe-
go tytu∏u oraz odznaczenia: Honorowy
Dawca Krwi - Zas∏u˝ony Dla Zdrowia
Narodu. Niestety, w tym roku przyzna-
no odznaczenia tylko dwóm Panom.
Sà to: Józef Stanis∏aw Polak oraz Krzy-
sztof Józef Woêniak. Odznaczenia
zosta∏y wr´czone we W∏oc∏awku, na-
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tomiast Zarzàd naszego Klubu uhono-
rowa∏ ich drobnymi upominkami.
Mamy nadziej´, ˝e w przysz∏ym roku,
odznaczenia otrzymajà tak˝e inni, rów-
nie˝ zas∏u˝eni krwiodawcy. W trakcie
spotkania odÊpiewano sto lat jubilatce,
Ali Zawichrowskiej - sekretarz Klubu
HDK, która obchodzi∏a urodziny nieco
wczeÊniej. Nale˝y zaznaczyç, ˝e po
Êmierci by∏ej prezes Klubu - El˝biety
Przychody, Ala Zawichrowska zebra∏a
wszystkich krwiodawców i dzi´ki niej
Klub ten istnieje nadal.

Spotkanie uÊwietni∏, Waldemar Gmiƒ-
ski - Honorowy Krwiodawca, który przy
swoim, gitarowym akompaniamencie,
Êpiewa∏ z ˝onà - Marzenà Gmiƒskà.
Po krótkiej chwili wraz z nimi nuci∏a
ca∏a sala.

Krwiodawcy Klubu HDK w Ciecho-
cinku propagujà ide´ niesienia pomocy
chorym i ofiarom wypadków poprzez
dar krwi. Czytelniku, je˝eli spe∏niasz
wymagane kryteria, przy∏àcz si´ do nas.
Zapraszamy!

   Ewa Wygachiewicz



KINO ZDRÓJ
w grudniu planujemy zagraç:

11.12 (piàtek) godz. 19.00,
13.12 (niedziela) godz. 19.00

„Most szpiegów”,
dramat, thriller, prod. USA, 2,21

18.12 (piàtek) godz. 19.00,
19.12 (sobota) godz. 19.00

„Czerwony pajàk”,
thriller, prod. Polska, 1,31

28.12 (poniedzia∏ek) godz. 19.00,
29.12 (wtorek) godz. 19.00

„Ma Ma”,
dramat, prod. Hiszpania 1,51
Kino zastrzega sobie prawo

do zmian w repertuarze.
Bilety cenie 15 z∏otych: na filmy

dla doros∏ych, na filmy animowane
dla dzieci: w cenie 10 z∏otych dla
wszystkich, do nabycia w kinie
godzin´ przed seansem, bilety na
seanse zorganizowane w cenach
promocyjnych!!!

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

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

14.12.2015 r., godz. 18.30,
wst´p wolny

Gaw´da historyczno-literacka
„Jak w dawnej Polsce

obchodzono
Bo˝e Narodzenie”

miejsce: Sanatorium Uzdrowiskowe
„Krystynka”

16.12.2015 r., godz. 19.00,
bilety wst´pu

Wieczór magii i iluzji -
„Iluzja na Weso∏o”

miejsce: Sanatorium Uzdrowiskowe
„Krystynka”

Sanatoria zapraszajà
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19.12.2015 r.

Koncert kol´d z cyklu „Cztery Pory Roku” - Zima
miejsce: sala widowiskowo-kinowa MCK, organizator: Miejskie Centrum Kultury

31.12.2015 r.

SYLWESTER MIEJSKI
miejsce: muszla koncertowa w parku Zdrojowym, organizator: Miejskie Centrum Kultury

Kalendarium mo˝e ulec zmianie.

CO? GDZIE? KIEDY?



fot. K. Jasiƒska

Od kilku lat w przededniu Âwi´ta Niepodleg∏oÊci Towarzystwo Przyjació∏ Ciechocinka organizuje uroczyste
zebranie, podczas którego wr´cza zas∏u˝onym dla Miasta i Towarzystwa Statuetk´ „Leonarda” oraz Medal im.
Leonarda Lorentowicza, a tak˝e inne wyró˝nienia. Nie inaczej by∏o i w tym roku. Tym razem Zarzàd Towarzystwa
zaprosi∏ goÊci, sympatyków i cz∏onków do goÊcinnego hotelu „Austeria” w dniu 10 listopada.
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UROCZYSTOÂå W TPC
Z OKAZJI ÂWI¢TA NIEPODLEG¸OÂCI

Zebranie otworzy∏ i przyby∏ych, a
wÊród nich burmistrza Ciechocinka
Leszka Dzier˝ewicza, proboszcza cie-
chociƒskiej parafii rzymskokatolickiej
pw. Âw. Aposto∏ów Piotra i Paw∏a ks.
pra∏ata Grzegorza Karolaka, naczelnà
lekarz uzdrowisk województwa
kujawsko - pomorskiego Izabel´ Ko-
wackà, przedstawiciela Toruƒskiej Izby
Lekarskiej Jerzego Beciƒskiego, powita∏
prezes TPC Marian Gawinecki, po czym
przekaza∏ prowadzenie spotkania ni˝ej
podpisanej.

W tym roku Kapitu∏a Medalu im.
Leonarda Lorentowicza, dzia∏ajàca
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w strukturach TPC, przyzna∏a trzy me-
dale: mieszczàcemu si´ w Ciechocinku
przy ulicy Widok, obecnie kierowane-
mu przez siostr´ Bogumi∏´ Maƒko-
wskà Domowi Samotnej Matki Cari-
tas Diecezji W∏oc∏awskiej, w którym
od roku 1992 znajdujà schronienie
i opiek´ samotne, ci´˝arne kobiety, od-
rzucone przez swoje rodziny; radnemu
trzech kadencji, dzia∏aczowi sportowe-
mu i oddanemu spo∏ecznikowi W∏ady-
s∏awowi Bonowiczowi oraz za∏o˝yciel-
owi, trenerowi i kierownikowi sekcji
hokeja na trawie Ciechociƒskiego Klubu
Sportowego „Zdrój”, wychowawcy

jedynego pochodzàcego z Ciechocinka
uczestnika olimpiady - Sydney 2000 w
hokeju na trawie Tomasza Szmidta,
prezesowi CKS „Zdrój” w latach 2000
- 2002 Januszowi Zimnemu.

Podczas uroczystoÊci prof. Szymon
Kubiak odebra∏ z ràk prezesa TPC, cze-
kajàcy na niego rok, medal „Za Zas∏ugi
dla Regionalizmu Polskiego”. Prezesi
TPC Marian Gawinecki i Jerzy Sobierajs-
ki wr´czyli prof. Zygmuntowi Wiatro-
wskiemu „List gratulacyjny” w zwiàzku
z otrzymaniem przez niego tytu∏u: Ho-
norowy Cz∏onek W∏oc∏awskiego Towa-
rzystwa Naukowego. Ciechociƒscy le-
karze uhonorowani zostali przez To-
ruƒskà Izb´ Lekarskà „Listem gratula-
cyjnym” - prof. Irena Ponikowska, cz∏o-
nek Bydgoskiej Izby Lekarskiej oraz
Brylantowym Laurem Medycznym za
50 lat pracy -  Stefan Bagiƒski, a tak-
˝e Platynowym Laurem Medycznym
za co najmniej 35 lat pracy: Jerzy Be-
ciƒski, Piotr Darewski, Janusz Jankowski,
Maria Kociƒska, Zuzanna KoÊciukiewicz,
Izabela Kowacka, Marta Krzemiƒska,
Andrzej Liesius, Adam Madarasz, Bo-
˝ena M´czyƒska, Anna Og∏aza - Kapel-
man, Maria Poleszczuk, Janina Sanko-
wska, Zygmunt Siedlecki, Zdzis∏aw
Skowroƒski, Danuta Walinowicz, Irena
Wolska i Maria Wronka. Wyró˝nienia
wymienionym lekarzom wr´czali przed-
stawiciele TIL Jerzy Beciƒski i naczelna
lekarz uzdrowisk województwa kuja-



Podczas Âwiàt Bo˝ego Narodzenia cho-
inki nie mo˝e zabraknàç w ˝adnym domu.
Rodzinne spotkania sp´dzone przy pi´k-
nie udekorowanym i oÊwietlonym drzewku
na d∏ugo pozostajà w naszej pami´ci. Nie
wszyscy jednak wiedzà, ˝e tradycja usta-
wiania w domach choinki przyw´drowa-
∏a do nas z Niemiec na prze∏omie XVIII
i XIX wieku. Poczàtkowo KoÊció∏ niech´tnie
odnosi∏ si´ do tego zwyczaju, jednak˝e
w koƒcu choinka zosta∏a uznana w kulturze
chrzeÊcijaƒskiej, gdy˝ nawiàzywa∏a do raj-
skiego drzewa ˝ycia.

Mimo tego, ˝e dziÊ coraz ch´tniej  kupu-
jemy choinki sztuczne, które s∏u˝à nam
przez d∏ugie lata, nadal uznaniem cieszà
si´ pachnàce, prawdziwe drzewka.

Na zdj´ciach: uroczystoÊç zapalenia
Êwiate∏ek na przepi´knej choince miejskiej,
która stan´∏a na skwerze nieopodal Teatru
Letniego (strona 28).

Choinko, zostaƒ
wÊród nas!

FOTOREPORTA˚ ZDROJU

Kol´dy to polskie nazwy pieÊni koÊcielnych i do-
mowych o Bo˝ym Narodzeniu. Wywodzà si´ z hym-
nów ∏aciƒskich o narodzeniu Chrystusa. Kompono-
wane by∏y we W∏oszech ju˝ w Êredniowieczu i roz-
powszechniane w Europie przez rodziny franciszkaƒ-
skie. Wed∏ug legendy autorem pierwszej kol´dy by∏
Êw. Franciszek.

Najstarsze kol´dy polskie, prze∏o˝one z pieÊni
∏aciƒskich i czeskich, pochodzà z XV wieku. Zali-
cza si´ do nich „Zdraw bàdê krolu anielski (r´kopis
z 1424 roku, przek∏ad z j´zyka czeskiego) oraz kol´d´
- chora∏ „Anio∏ pasterzom mówi∏” (przek∏ad z ∏aciny).

W XVII i XVIII wieku rozwija si´ oryginalna, polska
twórczoÊç. W poczàtkach XVII wieku powstaje kol´da
„W ˝∏obie le˝y” , do której s∏owa stworzy∏ Piotr Skar-
ga, a tak˝e utwory Hieronima Morsztyna i Wespazjana
Kochowskiego.

Wiele popularnych kol´d powsta∏o w wieku
XVIII, m.in. „Gdy Êliczna Panna”, „Jezus Malusieƒki”,
„Ach ubogi ˝∏obie” oraz „Bóg si´ rodzi” (ta ostatnia
- autorstwa Franciszka Karpiƒskiego z 1792 roku).
Natomiast w XIX wieku powstaje pieÊƒ Teofila
Lenartowicza „Mizerna cicha stajenka licha”. Polskie
kol´dy Êpiewano na melodi´ hymnów ∏aciƒskich,
marszów, polonezów, taƒców ludowych i ko∏ysanek.

Poczàwszy od XVII wieku w utworach tych poja-
wiajà si´ motywy folkloru polskiego. Najcz´Êciej spo-
tykanym jest w´drówka pasterzy do ˝∏obka z pok∏o-
nem i darami dla ma∏ego Jezusa. Te weso∏e i skoczne
kol´dy o tematyce pasterskiej, pe∏ne realiów z ˝ycia
codziennego i humoru - nazywamy pastora∏kami.

Justyna Ma∏ecka

Czas kol´dowania
ÂWIÑTECZNE TRADYCJE
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Ciechocinek
tylko dla ludzi
starszych?  
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oraz prezes TPC Marian Gawinecki.

Mi∏ym akcentem spotkania by∏o wr´-
czenie listów gratulacyjnych tym cz∏on-
kom TPC, którzy w mijajàcym roku
ukoƒczyli 80 lat. Owe listy otrzymali
nast´pujàcy Paƒstwo: Teresa Kubiak,
Maria Woêniak, Adam Szymon Szmidt,
Zenon Walinowicz i Wojciech Zab∏ocki.

Dobrym zwyczajem uroczystych listo-
padowych zebraƒ stowarzyszenia sta∏o
si´ sk∏adanie pisemnych podzi´kowaƒ
wszystkim, którzy w danym roku wspar-
li je finansowo, w tym ofiarodawcom
1 % podatku od osób fizycznych.
Szczególne podzi´kowanie prezesi
Marian Gawinecki i Jerzy Sobierajski
z∏o˝yli panu Andrzejowi Waldowskie-
mu za ofiarowanie TPC znaczàcej kwoty
1 % podatku oraz za wszelkà pomoc
niesionà stowarzyszeniu, m.in. nieod-
p∏atne udost´pnianie sali konferencyj-
nej na walne zebrania Towarzystwa.
Poza tym podzi´kowania otrzymali
Paƒstwo: Barbara i Bohdan Petrowi-
czowie, Gra˝yna i Jan Rakowscy, Iwo-
na i Marian Ogrodowscy, Andrzej Ka-
raÊkiewicz, Andrzej Gawinecki, W∏o-
dzimierz Skorwider, Anna Wochna -
BoguÊ i Grzegorz BoguÊ, Krzysztof
Sendrowicz, Zygmunt Wiatrowski, Te-
resa i Szymon Kubiakowie, Bogumi∏
Korzeniewski, Maria i Andrzej Koko-
rzyccy, Krystyna Korzeniowska oraz
Adam i Jadwiga Szmidtowie

W dalszej cz´Êci uroczystoÊci trzech
nowych cz∏onków odebra∏o z ràk pre-
zesa legitymacje Towarzystwa. Byli to
prof. Kazimierz Marciniak, doc. Marek
Grabiszewski, red. Leszek Ciechoƒski.

Na zakoƒczenie spotkania prezes
poinformowa∏ zebranych o przygoto-
waniach do obchodów jubileuszowych
rocznic.

Ostatnim punktem zebrania by∏ kon-
cert w wykonaniu Aleksandra Evseeva,
który zaprezentowa∏ s∏uchaczom ukra-
iƒskie i rosyjskie ballady. PublicznoÊç
goràco przyj´∏a jego wyst´p, dzi´kujàc
artyÊcie gromkimi brawami.

Tegoroczne Êwiàteczne spotkanie
cz∏onków i sympatyków TPC up∏yn´∏o
w mi∏ej i serdecznej atmosferze.

      Klara Drobniewska

Dla wielu z nas Ciechocinek to mia-
sto g∏ównie dla starszych ludzi. Przy-
je˝d˝ajà tu, aby odpoczàç, nabraç si∏
i wróciç do zdrowia. Jednak czy znaj-
dà si´ tu równie˝ atrakcje dla m∏odych
ludzi? Moim zdaniem tak. Zaczynajàc
od wr´cz banalnych miejsc, takich jak
biblioteka lub park. Oba obiekty sà ide-
alnymi oazami spokoju dla ka˝dego
ucznia i nie tylko. 

Innym punktem, którym mo˝e si´
zainteresowaç m∏odzie˝, jest si∏ownia
na Êwie˝ym powietrzu. Jest to wspania-
∏y sposób na popraw´ kondycji, wzmoc-
nienie danych partii mi´Êni lub po pros-
tu aktywne i przyjemne sp´dzenie
czasu. Taka si∏ownia to atrakcja dla
ka˝dego. Kolejnym miejscem godnym
uwagi jest park linowy. BliskoÊç t´˝ni
sprawia, ˝e powietrze jest rzeÊkie i przy-
-jemne, dzi´ki temu jeszcze milej sp´dza
si´ czas na wspinaczkach lub na çwicze-
niach.

Nieprawdà wi´c jest stereotyp mó-
wiàcy, ˝e Ciechocinek to miasto tylko
dla starszych ludzi. Tu ka˝dy znajdzie
coÊ dla siebie.

      Marcelina Zdziech



28 listopada w Teatrze Letnim w Ciechocinku odby∏ si´ koncert pod
has∏em „Gwiazdy Tamtych Lat”, czyli  „Katarzyna Gaertner przedstawia...
hity Violetty Villas”.
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Przystanek wspomnieƒ

dziƒskiego. Jurorów najbardziej urzek∏a
pochodzàca z Bia∏ej Podlaskiej Dorota
Sacewicz, która na koncert przyjecha∏a
z Francji, gdzie obecnie zamieszkuje.
Laureatka pierwszego miejsca zaÊpie-
wa∏a  utwór „List do matki”. Drugà po-
zycj´ zaj´∏a  Angela Wawrzyk („Spójrz
prosto w oczy”), a trzecià Agata Za-
krzewska („Mechaniczna lalka”). Wy-
ró˝nienie otrzyma∏a Magda Koroble-
wska za wykonanie piosenki „Józek”.

- Chcemy, aby „Festiwal Gwiazdy Tam-
tych” Lat wpisa∏ si´ na sta∏e w kalen-
darz ciechociƒskich imprez - dodaje
Anna Laba Roszak. - Aktywne kobiety
z LKP nie b´dà szcz´dzi∏y si∏ i zaan-
ga˝owania w zorganizowanie tych kon-
certów. W 2016 roku, chcemy, aby ten
festiwal tak˝e zagoÊci∏ w naszym uz-
drowisku. Jeszcze nie wiemy, jakà
gwiazd´ tamtych lat b´dzie chcia∏a
przedstawiç nam Katarzyna Gartner,
ale z pewnoÊcià b´dzie to kolejne wiel-
kie prze˝ycie, które po∏àczy pokolenia
i sprawi, ˝e te chwile b´dà niezapom-
niane i ˝e mieszkaƒcy Ciechocinka oraz
 goÊcie odwiedzajàcy nasz kurort, b´dà
oczekiwali z ut´sknieniem kolejnych
koncertów. Powodem zorganizowania
kolejnego Festiwalu jest myÊl, aby nie
tylko wspominaç stare piosenki i ich
wykonawców, ale tak˝e przedstawiaç
autorów tych szlagierów, o których
cz´sto zapominamy. Stàd patronat nad
Festiwalem obj´∏a Katarzyna Gaertner
- wielka polska kompozytorka, a nasza

- Festiwal „Gwiazdy Tamtych Lat” jest
projektem, który ∏àczy pokolenia - mówi
Anna Laba-Roszak - przewodniczàca
Ligii Kobiet Polskich (Oddzia∏ Tereno-
wy w Ciechocinku). - Bardzo m∏odzi
ludzie si´gajà po utwory sprzed lat
i w swojej interpretacji przypominajà
nam znane teksty. Wielu z nas pami´ta
te piosenki ze swej m∏odoÊci i z pew-
noÊcià jest wielkà przyjemnoÊcià us∏y-
szeç je po raz kolejny w innej ods∏onie.
Mam nadziej´, ˝e pierwszy koncert,
czyli przeboje Violetty Villas, które
przedstawi∏a Katarzyna Gaertner, podo-
ba∏ si´ publicznoÊci. Sala Teatru Let-
niego wype∏ni∏a si´ do ostatniego
miejsca, co nas niezmiernie ucieszy∏o.

W konkursie wzi´∏o udzia∏ kilkanaÊ-
cioro m∏odych ludzi z ca∏ej Polski. Ich
wyst´py ocenia∏o jury pod przewodni-
ctwem Andrzeja Frajndta (cz∏onka ze-
spo∏u Partita, wokalisty, autora tekstów
i konferansjera). Wykonawcom towa-
rzyszy∏ zespó∏ muzyczny Artura Gru-
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przyjació∏ka. To dzi´ki niej mogliÊmy
goÊciç na scenie Teatru Letniego aktora
i re˝ysera Kazimiera Mazura i jego syna
Kazimierza Aleksandra Mazura - aktora,
którzy swoimi wyst´pami urozmaicili
koncert.

 Marzeniem Ligii Kobiet Polskich jest,
aby od wczesnej wiosny do póêniej
jesieni ka˝dy weekend by∏ wype∏niony
ró˝norodnà muzykà. Ju˝ jeden festiwal
z inicjatywy aktywnych kobiet  i dzi´ki
przychylnoÊci w∏adz miasta zawita∏ do
naszego kurortu. Jest to Mi´dzynaro-
dowy Festiwal Piosenki Anny German.
Piosenki tej artystki w wykonaniu m∏o-
dych artystów mogliÊmy us∏yszeç czte-
rokrotnie. W 2014 roku odby∏y si´:
eliminacje, pó∏fina∏ i koncert galowy
z obsadà mi´dzynarodowà. W tym
roku odby∏ si´ fina∏ krajowy. W roku
2016  planowane jest przeprowadzenie
fina∏u mi´dzynarodowego z udzia∏em
wykonawców z zagranicy.

G∏ównym organizatorem koncertu
by∏a Liga Kobiet Polskich - Oddzia∏ Te-
renowy z Ciechocinka.

       J. Ma∏ecka



Ju˝ po raz 22. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechocinku zagoÊci∏a
wystawa. Tym razem zaprezentowaliÊmy fotografi´ dwójki m∏odych
artystów: Zuzanny Lewandowskiej i Krzysztofa Ga∏àzki. Oboje to mieszkaƒ-
cy Ciechocinka, niezwykle skromni i utalentowani.

Pozornie to historia jakich wiele - Alba ma
dziewi´tnaÊcie lat, pracuje w ksi´garni w ma∏ym
norweskim miasteczku, która zauroczona czter-
dziestokilkuletnim klientem z Kopenhagi, nadaje
mu imi´ Mads Mikkelsen i zaczyna snuç fantazje
na jego temat. Robi wszystko, w nadziei, ˝e
m´˝czyzna zwróci na nià uwag´. Z czasem
fantazje Alby mieszajà si´ z rzeczywistoÊcià. A˝
do pytania: które ˝ycie jest bardziej prawdziwe?

Dziewczyna przygotowuje si´ do rozpocz´-
cia kolejnego etapu w ˝yciu, jakim b´dzie
opuszczenie nie tylko rodzinnego domu, ale
i kraju. Zanim jednak to nastàpi, prze˝ywa
romans, zauroczenie, a mo˝e nawet mi∏oÊç…
M´˝czyzna, zupe∏nie nieÊwiadomy swojego
wp∏ywu na Alb´ na d∏ugo zaw∏adnie jej
zmys∏ami, niemal uzale˝niajàc jà od swej
obecnoÊci. Alba, dostrzegajàc podobieƒstwo
do skandynawskiego aktora, okreÊla m´˝czyz-
n´ mianem Madsa Mikkelsena. Nieustanne
porównania do Duƒczyka sprawiajà, ˝e Czytel-
nik traci w pewnym momencie pewnoÊç, czy
bohaterka w dalszym ciàgu mówi o kliencie
ksi´garni? Stale powracajàce poczucie zagubie-
nia w przedstawionej rzeczywistoÊci doskonale
oddaje stan, w którym znalaz∏a si´ dziewczyna
- jej marzenia zaczynajà w niebezpieczny sposób
igraç z prawdziwym ˝yciem Alby…

To jedna z tych niewielu ksià˝ek, które ∏amià
jakieÊ tabu. Takie, w których bez wstydu mówi
si´ o tym, co inni najch´tniej by przemilczeli.

"Kr´ci mnie Mads Mikkelsen" to Êwietnie
przyj´ty przez krytyk´ i czytelników debiut
m∏odej norweskiej pisarki. H. H. Robertsen jest
wnikliwà obserwatorkà. W swojej odwa˝nej
i pe∏nej humoru powieÊci zawar∏a na∏adowane
emocjami spostrze˝enia i pragnienia kobiety
stojàcej na progu doros∏oÊci. Alba jest nijako
w przesmyku - o krok od doros∏oÊci, a  krok
za dzieciƒstwem.

       Katarzyna WiÊniewska

Hedda H. Robertsen
„Kr´ci mnie Mads Mikkelsen”

TO POLECAM

Âwiat czarno - bia∏y
w bibliotece

Zuzanna Lewandowska jest uczennicà
liceum. Fotografia to jej pasja. Latem
tego roku wygra∏a IV Toruƒski Konkurs
Fotografii. „Czarno na bia∏ym” to tytu∏
wystawy w naszej galerii - czytelni i  nie
jest ona  pierwszà w dorobku tej m∏odej
autorki. Zaprezentowane zdj´cia  pocho-
dzà  m.in. z  festiwalu kuglarskiego, sà
te˝ fotografie utrwalajàce otaczajàcà
rzeczywistoÊç i przyjació∏. Jak sugeruje
tytu∏ wernisa˝u, zdj´cia sà czarno- bia∏e.
W Êwiecie  kolorowej  fotografii  i coraz
wy˝szej klasy aparatów cyfrowych, czerƒ
i biel nabiera specyficznego znaczenia.
Obraz staje si´ tajemniczy i wieloznacz-
ny. M∏oda autorka z prawdziwà pasjà
utrwala portrety i postacie ludzkie w ru-
chu.

Krzysztof Ga∏àzka ju˝ po raz drugi
dzieli si´ swojà twórczoÊcià z odbiorca-
mi. Tym razem tytu∏ wystawy to „Mgnie-
nie oka”. Âwiat zatrzymany w kadrze.
Fotografie sà niezwykle minimalistyczne
w wyrazie. Niewielki fragment rzeczy-
wistoÊci tak wiele mówiàcy o ˝yciu i sa-

mym artyÊcie. Krzysztof robieniem zdj´ç
zainteresowa∏ si´ ju˝ w pierwszej klasie
liceum. Po maturze ukoƒczy∏ Akademi´
Fotografii w Warszawie dyplomem pod
kierunkiem Andrzeja Zygmuntowicza.
Inspiracjà dla artysty jest ˝ycie rodzinne,
przyjaciele i szeroko zwiàzane tematy
dotyczàce ˝ycia w mieÊcie. W swojej
fotografii stara si´, aby forma zdj´cia
by∏a odrealniona przy jednoczesnej pros-
tocie treÊci.

Ideà naszej galerii - czytelni jest prze-
de wszystkim pokazywanie twórczoÊci
artystów amatorów naszego regionu.
Tylu utalentowanych ludzi skromnie
tworzy, nie ujawniajàc nam swoich
zdolnoÊci. Chcemy to zmieniç i wyjÊç
im naprzeciw. MyÊl´,˝e w przypadku
dwójki m∏odych autorów goszczàcych
w naszych progach 21, listopada trafi-
liÊmy w dziesiàtk´. O obojgu jeszcze na
pewno us∏yszymy. Serdecznie zapra-
szamy do biblioteki. Wystaw´ mo˝na
oglàdaç do koƒca grudnia 2015.

        Mariola Ró˝aƒska
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Przed nami najpi´kniejsze polskie Âwi´ta. Gdy na niebie pojawi si´ pierw-
sza gwiazdka, w gronie najbli˝szych zasiàdziemy przy wigilijnym stole,
podzielimy si´ op∏atkiem oraz wspólnie zaÊpiewamy kol´dy. ZapytaliÊ-
my naszych Czytelników, za co najbardziej lubià Bo˝e Narodzenie.
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Smaki i zapachy

Piotr B., przedsi´biorca

Âwi´ta sà jednà z niewielu w roku
okazji, aby chwil´ przystanàç i wyko-
rzystaç tyle, ile tylko mo˝na z czasu,
aby pobyç z rodzinà oraz odpoczàç
od pracy. I chocia˝ ju˝ tak nie cieszà,
jak wtedy, gdy by∏em dzieckiem, to co
roku odkrywam dzi´ki nim coÊ warte-
go prze˝ycia.

Julia Z., ksi´gowa

Bo˝e Narodzenie kojarzy mi si´ z zu-
pà Êledziowà, suszonymi, sma˝onymi
z cebulkà grzybami, a tak˝e z zapachem
˝ywej choinki (z którà tak ci´˝ko si´
rozstaç, ˝e stoi prawie do Wielkano-
cy...). Co roku dbam tak˝e o dekoracje
Êwiàteczne - w moim domu obowiàz-
kowo musi byç gwiazda betlejemska
i jemio∏a.  Wielkà radoÊç sprawia mi
te˝ robienie prezentów dla dzieci, które
i tak nie zawsze sà zadowolone z tego,
co dosta∏y.  Ch´tnie w rodzinnym gro-
nie s∏uchamy tak˝e kol´d. Nie mamy
wielkich zdolnoÊci muzycznych, wi´c

puszczamy je z magnetofonu. Najmilej
wspominam te Êwi´ta, podczas których
pada∏ Ênieg.

Edward W., prawnik

Nie lubi´ Âwiàt, bo wyglàdajà jak ty-
powe dni wolne od pracy. Od poczàt-
ku listopada przedsi´biorcy zalewajà
nas wszelkimi gad˝etami i produktami.
Wsz´dzie pe∏no choinek, dzwonecz-
ków i Miko∏ajów. Gdy ju˝ w koƒcu
nadejdzie Bo˝e Narodzenie, nie ma w
nim ˝adnej magii. A poza tym... Ja do-
staj´ od rodziny tylko jeden prezent,
a sam musz´ obdarowaç a˝ pi´ç osób!

Joanna M., krawcowa

Rodzinna atmosfera, czas sp´dzony
z najbli˝szymi, wspólne Êpiewanie kol´d
i uroczysta Pasterka - wszystko to spra-
wia, ˝e ka˝dego roku ogromnie ciesz´
si´ z nadejÊcia Âwiàt! W tym czasie za-
pominam o codziennych sprawach i ra-
duj´ si´ z okazji narodzin Zbawiciela.

Z Watykanu do Ciechocinka

Bartek J., uczeƒ

Najbardziej lubi´ prezenty! A tak˝e
choink´ i smaczne potrawy. Uwa˝am
jednak, ˝e te wszystkie dekoracje, rekla-
my, piosenki i ozdoby zwiàzane z Bo-
˝ym Narodzeniem ukaza∏y si´ troch´
za wczeÊnie. Powinny si´ pojawiaç do-
piero w grudniu, bo wtedy jest zimowa
pogoda i odpowiedni nastrój.

Ró˝a R., tancerka

Âwi´ta kojarzà mi si´ z zapachami
choinki, pomaraƒczy, goêdzików oraz
Êwie˝ego piernika. Tradycjà jest te˝
wieszanie jemio∏y. JeÊli chodzi o potra-
wy, to obowiàzkowo barszcz czerwony,
do którego uszka (ponad sto!) robià
trzy pokolenia domowników. Ponadto
przygotowuj´ kapust´ z grochem, ko-
tlety grzybowe i sma˝onego karpia.
Zostawiam jedno wolne miejsce przy
stole, wk∏adam sianko pod obrus i wy-
czekuj´ na pierwszà gwiazdk´. Zawsze
dbam tak˝e o dekoracje - pi´knie stroj´
dom zarówno na zewnàtrz, jak i wew-
nàtrz.

Andrzej Z., kierowca

Nie mam czasu na przedÊwiàtecznà
goràczk´. Wszystkim zajmuje si´ ˝ona
i chwa∏a jej za to! Z racji obowiàzków
zawodowych, przychodz´ niestety na
gotowe... Ma∏˝onka gotuje takie pie-
ro˝ki, ˝e palce lizaç! A i serniczek jest
niczego sobie!

        Oprac. J. Ma∏ecka

Do prowadzenia w´drówki zostali wy-
znaczeni na obszar Polski Pó∏nocnej, de-
cyzjà Delegata Stanowego Andrzeja Ana-
siaka, Rycerze Kolumba z Ciechocinka: ks.
pra∏at Grzegorz Karolak, Kapelan Rycerzy
do przewodniczenia uroczystoÊciom i Brat
Piotr Jagucki, Zast´pca Wielkiego Ryce-
rza Ciechocinka, odpowiedzialny za tras´
i przewóz obrazu.
  Obraz Âwi´tej Rodziny, znajdujàcy si´
w Papieskim Instytucie Jana Paw∏a II dla
Studiów nad Ma∏˝eƒstwem i Rodzinà w Wa-
tykanie, jest miedziorytem Giovanniego
Balestry (1774-1842), wykonanego na pod-
stawie obrazu p´dzla Giovanniego Battisty
Salvi da Sassoferrato (1609-1685). 29 czer-
wca 2015 r. papie˝ Franciszek pob∏ogos∏a-
wi∏ kopie obrazu, co poÊwiadczy∏ pod obra-
zami Ja∏mu˝nik Papieski ks. abp. Konrad

17 paêdziernika w parafii Cia∏a i Krwi Paƒskiej na Rubinkowie II w Toruniu
rozpocz´∏a si´ peregrynacja kopii obrazu Âwi´tej Rodziny.

Krajewski. Na zakoƒczenie 133. Najwy˝szej
Konwencji Rycerzy Kolumba w Filadelfii,
4 sierpnia przekazano obrazy Delegatom
Stanowym reprezentujàcym wszystkie ju-
rysdykcje Zakonu. Do Polski dotar∏y dwa
obrazy: jeden na obszar pó∏nocny, rozpo-
czynajàcy nawiedzenie od Torunia, a drugi
na po∏udnie, zaczynajàcy od Rzeszowa.

W Toruniu Rycerze z Ciechocinka prze-
kazali obraz Rycerzom z Torunia, który zo-
sta∏  procesyjnie wniesiony do koÊcio∏a.
By∏ te˝ obecny Korpus Reprezentacyjny
Stopnia Patriotycznego z Marsza∏kiem Ry-
cerzy St. Patriotycznego Stefanem Otrembà
oraz Kustosz Rady Stanowej w Polsce Piotr
Ropel. Koncelebrze przewodniczy∏ ks.pra∏.
Grzegorz Karolak.

W Ciechocinku nawiedzenie obrazu roz-
pocz´∏o si´ 21 paêdziernika o godz. 16.00,

wprowadzeniem procesyjnym przez Rycerzy
z Ciechocinku, w którym uczestniczyli te˝
Rycerze z Pó∏nocy Polski z Kustoszem Sta-
nowym Piotrem Roplem oraz trójkà Kape-
lanów Rycerzy.

Po˝egnanie obrazu odby∏o si´ 28 paê-
dziernika na porannej mszy Êw., w czasie
której ks. pra∏. Karolak mówi∏ w homilii,
˝e diecezja w∏oc∏awska liczy 232 parafie,
z których tylko do dwóch zawita pielgrzy-
mujàcy obraz, tj. do Ciechocinka i Zduƒ-
skiej Woli.

Wojciech Krzysztof Jankowski, 
Kronikarz Rycerzy Ciechocinka



Pytanie do specjalisty

Wypalenie zawodowe
W dzisiejszych czasach wiele mówi si´ na temat wypalenia zawodowego.
Kto jest na nie najbardziej nara˝ony i czy mo˝na mu przeciwdzia∏aç?

Czytelnicy piszà
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Na zespó∏ wypale-
nia zawodowego 
nara˝one sà zawody
zwiàzane z pomaga-
niem i pracà w sta-
∏ym kontakcie z dru-
gà osobà. Do osób
najbardziej nara˝o-
nych nale˝à: nauczy-

- ciele, piel´gniarki,
pracownicy socjal-

ni, opiekunowie osób starszych, personel
s∏u˝b pierwszej pomocy, ale równie˝
kelnerzy, artyÊci, pracownicy administra-
cyjni, doradcy finansowi i sprzedawcy. Pra-
ca w tych zawodach wymaga du˝ego za-
anga˝owania i poÊwi´cenia, brania odpo-
wiedzialnoÊci za innych oraz znacznego

wysi∏ku fizycznego przy równoczesnej nis-
kiej gratyfikacji finansowej i presti˝owej.
Na wypalenie zawodowe nara˝one sà za-
wody, gdzie wyst´puje sta∏a gotowoÊç do
bycia empatycznym, niepewnoÊç sukcesu
w pracy, nara˝enie na  nierealistyczne ocze-
kiwania klientów, poczucie braku wzajemno-
Êci w relacji „dawanie - branie” z klientem.

Wypaleniu mo˝na zapobiegaç. Je˝eli
kontakty z otaczajàcymi ludêmi kosztujà
ci´ zbyt wiele energii, postaraj si´ zwi´kszyç
dystans wobec otoczenia. Masz prawo
broniç si´ przed nadmiernà eksploatacjà
emocjonalnà czy psychicznà. Pomocne
w tym zakresie sà zachowania asertywne
- zmiana komunikacji, umiej´tnoÊç mó-
wienia “nie”, kiedy nie masz ochoty
anga˝owaç si´ w kolejne przedsi´wzi´cia.

Je˝eli odczuwasz nadmiar obowiàzków,
dokonaj ich redukcji poprzez wycofanie
si´ z pewnych zadaƒ. Postaraj si´
zredukowaç stres w obszarach ˝ycia, które
go generujà. Skorzystaj z pomocy rodziny
lub przyjació∏. Zadbaj o zdrowy styl ˝ycia,
tj. odpowiednià iloÊç snu i wypoczynku,
w∏aÊciwà diet´, aktywnoÊç fizycznà. Przy-
znaj sobie prawo do wypoczynku, relaksu,
przyjemnoÊci.

Je˝eli motywacja do pracy spad∏a, unie-
mo˝liwiajàc wr´cz kontynuacj´ pracy,
najlepiej zrobiç sobie przerw´ na pewien
czas, psychicznie i fizycznie odcinajàc si´
od obowiàzków. Dokonujàc ca∏kowitej
zmiany obszaru aktywnoÊci istnieje mo-
˝liwoÊç, ˝e odzyskamy energi´ i pasj´.
Rozpoznanie i efektywne radzenie sobie
z wypaleniem pozwala w przysz∏oÊci na
w miar´ szybkà autodiagnoz´ i dostrze˝enie
symptomów wypalenia, a co za tym idzie,
podj´cia kroków, by do niego nie dosz∏o.

Monika Kofel-Dudziak
Psycholog

Jako by∏a cz∏onkini Komitetu Ro-
dzicielskiego prosz´, a˝eby w „Zdroju
Ciechociƒskim”równie˝ wspominaç
pedagogów, którzy wychowali naszà
spo∏ecznoÊç. W Szkole Podstawowej
nr 1 w Ciechocinku nauczyciele, którzy
wychowali wiele pokoleƒ zas∏ugujà na
szczególne wspomnienie. Sà to: Helena
Kozicka, Teresa KwaÊniewska, Maria
Nawrocka, El˝bieta Baryza, Krystyna
Gradowska, Eugeniusz Arabasz, Euge-
niusz Maklakiewicz i W∏odzimierz
S∏odowicz.

Wielu ju˝ odesz∏o po˝egnanych przez
by∏ych uczniów. Byli podopieczni ser-
decznie dzi´kujà nauczycielom, którzy
zarazem uczyli, wychowywali i troszczyli
si´ o dzieci (m.in. sprawdzajàc w okresie
zimowym, czy za∏o˝yli szalik i czapk´).

Na zdj´ciu obok II klasa z 1971 roku.
Wychowawczyni - Helena Kozicka.

Uczniowie: Iwona Kwiatkowska,
Magda Koz∏owska, Krzysztof Haber,
Przemys∏aw Urbanowicz, Adam Ja-
nowski, Ma∏gorzata Ryndak, Tomasz
Romanowski, Piotr Chrupek, Beata
Skolasiƒski i inni.

Osobne podzi´kowania do∏àcza
m∏odsza uczennica Ma∏gorzata Haber
- Liwiƒska.

Cz∏onkini Komitetu Rodzicielskiego

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.

Punkty sprzeda˝y „Zdroju Ciechociƒskiego”:
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21 listopada w Hali Sportowej rozegra-
no Amatorski Indywidualny Turniej Teni-
sa Sto∏owego. Na starcie stan´∏o czterna-
stu zawodników, którzy faz´ eliminacyj-
nà rozegrali systemem „ka˝dy z ka˝dym”
w grupach. Najlepsi zawodnicy z grup
awansowali do fazy fina∏owej, którà ro-
zegrano systemem pucharowym. Turniej
zakoƒczy∏ si´ zwyci´stwem Piotra Pia-
skowskiego (Konin), który w finale poko-
na∏ 3:0 Przemys∏awa Ratajczyka (Zakrze-
wo). W meczu o trzecie miejsce Mariusz
Chojnacki (Aleksandrów Kuj.) pokona∏
Marka Buszk´ (Plebanka) 3:0. Dalsza
kolejnoÊç: o piàte miejsce: Krzysztof
Naszko (Konin) - Mateusz Juszczyƒski

(Krzywosàdz) 3:1, o siódme miejsce: Ja-
nusz Stawski (Aleksandrów Kuj.) - Ireneusz
Niespodziƒski (Ciechocinek) 3:0.

Puchary i medale dla najlepszych
zawodników ufundowa∏ OSiR w Cie-
chocinku.

Maciej Wzi´ch

Tenis
na hali Promenada przy t´˝ni nr 1 w Ciechocinku by∏a miejscem rozegrania

Ogólnopolskiego Turnieju Petanqe w kategorii mikstów.

fo
t.

 n
ad

es
∏a

ne

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI 18

SPORT

Zagrali w bule

Na zawody, które organizowane by-
∏y przez OSIR w Ciechocinku, Przedsi´-
biorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A
oraz Serwis Informacyjny Petanque,
przyjechali zawodnicy z wielu odleg-
∏ych miast - Lublin, Leszno, Warszawa,
Gdaƒsk, Luboƒ, Ârem, Gostyƒ, Giby,
Ciechanów oraz Toruƒ. Nie zabrak∏o
tak˝e miejscowych graczy, którzy dziel-
nie rywalizowali z zaprawionymi w bo-
jach zawodnikami.

Uczestnicy turnieju mieli do rozegra-
nia siedem rund z limitem czasu 50
minut na rund´. Zawody rozpocz´∏y
si´ o godz. 9:00, a zakoƒczy∏y zgodnie
z planem tu˝ przed godz. 16.00. Po
rozegraniu ostatniej rundy okaza∏o si´,
˝e zwyci´zcami zostali Alicja i Tomasz
Gutkowscy z Warszawy, którzy wygrali
szeÊç na siedem rozegranych pojedyn-
ków. Pi´ç zwyci´stw mia∏a ekipa gdaƒ-
sko-Êremska w sk∏adzie Anna Szubiels-
ka i Stefan Bartkowiak, którzy zaj´li
drugie miejsce. Na trzecim miejscu
uplasowali si´ zawodnicy z Gostynia -
Ma∏gorzata oraz Piotr Maciejewscy,
którzy równie˝ wygrali pi´ç pojedyn-
ków. Miejsce na podium zapewnili
sobie pokonujàc w ostatnim meczu
ekip´, która wygra∏a zawody.

Najlepsze zespo∏y w nagrod´ otrzy-
ma∏y vouchery pobytowe dla dwóch
osób ufundowane przez PUC S.A. Czo-
∏owe ekipy otrzyma∏y tak˝e okolicznoÊ-
ciowe trofea i zestawy upominkowe
ufundowane przez OSiR w Ciechocinku
oraz Biuro Promocji Ciechocinka.

      M. Wzi´ch



Pi∏karze „Zdroju” Ciechocinek rund´ jesiennà klasy okr´gowej grupy 2 zakoƒczyli na ósmej pozycji w tabeli.
Celem dru˝yny prowadzonej przez Rados∏awa Wróblewskiego jest zaj´cie miejsca w pierwszej szóstce rozgrywek.

24 mecze rozegrano w tracie VI Amatorskiego Turnieju Pi∏ki No˝nej „Zakoƒczenie sezonu na boisku Orlik”,
w dniu 11 listopada. Wzi´∏o w nim udzia∏ dziesi´ç dru˝yn, które zosta∏y rozlosowane do dwóch grup, gdzie
rozegra∏y turniej systemem „ka˝dy z ka˝dym”.
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Zakoƒczenie sezonu na Orliku

„Zdrój” po rundzie jesiennej

Poczàtek sezonu nie by∏ dla „Zdroju”
zbyt udany. Po szeÊciu kolejkach mieli
na koncie tylko cztery punkty. Druga
cz´Êç sezonu to bardzo dobra gra cie-
chocinian, którzy w pozosta∏ych dzie-
si´ciu meczach sezonu, tylko dwukrot-
nie schodzili z boiska pokonani. Osta-
tecznie bilans bia∏o-niebieskich to szeÊç
wygranych, cztery remisy i szeÊç pora-
˝ek, co daje 22 punkty. Bilans bramko-
wy: 23 strzelone i 27 straconych. 

Ponadto ciechociƒscy pi∏karze wyst´-
powali w Pucharze Polski na szczeblu
podokr´gu w∏oc∏awskiego. W I rundzie
pokonali Ziemowit Osi´ciny 8:1, nast´p-
nie w II fazie 4:0 MGKS Lubraniec. Od-
padli dopiero w III rundzie PP przegry-
wajàc z Mieniem Lipno 2:1.

Jesienià barwy Zdroju reprezentowa-
∏o 22 zawodników, którzy w zdecydo-
wanej wi´kszoÊci sà mieszkaƒcami na-
szego miasta. Przypomnijmy, ˝e g∏ów-
nym sponsorem CKS „Zdrój” jest Gmina
Miejska Ciechocinek. Ponadto strate-
gicznym partnerem jest firma Astex z
Ot∏oczyna, a klub wspierajà tak˝e firmy
i instytucje z Ciechocinka i okolic (wi´cej
na stronie internetowej klubu w za-
k∏adce sponsorzy).

„Zdrój” trening wznowi na poczàt-
ku stycznia, gdzie trenowaç b´dzie na

obiektach OSiR-u. W planach rozegra-
nie jest kilku sparingów. Mo˝liwe jest,
˝e zespó∏ zostanie wzmocniony, a na
dodatek do zespo∏u powrócà kontu-
zjowani jesienià gracze. Wi´cej infor-
macji dotyczàcych nowinek w klubie
na www.ckszdroj.futbolowo.pl

Ciekawostki: najwy˝sze zwyci´st-
wo -  8:0 z MGKS Lubraniec (puchar);
najwy˝sza pora˝ka - 6:0 z Unià Jani-

kowo (liga), najwi´cej meczów (19) -
J. Krzy˝anowski, W. Sienkiewicz, A.
Smykowski, C. Smykowski, najwi´cej
minut na boisku (1650 min.) - J. Krzy-
˝anowski, C. Smykowski, najwi´cej
bramek (16) - D. Matuszak, najwi´cej
˝ó∏tych kartek (8) - M. Parzybut, naj-
wi´cej czerwonych kartek (1) - K. Kajak,
¸. Grabowski, D. Matuszak.

 Krzysztof Zakrzewski

Wyniki przedstawiajà si´ nast´pujàco:
- grupa A (koƒcowa kolejnoÊç): 1. Stranieri AK - 12 p.; 2.

Racià˝ek - 9 p.; 3. Piksa Team - 3 p.; 4. Monte Carlo - 3 p.;
5. Kelnerzy - 0 p.

- grupa B (koƒcowa kolejnoÊç): 1. Grajki - 12 p.; 2. ˚abka
Team - 7 p.; 3. Husaria - 6 p.; 4.  ¸okietek - 4 p.; 5. Czarne
Stopy - 0 p.

Pó∏fina∏y: ˚abka Team - Stranieri AK 2:1;  Grajki - Racià˝ek
2:1, o 3 miejsce: Stranieri - Racià˝ek 2:1, o 1 miejsce: ˚abka
Team - Grajki 1:1 (karne 2:1).

 Najlepszym bramkarzem turnieju zosta∏ wybrany Bartosz
Przybysz (Grajki), a zawodnikiem Dominik Witschling (˚abka
Team). Puchary i medale dla najlepszych dru˝yn i zawodni-
ków ufundowa∏ OSiR w Ciechocinku.

     M. Wzi´ch
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fot. K. Jasiƒska

7 listopada 2015 r. w Miejskim Centrum
Kultury w Ciechocinku odby∏ si´ fina∏ IX
Powiatowego Konkursu Piosenki i Recyta-
cji Poezji Patriotycznej. PublicznoÊç mia∏a
okazj´ obejrzeç wyst´py laureatów konkur-
su w kategoriach - piosenka i recytacja.
Brawa rozlegajàce si´ w sali by∏y dla m∏o-
dych artystów dodatkowà nagrodà, równie
cennà, jak otrzymane statuetki i ksià˝ki. 

    Red.

Koncert
patriotyczny

Nastrojowo...
15 listopada w Teatrze Letnim odby∏ si´

jesienny koncert fortepianowy w wykona-
niu Romana Czarnieckiego. Organizator:
Stowarzyszenie „Komisja Zdrojowa” przy
wsparciu Urz´du Miejskiego w Ciechocin-
ku. 

                 Red.
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Do historii przesz∏a jako muza Chopina i S∏owackiego. Pojawia si´ w publikacjach o wy-
bitnym polskim kompozytorze jako jego narzeczona. Mniej jest znana jako malarka,
choç jej prace by∏y prezentowane na wystawach. Maria Wodziƒska.

Muza z Kujaw

Córka w∏aÊcicieli S∏u˝ewa sta∏a si´ bohaterkà
tekstów swojego bratanka, Antoniego. Ten pi-
sarz, autor kilkunastu powieÊci, artyku∏ów kry-
tyczno-literackich, t∏umaczy∏ równie˝ powieÊci
Sienkiewicza (m. in. „Bez dogmatu”, „Rodzina
Po∏anieckich” i inne we wspó∏pracy z Bronis∏a-
wem Kozakiewiczem) na j´zyk francuski. Pro-
mowa∏ we Francji polskich pisarzy: Adama Mi-
ckiewicza, Stefana ˚eromskiego, W∏adys∏awa
Reymonta, Eliz´ Orzeszkowà, Mari´ Konopnickà.
Korespondowa∏ z pisarzami, w tym z Boles∏a-
wem Prusem. Wspó∏pracowa∏ z czasopismem
„La Nouvelle Revue”. Swojej ciotce Marii po-
Êwi´ci∏ kilka publikacji. Robert Stodolny, znany
z g∏oÊnej w regionie ksià˝ki „Od Aleksandrowa
do Aleksandrowa Kujawskiego: studia i szkice
historyczne”, w której m.in. burzy utarte prze-
konania dotyczàce powstania  miasta, si´gnà∏
tym razem po teksty dotyczàce Marii Wodziƒ-
skiej. Antoni Wodziƒski opublikowa∏ w 1912
roku w „Przeglàdzie Polskim” pi´ç odcinków
artyku∏ów poÊwi´conych swojej ciotce, budzà-
cej du˝e zainteresowanie ze wzgl´du na ro-
mantycznà legend´, jakà by∏a otoczona.

Robert Stodolny zebra∏ je w ca∏oÊç, opatrzy∏
objaÊnieniami, doda∏ przedmow´ Henryka Sien-
kiewicza z 1913 roku, która ukaza∏a si´ po raz
pierwszy w 1927 roku w „Kurierze Warszaws-
kim”, a zosta∏a przedrukowana w „Szkicach li-
terackich” w 1951 roku - mia∏a si´ znaleêç
w ksià˝ce o Marii Wodziƒskiej, której wydanie
przekreÊli∏ wybuch I wojny Êwiatowej.

Mi∏oÊników dziejów Ciechocinka zainteresuje
niewàtpliwie opis  uzdrowiska z lat 40. XIX
wieku zawarty w ksià˝ce. Niestety, Robert Sto-
dolny dopuÊci∏ si´ b∏´du. Dziadek Antoniego
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Wodziƒskiego, ziemianin, przemys∏owiec, po-
lityk, inicjator budowy warzelni soli w Ciecho-
cinku nazywa∏ si´ nie Konstanty Leopold Wolicki,
lecz Konstanty Leon Wolicki, a  ˝y∏ w latach
1792 - ok. 1861 i by∏ synem Jana Nepomucena
Wolickiego. W 1814 roku o˝eni∏ si´ z Augusty-
nà Kerman?on (Kermasson, Kiernasson) (1794-
1829), z którà mia∏ syna Tadeusza Jana Zyg-
munta Wolickiego oraz córk´ Joann´ Konstancj´
¸ucj´ Wolickà, która poÊlubi∏a brata Marii, Ed-
munda Feliksa. Wspomniana przez Antoniego
Wodziƒskiego ukochana ˝ona  Konstantego
Leona Wolickiego Augustyna zmar∏a 18 czerwca
1829 roku w Warszawie, zaÊ córka w 1850
roku, osieracajàc dwuletniego syna.

Robert Stodolny nakreÊli∏ sylwetk´ Antoniego
Wodziƒskiego (1848 - 1928), opracowa∏ te˝
bibliografi´ wa˝niejszych prac pisarza. Zamiast
podsumowania zawar∏ swoje refleksje o poszu-
kiwaniach zwiàzanych z ustaleniem daty naro-
dzin Marii, sugerujàc, ˝e by∏a m∏odsza o 4 lata
ni˝ wskazujà ró˝ne biogramy. Jego zdaniem
wiek Wodziƒskiej zmienia perspektyw´ patrze-
nia na relacje ze S∏owackim i Chopinem. Czy
to ona jest adresatkà wiersza „Roz∏àczenie” czy
te˝ matka Juliusza? Je˝eli w 1836 roku mia∏a
nieca∏e 14 lat, to jej ma∏oletnioÊç, a nie inne
wzgl´dy by∏yby - zdaniem Stodolnego - przyczy-
nà zw∏oki ewentualnego ma∏˝eƒstwa z Chopi-
nem… Kompozytor nie by∏ te˝ w S∏u˝ewie
i nie gra∏ tu wspólnie  z pannà Wodziƒskà na
fortepianie.

Niewàtpliwie m∏odziutka dziewczyna zrobi∏a
wra˝enie na obu romantycznych twórcach. Pier-
wszy poÊwi´ci∏ jej jeden ze swoich wierszy
„W sztambuchu Marii Wodziƒskiej”, wspomina∏
o niej w listach do matki Salomei. Drugi dedy-
kowa∏ jej kilka utworów, w tym Walc As-dur
op. 69, zwany „Po˝egnalnym”.

Sama pisa∏a kilka lat przed Êmiercià: „Wszyscy
mniemajà, ̋ em powinna byç dumna, ̋ e S∏owac-
ki i Chopin we mnie si´ kochali, a ja zawsze
powtarzam, ˝e z tego tylko dumna jestem, ˝e
taki cz∏owiek jak mój mà˝ tak stale mnie kocha∏”
- mia∏a oczywiÊcie na myÊli W∏adys∏awa Orpisze-
wskiego, dla którego rozwiod∏a si´ z Józefem
Skarbkiem.

Robert Stodolny po raz kolejny wnika w roz-
wik∏anie tajemnic lokalnej historii. Z niezwyk∏à
pasjà próbuje dociec prawdy, si´gajàc po ró˝ne
dokumenty. Przywo∏uje ciekawe postacie zwià-
zane z naszym regionem. Ksià˝ka opatrzona
jest ilustracjami - w tym reprodukcjami rysunków
Marii Wodziƒskiej, która uwieczni∏a S∏owackiego
i Chopina na papierze. Na ok∏adce widnieje
portret muzy z Kujaw, która patrzy na czytelnika
jakby zach´ca∏a do zg∏´bienia jej tajemniczych
zwiàzków z m´˝czyznami - udanych, nieuda-
nych lub wyimaginowanych…

     Aldona Nocna



ZajrzeliÊmy do starszych numerów naszej gazety samorzàdowej, ̋ eby troszk´ powspominaç.
 W grudniowych numerach redaktorzy opisywali m.in. nast´pujàce tematy:

Z archiwum
„Zdroju Ciechociƒskiego”

1990 r.

Zamiast restauracji o swojsko brzmiàcej nazwie
„Kujawianka”, w której folklorystyczne obrazki
bynajmniej nie mia∏y artystycznego charakteru,
miasto mieç b´dzie sklep BALTONY i Biuro Turys-
tyczne.

1991 r.

Podczas XIX Sesji Rady Miejskiej w Ciechocinku
g∏ównym punktem obrad by∏a wst´pna koncepcja
przestrzennego zagospodarowania Ciechocinka:
K´p´ Dzikowskà przeznaczyç na tereny golfowe
i sporty wodne lub pozostawiç w niezmienionej
formie, teren pomi´dzy ulicà Ogrodowà i Bema
przeznaczyç na zabudow´ mieszkalnà szeregowà
i wolno stojàcà (…).  Najwa˝niejsze propozycje
w programie uk∏adu komunikacyjnego to: usytu-
owanie dworca PKS w rejonie istniejàcego sk∏a-
du opa∏owego; uruchomienie kolejki miejskiej
od dworca PKS do warzelni soli, po istniejàcych
torach; uruchomienie obwodnicy dla odcià˝enia
centrum miasta.

1995 r.

Nie rzucili... ulicy M. Konopnickiej jej mieszkaƒ-
cy. Nie porzuci∏ Urzàd Miasta. Zwielokrotniono
za∏o˝onà w bud˝ecie na 1995 rok kwot´ 100
mln z∏ i dzisiaj ksi´˝ycowy krajobraz przy ul. au-
torki „Sierotki Marysi” nie straszy. Ulic´ mo˝na
przejÊç suchà nogà. W ramach inwestycji infra-
strukturalnych, zgodnie z terminem, 30 listopada,
skoƒczono wykonywanie nawierzchni na odcinku
ca∏ej ulicy.

1997 r.

Przy dêwi´kach orkiestry wojskowej i ze wszyst-
kimi nale˝nymi honorami wojskowymi Matka
Bo˝a w wiernej kopii wizerunku Matki Boskiej
Królowej Polski, czczona od 20 lat jako Hetmanka
˚o∏nierza Polskiego, wprowadzona zosta∏a do
koÊcio∏a parafialnego w Ciechocinku. W tej pod-
nios∏ej uroczystoÊci, która mia∏a miejsce 3 grudnia,
wzi´∏o udzia∏ liczne grono kap∏anów diecezji
w∏oc∏awskiej i kapelanów wojskowych, na czele
z Ks. Biskupem Bronis∏awem D´bowskim oraz
w∏adze miasta, oficerowie i ˝o∏nierze garnizonu
ciechociƒskiego, a tak˝e licznie zgromadzeni pa-
rafianie i kuracjusze.

1998 r.

5 grudnia w restauracji - kinie „Zdrój” odby∏a
si´ wzruszajàca uroczystoÊç zwiàzana z 20. rocz-
nicà utworzenia w Ciechocinku Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi i 40. rocznicà powstania
tego ruchu w Polsce. G∏ównà animatorkà tego

spotkania by∏a pani El˝bieta Przychoda - Prezes
Klubu HDK od poczàtku jego istnienia.

2001 r.

 Koniec z kolejkami do bankomatu PKO BP przy
ul. Zdrojowej! Klienci mogà korzystaç ju˝ z dru-
giego bankomatu, który zosta∏ utworzony po
drugiej stronie wejÊcia.

2002 r.

Pi´kny prezent gwiazdkowy otrzyma∏o 21 ro-
dzin z naszego miasta - upragnione klucze do
mieszkania. Kilka dni temu zosta∏ bowiem prze-
kazany do u˝ytkowania 21-mieszkaniowy budy-
nek zrealizowany przez Ciechociƒskie Towarzy-
stwo Budownictwa Spo∏ecznego. Obiekt o
interesujàcej architekturze zosta∏ wybudowany
przez w∏oc∏awskà firm´ budowlanà BUDMOS.

2005 r.

Ryszard KapuÊciƒski, ˝yjàca legenda polskiego
i Êwiatowego reporta˝u, by∏ goÊciem ciechociƒ-
skiego Liceum Ogólnokszta∏càcego im. S. Staszica.
S∏ynny pisarz, dziennikarz i podró˝nik spotka∏
si´ z uczniami oraz z grupà absolwentów szko∏y.

2007 r.

Wystarczy∏o niewiele ponad rok, ˝eby przy
ul. Lipnowskiej powsta∏a nowoczesna pe∏nowy-
miarowa sala sportowa. Inwestycj´ wartà ok. 6
mln z∏otych w ca∏oÊci zrealizowano ze Êrodków
bud˝etu miasta. W miko∏ajki, 6 grudnia miesz-
kaƒcy Ciechocinka mogli podziwiaç nowy obiekt
podczas uroczystego otwarcia. Specjalnie na t´
okazj´ uczniowie gimnazjum przygotowali pro-
gram artystyczny, parkiet przetestowali koszykarze
w∏oc∏awskiego Anwilu oraz siatkarki z Ciechocinka
i Brodnicy, odby∏y si´ te˝ pokazy par tanecznych
i cheerleaderek.

2009 r.

Niezwyk∏a wizyta mia∏a miejsce w ch∏odny
grudniowy dzieƒ. W Ciechocinku pojawi∏ si´
Âwi´ty Miko∏aj, a jego przyjazd wiàza∏ si´ z ot-
warciem nowo wybudowanego placu zabaw
dla dzieci. Inwestycja by∏a formà wdzi´cznoÊci
i nagrodà dla tych miast, które zanotowa∏y naj-
wy˝szà frekwencj´ wyborczà w czerwcowych
wyborach do Europarlamentu.

2014 r.

1 grudnia w sali konferencyjnej Urz´du Miejs-
kiego w Ciechocinku odby∏a si´ pierwsza sesja
Rady Miejskiej kadencji 2014-2018.

Oprac. J. Ma∏ecka
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W Przedszkolu Samorzàdowym nr 2 im. Kubusia Puchatka mieliÊmy
przyjemnoÊç goÊciç znanà polskà aktork´ telewizyjnà, filmowà i teatralnà
- panià Joann´ Kupiƒskà, która jest rodowità ciechociniankà.

Przedszkole Samorzàdowe im. Kubusia
Puchatka w Ciechocinku przystàpi∏o do
akcji pt.  „W´drujàca ksià˝ka”, której za∏o-
˝eniem jest idea nieodp∏atnego przekazywa-
nia ksià˝ek poprzez zostawienie ich w na-
szej bibliotece tak, aby ktoÊ móg∏ je zabraç
i przeczytaç, a w zamian przynieÊç innà
lektur´.

          Joanna Makowska

W´drujàca
ksià˝ka
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Spotkanie z aktorkà

pt. „Przygody Kubusia Puchatka”. Spot-
kanie przebiega∏o w bardzo mi∏ej atmo-
sferze, wywo∏a∏o wiele pozytywnych
prze˝yç i emocji, tym bardziej, ˝e pa-
ni Joanna jest absolwentkà naszego
przedszkola i mia∏a okazj´ spotkaç si´
po latach ze swojà nauczycielkà - panià
Beatà Linowskà.

Aktorka obieca∏a, ˝e b´dzie cz´Êciej
odwiedza∏a nasze przedszkole, kiedy
tylko b´dzie z wizytà w Ciechocinku. Z
niecierpliwoÊcià oczekujemy kolejnych
spotkaƒ...

   Aleksandra Wawrzonkowska

Pani Joanna zagra∏a w serialach: „Zo-
staç miss 2”, „Na Wspólnej”, „Klan”,
„Pierwsza mi∏oÊç”, „Plebania”, „Na
dobre i na z∏e”, „Przyjació∏ki” i wielu
innych. Aktorka opowiedzia∏a dzieciom
o swojej pracy, o tym, kim jest aktor,
jaka by∏a pierwsza rola, którà zagra∏a
i czy praca aktora jest trudna. Dzieci
zadawa∏y naszemu goÊciowi mnóstwo
pytaƒ, na które aktorka ch´tnie, z hu-
morem i cierpliwoÊcià udziela∏a odpo-
wiedzi.

Pani Joanna przenios∏a wszystkich
w Êwiat bajki i fantazji, czytajàc ksià˝k´
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Uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 1 w Ciechocinku z wychowawczynià Martà Turkiewicz.
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Wspólne Êpiewanie
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24 listopada w Miejskim Centrum
Kultury w Ciechocinku oby∏o si´ spotka-
nie poÊwi´cone polskim pieÊniom pa-
triotycznym. Impreza by∏a formà ucz-
czenia rocznicy odzyskania niepodle-
g∏oÊci, a tak˝e okazjà do wspólnego
Êpiewania. Na spotkanie przybyli mie-
szkaƒcy miasta i kuracjusze, którzy w
mi∏ej atmosferze, przy Êwiecach wys∏u-
chali historii powstania prezentowanych
utworów. Wszyscy ch´tnie i z wielkim
zaanga˝owaniem Êpiewali m.in. „Rot´”,
„Pierwszà Kadrowà”, „P∏ynie Wis∏a,
p∏ynie” i „Bia∏y Krzy˝”. GoÊci wspierali
uczniowie Publicznego Gimnazjum im.
Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku.
Wystàpili: Amelia Bogus∏awska, Matylda
Pietrzykowska, Daria Trojanowska,
Agata Szymaƒska, Katarzyna Grefkie-
wicz, Wiktoria Puczyƒska, Oliwia Ski-
biƒska, Albert Zaborowski i Adrian Pa-
w∏uszka. Wyst´p zakoƒczy∏a Daria
Trojanowska wzruszajàcym wykona-
niem utworu Ireny Santor „Powrócisz
tu”.

Spotkanie by∏o przepi´knà lekcjà his- fo
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torii i wychowania patriotycznego.
Uczestnicy wspólnego Êpiewania dzi´-
kowali m∏odzie˝y za przygotowanie
wieczornicy i zach´cali do powtórzenia
takich spotkaƒ.

Wyst´p przygotowali nauczyciele Pu-
blicznego Gimnazjum: Ma∏gorzata Au-
gustynek, Iwona Ogrodowska, Alek-
sandra Gawinecka i S∏awomir Ma∏ecki.

Aleksandra Gawinecka



Sukces zespo∏u Canto Coro w Warszawie

Wielkimi krokami zbli˝ajà si´ Êwi´ta
Bo˝ego Narodzenia. Dzieci, widzàc tyle
przeró˝nych reklam w telewizji, w skle-
pach, na ulicach, z niecierpliwoÊcià
oczekujà wymarzonej, strojnej choin-
ki i wspania∏ej magii Êwiàt… Dlatego
w Bajce ju˝ dekoruje si´ sale zabaw,
korytarze i gabinety. A oprócz tego
przedszkolaki postanowi∏y zwiedziç
fabryk´ bombek w Gnieênie! No, bo
jeÊli stroiç choink´, to najlepiej w∏asno-
r´cznie zrobionymi ozdobami!

Ca∏odzienna podró˝ okaza∏a si´ bar-
dzo emocjonujàca i ciekawa. Dzieciacz-
ki mia∏y okazj´ poznaç kolejne etapy
procesu powstawania bombek: od wy-
palania (pani Marzenka nawet nadmu-
chiwa∏a bombki!), poprzez hartowanie,
srebrzenie, a˝ po r´czne malowanie!
Nast´pnie przystàpi∏y do samodzielne-
go zdobienia bombek i - trzeba przyz-
naç - wymyÊla∏y niesamowite malunki
brokatem. Póêniej te prace zosta∏y za-
pakowane w pude∏ka i wraz z dodat-
kowym, r´cznie zdobionym bombko-
wym prezentem z wymalowanymi
imionami naszych przedszkolaków,
wr´czone twórcom na pamiàtk´ po-
bytu w fabryce.

Ale to nie koniec atrakcji! Kiedy wyda-
wa∏o si´, ˝e przem´czeni artyÊci zasnà
w autokarze i b´dà spaç do samego
Ciechocinka, to wtedy zostali zawiezieni
tym˝e do Centrum Zabaw dla Dzieci

Mali stra˝acy
4 grudnia w sali widowiskowej kina

„Zdrój”Ciechocinku odby∏o si´ uro-
czyste pasowanie na stra˝aka dzieci
z Przedszkola Samorzàdowego im.
Kubusia Puchatka. Szczegó∏owa rela-
cja z wydarzenia uka˝e si´ w kolej-
nym numerze „Zdroju Ciechociƒskie-
go”. Zapraszamy do lektury!
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PRZEDSZKOLAKI W FABRYCE BOMBEK

W XIV Ogólnopolskim Konkursie Pio-
senki i Recytacji Poezji Legionowej i ˚o∏-
nierskiej organizowanym przez Zwiàzek
Pi∏sudczyków pod Patronatem Pani Karo-
liny Kaczorowskiej - Ma∏˝onki ostatniego
Prezydenta II Rzeczypospolitej Ryszarda
Kaczorowskiego, odbywajàcym si´ przy
wsparciu Ministerstwa Obrony Narodo-
wej, Urz´du do spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych oraz Centralnej Biblio-
teki Wojskowej im. Marsza∏ka Józefa Pi∏-
sudskiego, w eliminacjach ogólnopolskich
odbywajàcych si´ w dniach 21-24 listopada
2015 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej
wzi´∏o udzia∏ 342 uczestników reprezen-
tujàcych szko∏y podstawowe, gimnazja,
szko∏y ponadgimnazjalne z ca∏ego kraju
oraz zespo∏y artystyczne reprezentujàce
placówki kulturalne, stowarzyszenia.

Jury XIV konkursu wyró˝ni∏o uczniów
Szko∏y Podstawowej Nr 1 w Ciechocinku
-  zespó∏ Canto Coro w sk∏adzie: Karolina
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Jupiland! Po wejÊciu do Centrum ocho-
ta na sen min´∏a jak r´kà odjà∏! Dzieci
pozdejmowa∏y wierzchnie ubrania w
kilka minut - samodzielnie! I by∏y goto-
we do dalszej zabawy! Jeszcze tylko
obowiàzkowy posi∏ek - i mo˝na by∏o
szaleç do woli! Tym bardziej, ˝e zapra-
sza∏ do tego bardzo sympatyczny
bajkowy bohater - Minionek.

W ten sposób Bajkowicze sp´dzili
piàtek przed imieninami Miko∏aja i -
wydaje si´ - ˝e by∏ to dla wszystkich
wspania∏y prezent!
DZI¢KUJEMY RODZICOM ZA POMOC!

        Wies∏awa Wójcik

Klamecka, Anna Klamecka, Nandi Lewan-
dowska, Dawid Lewandowski, Martyna
Rams, zajà∏ I miejsce w kategorii zespo∏ów
wokalnych natomiast  Karolina Klamecka
III miejsce indywidualnie w kategorii Êpiew.
Serdecznie gratulujemy wszystkim zwyci´z-
com oraz ich opiekunce pani Ewelinie
Centkowskiej.

    Red.



Lubicie dostawaç prezenty?
Amelka, Marysia i Igor: Taaaak!!!
A kto je przynosi?
Marysia: Miko∏aj.
Opiszcie mi, jak on wyglàda?
Igor: Ma czapk´ czerwonà.
Marysia: I czerwone ubranie.
Amelka: D∏ugà brod´.
Marysia: Bia∏à.
Amelka: I czarne buty.
Gdzie mieszka Miko∏aj?
Amelka: W Laponii.
A gdzie to jest?
Marysia: Daleko.
Czy przyje˝d˝a jakimÊ specjalnym
pojazdem?
Marysia: Tak. Saniami.
Amelka: Renifery ciàgnà sanie.
Do wszystkich zdà˝y przybyç?
Marysia: Nie...
Amelka: Do niegrzecznych dzieci nie
przychodzi.
A jak si´ zachowujà grzeczne dzieci?
Amelka: Bawià si´ grzecznie i nie k∏ócà
si´.
Igor: Bawià si´ cicho.
W Waszym przedszkolu wszystkie dzieci
sà grzeczne?
Igor: Tak!
A skàd Miko∏aj wie, co dzieci by chcia∏y
od niego dostaç?
Amelka: Z listu.
Jakie sà Wasze wymarzone prezenty?
Amelka: Globus, poÊciel z Elzà, spadajàce
wa∏ki, zamek z Elzà i warcaby.

Czekamy na Ciebie, Miko∏aju!
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia emocjonujà zarówno dzieci i doros∏ych. Ka˝dy cze-
ka niecierpliwie na odpoczynek, zabaw´ i upominki pod choinkà. Marysia
Ochociƒska, Amelka Olkiewicz oraz Igor S∏omkowski - czterolatki z Przedszkola
Samorzàdowego im. Kubusia Puchatka dzielà si´ z nami wiedzà na temat
Âwi´tego Miko∏aja.

Pan Miros∏aw zaprezentowa∏ si´ nam
w galowym mundurze. Dzieci mia∏y
okazj´ obejrzeç z bliska czapk´ górni-
czà, szpad´, kordzik oraz odznaczenia,
które górnicy otrzymujà za d∏ugoletnià,
ci´˝kà prac´ w kopalni, a tak˝e za dzia-
∏alnoÊç zwiàzkowà.

Przedszkolaki dowiedzia∏y si´, jakie
sà kolory pióropusza na czapce i kto je
nosi.

Pan Miros∏aw opowiedzia∏ dzieciom,
jak wyglàda∏a kiedyÊ i jak wyglàda obec-
nie praca górnika. Przedszkolaki s∏ucha-
∏y z pe∏nym zainteresowaniem. Panu
Miros∏awowi sk∏adamy podzi´kowa-
nia za wizyt´ w naszym przedszkolu,
a wszystkim górnikom z okazji zbli˝a-
jàcej si´ Barbórki ˝yczymy „Szcz´Êliwej
szychty”.

Beata Piekarska

2 grudnia z okazji zbli˝ajàcej si´
Barbórki, nasze przedszkole od-
wiedzi∏ niezwyk∏y goÊç - Pan Mi-
ros∏aw Umerlik, który jest eme-
rytowanym górnikiem z Kopalni
Kazimierz - Juliusz w Sosnowcu.
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Marysia: Zamek nawodny z woreczkami.
Igor: Samochód ze zje˝d˝alnià.
Czy tylko dzieciom Miko∏aj przynosi
podarunki?
Marysia: Nie. Jeszcze doros∏ym!
Jak myÊlicie, co dostanà Wasze mamy?
Marysia: Patelni´!
Igor: Samochód ze zje˝d˝alnià.
Amelka: Nie wiem...
Jaki prezent by ucieszy∏ Waszego tat´?
Marysia: Krawat.
Igor: Samochód ze zje˝d˝alnià!
S∏ysza∏am, ˝e czasami Miko∏aj zamiast
prezentów przynosi rózgi. To prawda?
Marysia: Taak...
A Wam kiedyÊ przyniós∏?
Amelka: Nie!
Marysia: A mi przyniós∏ patyk! W prezencie
by∏ schowany! Takiego kijka dosta∏am!
Ilu jest Miko∏ajów?
Igor: Jeden!
Marysia: Nie! Dwóch -  ma∏y i du˝y!
Amelka: Ma∏y przychodzi na miko∏ajki.
Igor: I wk∏ada prezenty do buta!
Marysia: Ja mam nowe buty. Czyste!
Nawet skarpet´ uszykowa∏am.
Amelka: A ja mam buta ró˝owego, co si´
na okno wiesza.
Marysia: A ja mam kozaki!
Amelka: Póêniej Miko∏aj przychodzi jeszcze
na wigili´.
Igor: Wtedy przynosi jeszcze wi´ksze
prezenty!

     Rozmawia∏a: Justyna Ma∏ecka

Odwiedziny
górnika
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Od lewej: Amelka Olkiewicz, Igor S∏omkowski i Marysia Ochociƒska.



W dniach 15-19 listopada na zaproszenie Przewodniczàcej Zwiàzku Kobiet
Rosji Ekateriny Filipownej ̧ achowej, przebywa∏a w Moskwie delegacja Ciechocinka
w sk∏adzie: przewodniczàca oddzia∏u Ligii Kobiet Polski w uzdrowisku Anna
Laba-Roszak, cz∏onek LKP Barbara Matwiej, prezes Zarzàdu PUC S.A. Marcin
Zajàczkowski oraz burmistrz Ciechocinka Leszek Dzier˝ewicz.

W ramach Ogólnopolskiego Festiwalu
„Stachura 2015” w dniu 28 listopada
w sali Miejskiego Centrum Kultury, odby∏
si´ niezwyk∏y koncert.

Ideà czwartej edycji Festiwalu „Stachu-
ra”, jest przypomnienie twórczoÊci poety
zwiàzanego równie˝ z Ciechocinkiem, a tak-
˝e promowanie m∏odych utalentowanych
artystów wokalnych oraz nowej muzycznej
interpretacji poezji i prozy. W ramach pro-
jektu oby∏y si´ warsztaty poezji w Smol-
niku, koncerty i spektakle „PieÊƒ i mil-
czenie”, podczas których wys∏uchano pre-
mierowych utworów muzycznych, skom-
ponowanych do poezji i prozy Edwarda
Stachury.

Przedsi´wzi´cia artystyczne realizowane
by∏y w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie, Teatrze „Baj Pomorski” oraz
w Teatrze Muzycznym w Toruniu i Cen-
trum Kultury Browar B we W∏oc∏awku.
Nie mog∏o zabraknàç Ciechocinka.

Mi∏oÊnicy poezji Stachury us∏yszeli m.in.
 interpretacje w wykonaniu znanego barda
Marka Ga∏àzki, Agaty GrzeÊkiewicz oraz
zespo∏u instrumentalnego.

Oczarowana publicznoÊç wychodzi∏a
z zapami´tanymi dêwi´kami muzyki i stro-
fami poezji. Dla tych, którzy chcieli zapa-
mi´taç koncert na d∏u˝ej, przewidziano
p∏yty.

    Barbara Kawczyƒska

PublicznoÊç
oczarowana
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Pobyt delegacji z Polski
w Moskwie

G∏ównego LKP, dr nauk prawnych, wiel-
bicielka muzyki powa˝nej i Anny
German, a tak˝e Andrzej Frajndt - pio-
senkarz, kompozytor, kierownik grupy
wokalnej Partita.

Koncert fina∏owy poprowadzi∏a Alona
Aleksandrowna Broniewicka - piosen-
karka estradowa, córka Êwiatowej s∏awy
piosenkarki Edyty Piechy i Artur Aleksan-
drowicz Cwietkow - prezenter telewizyj-
ny.

Jury przyzna∏o dwa pierwsze miejsca
ex equo Polkom - Kai Mianowanej, któ-
ra wykona∏a piosenk´ „Miasto zakocha-
nych” po rosyjsku i Katarzynie Zawadzie
za fantastycznà interpretacj´ utworu
„Taƒczàce Eurydyki” po polsku. Drugie
miejsca zaj´li: Aleksander Nifontow
(Rosja) za „Gari, gari moja zwiezda”
oraz Irina Bo∏otina (Rosja) za piosenk´
„Kocham Ci´”. Laureaci trzecich miejsc
to: Olga Nowikowa (Bia∏oruÊ) za wyko-
nanie piosenki „DelikatnoÊç”, Aleksan-
der Kudriawcew (Rosja) - „Niema roz-
mowa” oraz Anastazja Simiƒska (Pols-
ka) - „Bal u Posejdona”.

Koncert obs∏ugiwa∏y trzy kana∏y tele-
wizji rosyjskiej, które relacje z wyda-
rzenia ju˝ nast´pnego dnia pokaza∏y
w swoich pasmach. Du˝e zaintereso-
wanie Festiwalem wykazali tak˝e dzien-
nikarze rosyjskiej prasy. Zgodnie z za-
pewnieniem organizatorów, pe∏na re-
lacja z koncertu zostanie przekazana
do Polski na p∏ytach DVD.

Burmistrz Ciechocinka
Leszek Dzier˝ewicz

Wizyta w Moskwie zwiàzana by∏a
m.in. z udzia∏em w fina∏owym koncer-
cie Mi´dzynarodowego Festiwalu Pio-
senki Anny German. Przypomn´ tylko,
˝e organizatorem tego niezwyk∏ego,
muzycznego wydarzenia sà Liga Kobiet
Polskich i Zwiàzek Kobiet Rosji. Gospo-
darzem fina∏u w 2014 r. w Warszawie
by∏a Liga Kobiet Polskich, w roku bie-
˝àcym Zarzàd Kobiet Rosji. Udzia∏ wzi´-
∏o dwudziestu m∏odych artystów z Pol-
ski, Rosji i Bia∏orusi, poniewa˝ w tym
roku do grona wspó∏organizatorów
do∏àczy∏ Bia∏oruski Zwiàzek Kobiet.

Tegoroczny koncert fina∏owy odby∏
si´ w pi´knej, nowoczesnej sali Teatru
Russkaja Piesnia. Na widowni zasiad∏o
blisko tysiàc widzów. WÊród publicznoÊ-
ci miejsca zaj´∏y m.in. Przewodniczàca
i Wiceprzewodniczàca Rady Federacji
Rosyjskiej, Przewodniczàca Russotru-
dnicziestwa, Przewodniczàca Zwiàzku
Kobiet Rosji, senator Ekaterina Filipowna
¸achowa oraz ambasador Rzeczpos-
politej Polskiej w Moskwie Katarzyna
Pe∏czyƒska-Na∏´cz i Przewodniczàca Ligii
Kobiet Polskich Aldona Michalak, która
jest pomys∏odawczynià tego festiwalu.

Wyst´py uczestników ocenia∏o szeÊ-
cioosobowe jury pod przewodnictwem
wielkiego,uznanego artysty estrado-
wego Lwa Leszczenko. W jego sk∏ad
weszli tak˝e: Lora Kwint - kompozytorka
i pianistka, Simon Os∏aszwilli - kompo-
zytor, piosenkarz, Joanna Moro - ak-
torka, odtwórczyni roli Anny German
w s∏ynnym serialu, Sylwia Ró˝ycka-Ja-
rosz - wiceprzewodniczàca Zarzàdu
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Choinko,
zostaƒ wÊród nas!

FOTOREPORTA˚ ZDROJU
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Nadchodzàce Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
niosà ze sobà wiele radoÊci oraz refleksji dotyczàcych
minionego okresu i planów na nadchodzàcy Nowy Rok.
W tych wyjàtkowych dniach chcemy Paƒstwu ˝yczyç
wiele zadowolenia i sukcesów z podj´tych wyzwaƒ.

Niech rok 2016 spe∏ni  dà˝enia zawodowe i spo∏eczne,
a tak˝e przyniesie wiele satysfakcji z w∏asnych dokonaƒ.

Redakcja
Zdroju Ciechociƒskiego



Mi∏o nam poinformowaç, ̋ e ciechociƒski
camping nr 17 zdoby∏ II miejsce w konkur-
sie „Mister Camping 2015” na najlepszy
camping w Polsce .

Konkurs „Mister Camping”, w którym
uczestniczà wszystkie campingi zrzeszone
w Polskiej Federacji Campingu i Carava-
ningu, organizowany jest corocznie od kil-
kudziesi´ciu lat przez PFCC we wspó∏pracy
z Ministrem Sportu i Turystyki oraz Polskà
Organizacjà Turystycznà.

Ocenie konkursowej podlega m.in. stan
zagospodarowania i wyposa˝enia campin-
gu, bezpieczeƒstwo pobytu, czystoÊç i po-
rzàdek oraz jakoÊç obs∏ugi. Uwzgl´dniane
sà równie˝ opinie turystów krajowych
i zagranicznych.

Laureaci konkursu sà rekomendowani
i promowani przez Federacj´ Campingu
i Caraveningu w informatorach i na mapach
campingowych wydawanych przez PFCC
oraz na stronie internetowej www.pfcc.eu,
prowadzonej w 23 wersjach j´zykowych,
która w bie˝àcym roku odnotowa∏a ponad
3,5 mln wejÊç. Najlepsze polskie campin-
gi promowane sà tak˝e przez Zagraniczne
OÊrodki Polskiej Organizacji Turystycznej
i na Narodowym Portalu Turystycznym
„Odkryj Polsk´”.

     Red.

II miejsce
w konkursie

MISTER CAMPING
2015

dla ciechociƒskiego
campingu
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30 listopada br. odby∏a si´ XIV sesja Rady Miejskiej.

XIV sesja Rady Miejskiej

Podczas sesji:
1. Przyj´to protokó∏ XII i XIII nadzwy-

czajnej sesji Rady Miejskiej.
2. Przyj´to informacje Burmistrza Cie-

chocinka o wykonaniu uchwa∏ podj´-
tych na XII i XIII nadzwyczajnej sesji
Rady Miejskiej.

3. Przyj´to informacje Burmistrza Cie-
chocinka o dzia∏alnoÊci mi´dzy sesjami
RM.

Podj´to uchwa∏y dotyczàce:
1. Zmiany uchwa∏y w sprawie uchwa-

lenia bud˝etu miasta Ciechocinka na
2015 r.

2. OkreÊlenia wysokoÊci stawek po-
datku od nieruchomoÊci.

3. Wprowadzenia op∏aty uzdrowisko-
wej na terenie Ciechocinka, okreÊlenia
wysokoÊci stawki op∏aty, zarzàdzenia
poboru tej op∏aty w drodze inkasa oraz
okreÊlenia inkasenta i wynagrodzenia
za inkaso.

4. Wprowadzenia op∏aty targowej
na terenie Ciechocinka, okreÊlenia wy-
sokoÊci dziennych stawek op∏aty, za-
rzàdzenia poboru tej op∏aty w drodze
inkasa oraz okreÊlenia inkasentów i wy-
nagrodzenia za inkaso.

5. Wprowadzenia op∏aty od posiada-
nia psów na terenie Ciechocinka, okreÊ-
lenia wysokoÊci stawki op∏aty, zwol-
nienia, zarzàdzenia poboru tej op∏aty
w drodze inkasa oraz okreÊlenia inka-
sentów i wynagrodzenia za inkaso.

6. OkreÊlenia wysokoÊci stawek po-
datku od Êrodków transportowych.

7. OkreÊlenia wzorów formularzy
deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomoÊci, podatek rolny i podatek
leÊny.

8. OkreÊlenia szczegó∏owych zasad,
sposobu i trybu udzielania ulg w sp∏acie
nale˝noÊci pieni´˝nych majàcych chara-
kter cywilnoprawny, warunków dopusz-
czalnoÊci pomocy publicznej w przy-
padkach, w których ulga b´dzie sta-
nowiç pomoc publicznà oraz wskaza-
nia organu uprawnionego do udziela-
nia tych ulg.

9. Przystàpienia do sporzàdzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla cz´Êci podobszaru
zwanego „Centralny” wyodr´bnionego
z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowis-
kowej.

10. Nieodp∏atnego oddania w u˝yt-
kowanie wieczyste na rzecz Polskiego
Zwiàzków Dzia∏kowców nieruchomoÊci
po∏o˝onych w Ciechocinku.

11. Ustalenia trybu udzielania i rozli-
czania dotacji dla niepublicznych przed-
szkoli, osób prowadzàcych wychowanie
przedszkolne w innych formach, nie-
publicznych szkó∏ wpisanych do ewi-
dencji prowadzonej przez Gmin´ Miejs-
kà Ciechocinek oraz trybu i zakresu
kontroli prawid∏owoÊci ich pobrania
i wykorzystania.

12. Zmiany uchwa∏y w sprawie zasad
i trybu przyznawania, wstrzymywania
i cofania stypendiów dla zawodników
osiàgajàcych wysokie wyniki sportowe
we wspó∏zawodnictwie mi´dzynaro-
dowym lub krajowym oraz dla zawod-
ników w kategorii seniorów uczestni-
czàcych w rozgrywkach ligowych oraz
grach zespo∏owych.

13. Zmiany uchwa∏y w sprawie na-
gród i wyró˝nieƒ za wysokie wyniki
w mi´dzynarodowym i krajowym wspó∏-
zawodnictwie sportowym.

14. Przyj´cia Programu Wspó∏pracy
Gminy Miejskiej Ciechocinek z organi-
zacjami pozarzàdowymi oraz podmio-
tami wymienionymi w art. 3 ust. usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
∏alnoÊci po˝ytku publicznego i wolon-
tariacie na rok 2016.

Zapoznano si´ z informacjami:
- o stanie realizacji zadaƒ oÊwiato-

wych w Gminie Miejskiej Ciechocinek
za rok szkolny 2014/2015

- o oÊwiadczeniach majàtkowych
- o stanie ochrony przeciwpo˝arowej

miasta Ciechocinek w 2015 r.
- na temat zadania pn. „Odnowa

funkcji publicznych zdegradowanych
terenów uzdrowiskowych w Ciechocin-
ku”

- na temat stanu technicznego rowów
melioracyjnych.

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 Pu-
blicznej: www.ciechocinek.bipst.pl.

    Red.



Rada Miejska Ciechocinka w dniu 30 listopada 2015 r. podj´∏a uchwa∏y w sprawie
wysokoÊci stawek: podatku od nieruchomoÊci, podatku od Êrodków transporto-
wych, okreÊlenia wzorów formularzy i informacji na podatek od nieruchomoÊci,
podatek rolny i podatek leÊny oraz op∏at lokalnych tj. op∏aty uzdrowiskowej,
op∏aty targowej i op∏aty od posiadania psów na 2016 rok.

Lp. Rodzaj sprzeda˝y Stawka op∏aty targowej 
1. Przy sprzeda˝y z r´ki, kosza, roweru, wózka r´cznego itp. 

a) produktów spo˝ywczych pochodzàcych z w∏asnego gospodarstwa rolnego, dzia∏ki, ogródka 4,00 z∏ (w 2015 r. by∏o 5 z∏)
b) artyku∏ów spo˝ywczych 9,00 z∏ (by∏o 11,50 z∏)
c) artyku∏ów przemys∏owych 13,00 z∏ (by∏o 17,20 z∏)
d) pozosta∏ych artyku∏ów 13,00 z∏ (dodano)

2. Przy sprzeda˝y ze straganu, pojazdu konnego, pojazdu mechanicznego lub przyczepy: 
a) artyku∏ów spo˝ywczych 20,00 z∏ (by∏o 26,60 z∏)
b) artyku∏ów przemys∏owych 26,00 z∏ (by∏o 34,40 z∏)
c) pozosta∏ych artyku∏ów 26,00 z∏ (dodano)

WysokoÊç stawek op∏aty targowej:

Og∏oszenie
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PODATKI 2016

Stawki podatku od nieruchomoÊci
pozosta∏y w wysokoÊci obowiàzujàcej
w 2015 r. i sà ni˝sze ni˝ maksymalne
stawki ustalane przez Ministerstwo Fi-
nansów. Stawki podatku od Êrodków
transportowych na 2016 r. równie˝ nie
wzros∏y. Zmiana w stosunku do obecnie
obowiàzujàcej uchwa∏y dotyczyç b´dzie
stawek dla autobusów, których podzia∏
zgodnie z przepisami obowiàzujàcymi
od 1 stycznia 2016 r., b´dzie na licz-
b´ miejsc do siedzenia poza kierowcà
mniejszà ni˝ 22 i równà lub wy˝szà ni˝
22 miejsca (obecnie jest mniej ni˝ 30
i wi´cej ni˝ 30). Stawka op∏aty uzdro-
wiskowej równie˝ pozosta∏a na pozio-
mie bie˝àcego roku i b´dzie wynosi∏a
3,70 z∏.

  Obni˝ono natomiast stawk´ op∏aty
targowej i op∏at´ od posiadania psów.
Osoby dokonujàce sprzeda˝y na targo-
wisku miejskim lub poza nim zap∏acà
o 25% mniej ni˝ dotychczas.  Wprowa-
dzona zosta∏a nowa stawka op∏aty tar-
gowej „pozosta∏e  artyku∏y”, która zo-
sta∏a uwarunkowana rynkowo, bowiem
na terenie miasta Ciechocinka dokonuje
si´ sprzeda˝y artyku∏ów, których nie
mo˝na by∏o zakwalifikowaç do produk-
tów przemys∏owych czy spo˝ywczych.
Natomiast stawka op∏aty od posiadania
psów zosta∏a obni˝ona z kwoty 50,00
z∏ do kwoty 36,00 z∏ za jednego psa.
Wprowadzono równie˝ zwolnienie bez-
terminowe od posiadania psa zaadop-
towanego ze schroniska dla zwierzàt.

Istotne zmiany w zakresie  podatków
i op∏atach lokalnych na 2016 rok to:

- wprowadzenie jednorazowej p∏at-
noÊci podatku, je˝eli kwota podatku

od nieruchomoÊci, podatku  rolnego,
podatku leÊnego, jak równie˝ w przy-
padku zobowiàzaƒ pobieranych w for-
mie ∏àcznego zobowiàzania pieni´˝-
nego nie przekroczy 100,00 z∏, wów-
czas podatek b´dzie p∏atny jednora-
zowo w terminie p∏atnoÊci pierwszej
raty tj.15 marca danego roku (dotych-
czas p∏atnoÊç dokonywana by∏a w czte-
rech ratach),

- nie dor´cza si´ decyzji podatkowej
i nie pobiera si´ podatku w przypadku,
gdy kwota zobowiàzania jest ni˝sza
od kosztów przesy∏ki poleconej (koszty
te wynoszà obecnie 6,10 z∏).

Ponadto nowelizacja ustawy wprowa-
dza inne zmiany, które doprecyzowujà
i uaktualniajà nazewnictwo oraz nie-
które definicje, a tak˝e wskazujà  aktual-
ne nazwy ustaw w przypadku odes∏aƒ.

WysokoÊç stawek podatku od
nieruchomoÊci: 

1) od gruntów: 

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 grudniu dy˝ury pe∏nià:
- Pawe∏ KanaÊ - 7.12. 2015 r.
- Izabela Kowacka - 14.12.2015 r.
- Marek Kuszyƒski - 21.12.2015 r.
- Anna Michalska - 28.12.2015 r.

Burmistrz Ciechocinka dzia∏ajàc w opar-
ciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami
(Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.), infor-
muje, ˝e na tablicy og∏oszeƒ w siedzibie
Urz´du Miejskiego w Ciechocinku przy ul.
Kopernika 19 oraz na stronie internetowej
http://www.ciechocinek.bipst.pl zamiesz-
czono wykaz nieruchomoÊci stanowiàcej
w∏asnoÊç Gminy Ciechocinek przezna-
czonej do zbycia.

a) zwiàzanych z prowadzeniem
dzia∏alnoÊci gospodarczej -  0,79 z∏
od 1 m kw. powierzchni; 

b) pod wodami powierzchniowymi
- 4,56 z∏ od 1 ha powierzchni; 

c) pozosta∏ych - 0,30 z∏ od 1 m kw.
powierzchni; 

d) niezabudowanych obj´tych ob-
szarem rewitalizacji - 3,00 z∏ od 1 m
kw. powierzchni.

2) od budynków lub ich cz´Êci: 
a) mieszkalnych - 0,66 z∏ od 1 m

kw. powierzchni u˝ytkowej; 
b) zwiàzanych z prowadzeniem

dzia∏alnoÊci gospodarczej  - 21,20 z∏
od 1 m kw. powierzchni u˝ytkowej; 

c) zaj´tych na prowadzenie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materia∏em
siewnym - 10,68 z∏ od 1m kw.
powierzchni u˝ytkowej; 

d) zwiàzanych z udzielaniem Êwiad-
czeƒ zdrowotnych - 4,45 z∏ od 1 m
kw. powierzchni u˝ytkowej, 

e) pozosta∏ych- 7,23 z∏ od 1 m kw.
powierzchni u˝ytkowej, z wyjàtkiem
budynków pomocniczych s∏u˝àcych
gospodarstwu domowemu, dla któ-
rych stawka wynosi 5,02 z∏ od 1 m
kw. powierzchni u˝ytkowej.

Wi´cej informacji dotyczàcych wszyst-
kich stawek podatkowych oraz treÊç
uchwa∏ mo˝na znaleêç na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej pod adre-
sem www.ciechocinek.bipst.pl.

   Opr. E. Stangreciak, A. Mas∏owska
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Wywiad z Radnym

Marek Kuszyƒski
które Panu przyÊwiecajà?

- Nie ukrywam, ˝e by∏bym bardzo
zadowolony, gdyby uda∏o mi si´ zre-
alizowaç wszystkie punkty mojego pro-
gramu wyborczego. Po pierwszym ro-
ku mojej dzia∏alnoÊci w Radzie Miejskiej
przekona∏em si´ jednak, ˝e realizacja
pewnych spraw nie jest taka prosta,
jakby mog∏o si´ to wydawaç. Za przyk-
∏ad mog´ podaç spraw´ problemu ru-
chu pojazdów przy fontannie „Grzy-
bek”. Na rozwiàzanie, które zapropo-
nowa∏em, zgody nie wyrazi∏ niestety
konserwator zabytków, blokujàc w ten
sposób wprowadzenie mojego pomys∏u
w ˝ycie. W moim programie znalaz∏
si´ równie˝ punkt dotyczàcy budowy
chodnika przy ulicy Kopernika naprze-
ciwko stacji benzynowej. Okaza∏o si´
jednak, ˝e chodnik ten nie mo˝e wy-
budowaç miasto, gdy˝ teren przyleg∏y
do ulicy Kopernika, po∏o˝ony w∏aÊnie
w tym miejscu, nie nale˝y do gminy
Ciechocinek, wi´c w∏adze lokalne mogà
jedynie zabiegaç o to, by Zarzàd Dróg
Wojewódzkich zechcia∏ ten chodnik
pobudowaç. Dodam tylko, ˝e Pan bur-
mistrz zadeklarowa∏, i˝ w odpowied-
nim czasie podejmie stosowne rozmo-
wy z dyrektorem Zarzàdu Dróg Woje-
wódzkich w tej sprawie.

- Jakie wed∏ug Pana sà obecnie naj-
wi´ksze i najpilniejsze potrzeby
Ciechocinka?

- Za najwi´kszà i najbardziej istotnà
uwa˝am potrzeb´ zapewnienia bezpie-
czeƒstwa mieszkaƒcom Ciechocinka
oraz turystom, goÊciom i kuracjuszom
przebywajàcym w naszym uzdrowisku.
Mam tu na myÊli przede wszystkim
bezpieczeƒstwo zwiàzane z po∏o˝e-
niem naszego miasta w pradolinie Wis-
∏y i zwiàzane z tym faktem zagro˝enie
wystàpienia powodzi. Uwa˝am, ˝e dla
zwi´kszenia bezpieczeƒstwa w tej kwes-
tii konieczna jest budowa stopnia wo-
dnego na WiÊle pomi´dzy Nieszawà
a Ciechocinkiem, a nie tylko wzmacnia-
nie wa∏ów przeciwpowodziowych czy
modernizacja istniejàcej tamy we W∏o-
c∏awku. W tej sprawie jednak lokalne
w∏adze samorzàdowe niestety nie mo-
gà zrobiç zbyt wiele. Pozostaje nam
jedynie mieç nadziej´, ̋ e w tym temacie
wreszcie coÊ si´ zmieni i inwestycja tak
bardzo oczekiwana szczególnie przez
mieszkaƒców zagro˝onych terenów,
zostanie w koƒcu rozpocz´ta i zrealizo-
wana.

MyÊl´ ponadto, ˝e wszyscy, dla któ-
rych wa˝ne jest dobro Ciechocinka zda-
jà sobie spraw´ z tego, ˝e naszemu
miastu potrzebny jest magnes, który
przyciàgnie do nas turystów. Takim
magnesem by∏ niegdyÊ odkryty basen

Marek Kuszyƒski - urodzony 3 lutego 1978 roku
w Aleksandrowie Kujawskim. Absolwent Ochro-
ny Ârodowiska Uniwersytetu im. Miko∏aja Ko-
pernika w Toruniu. Ukoƒczy∏ równie˝ na UMK
dwa kierunki studiów podyplomowych: admini-
stracj´ publicznà oraz gospodarowanie nieru-
chomoÊciami.

- Kiedy rozpocz´∏a si´ Pana przygo-
da z samorzàdem?

- Moja przygoda z samorzàdem roz-
pocz´∏a si´ w 2003 roku, kiedy to za-
czà∏em odbywaç sta˝ w Urz´dzie Miej-
skim w Ciechocinku jako konsultant
do spraw informacji o Unii Europejskiej
w Gminnym OÊrodku Informacji Euro-
pejskiej. Po odbytym sta˝u w 2004 roku
rozpoczà∏em prac´ w tutejszym Urz´-
dzie jako m∏odszy referent do spraw
informacji publicznej, awansujàc po
drodze na stopieƒ podinspektora. Po
przygodzie zwiàzanej z pracà dla cie-
chociƒskiego magistratu rozpoczà∏em
kolejnà przygod´, tym razem z nieru-
chomoÊciami, uzyskujàc prac´ w jed-
nym z miejscowych biur nieruchomoÊci.
W zwiàzku z tym, ˝e nie by∏em ju˝ za-
trudniony w Urz´dzie Miejskim w Cie-
chocinku, mog∏em wystartowaç bez
˝adnych przeszkód w wyborach na rad-
nego, co uczyni∏em po raz pierwszy
w 2010 roku, startujàc do Rady Miejskiej
Ciechocinka. Mandat radnego uda∏o
mi si´ jednak zdobyç w kolejnych wy-
borach w 2014 roku i w ten sposób
rozpocz´∏a si´ moja kolejna przygoda
z samorzàdem.

- Co sk∏oni∏o Pana do podj´cia wy-
zwania dzia∏alnoÊci samorzàdowej?

- W zwiàzku z tym, ˝e z Ciechocin-
kiem jestem zwiàzany od dzieciƒstwa,
sprawy tego miasta sà dla mnie bar-
dzo istotne. Aby mieç realny wp∏yw na
zmiany oraz decyzje dotyczàce miasta,
w którym przysz∏o mi ˝yç, rozpoczà∏em
dzia∏alnoÊç w tutejszym samorzàdzie.
Poza tym lubi´ pomagaç ludziom, a
prac´ radnego postrzegam jako prac´
dla dobra lokalnej spo∏ecznoÊci, bo
przecie˝ Ciechocinek to nasze wspólne
dobro, o które moim zdaniem dbaç
powinien ka˝dy z mieszkaƒców.

- Jak przebiega realizacja celów,

solankowy mi´dzy t´˝niami. Trudno
powiedzieç, jakie b´dà jego dalsze losy,
po tym jak trafi∏ on w prywatne r´ce.
Wierz´ jednak, ˝e jego odbudowa jest
wcià˝ mo˝liwa i kibicuj´ tym, którzy
do tego dà˝à. Uwa˝am jednak, ˝e nie-
zale˝nie od tego, miastu potrzebna jest
du˝a miejska p∏ywalnia z prawdziwe-
go zdarzenia z ró˝nego rodzaju atrak-
cjami dla dzieci zarówno m∏odszych,
jak i starszych, by rodzice ze swoimi
pociechami mogli mi∏o i aktywnie sp´-
dzaç wolny czas.

- Czy wielu ciechocinian odwiedza
Pana podczas dy˝urów? Jakie proble-
my najcz´Êciej poruszajà?

- Musz´ przyznaç, ˝e spodziewa∏em
si´ wi´kszej liczby mieszkaƒców przy-
chodzàcych z ró˝nymi problemami na
dy˝ury. Wielu ciechocinian porusza jed-
nak ró˝nego rodzaju problemy spoty-
kajàc mnie przypadkowo na mieÊcie,
wi´c mo˝e dlatego nie przychodzà tak
cz´sto na dy˝ury. Problemy sà ró˝ne:
mieszkaniowe, takie które dotyczà wy-
glàdu i estetyki miasta, rozwiàzaƒ ko-
munikacyjnych oraz spraw zwiàzanych
z przestrzeganiem ciszy i porzàdku
w mieÊcie. Wszystkie zg∏aszane przez
mieszkaƒców problemy staram si´ na
bie˝àco poruszaç na sesjach lub na
posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.
Jednak jak to w ˝yciu bywa, nie wszyst-
kie problemy mo˝na od razu rozwià-
zaç. Na za∏atwienie niektórych spraw
trzeba troch´ poczekaç.

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

- Je˝eli chodzi o wspó∏prac´ z bur-
mistrzem powiem dyplomatycznie, ˝e
nie jest êle, choç nie zaprzecz´, ˝e mo-
g∏oby byç lepiej. Natomiast mojà wspó∏-
prac´ z obecnym sk∏adem Rady Miejs-
kiej oceniam bardzo pozytywnie. Nie
prowadzimy bezsensownych i ja∏owych
sporów, staramy si´ pracowaç mery-
torycznie. Nie zawsze zgadzamy si´ we
wszystkich sprawach, jednak zawsze
próbujemy znaleêç najlepsze rozwià-
zanie dla miasta i mieszkaƒców, nie
zapominajàc przy tym o turystach i ku-
racjuszach.

- W jaki sposób promuje Pan nasze
miasto?

- G∏ównie za pomocà rzeczy i gad˝e-
tów, w które zaopatrzy∏em si´ w Biurze
Promocji Miasta. W ten prosty i nie wy-
magajàcy du˝ych nak∏adów finanso-
wych sposób ka˝dy z nas mo˝e promo-
waç Ciechocinek, do czego wszystkich
serdecznie zach´cam.

- Dzi´kuj´ za rozmow´.
- Ja równie˝ dzi´kuj´. Korzystajàc z

okazji wszystkim mieszkaƒcom Ciecho-
cinka oraz odwiedzajàcym nasze uzdro-
wisko goÊciom, chc´ ˝yczyç Weso∏ych
Âwiàt i Szcz´Êliwego Nowego Roku.

         Rozmawia∏a: J. Ma∏ecka
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11 listopada obchodziliÊmy 97. rocznic´ odzyskania Niepodleg∏oÊci. W Ciechocinku - tak jak w ca∏ym kraju - odby∏y
si´ uroczystoÊci upami´tniajàce to niezwykle wa˝ne dla Polaków wydarzenie.
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„Byç narodowi u˝ytecznym”

tur´, chronili i umacniali naszà narodowà
to˝samoÊç, kszta∏towali kolejne pokole-
nia Êwiadomych  i aktywnych Polaków.
Dzie∏em ich wszystkich jest nasze wspól-
ne, najwy˝sze dobro - Rzeczpospolita.
Dzi´kujemy za ich ofiar´ krwi, poÊwi´ce-
nie, patriotyzm, entuzjazm. To dzi´ki nim
mo˝emy byç dzisiaj sobà, cieszyç si´ wol-
noÊcià, odwa˝nie spoglàdaç w przysz∏oÊç.
JesteÊmy ich wdzi´cznymi spadkobier-
cami. G∏´boko musimy przejàç si´ tà
prawdà, ˝e nigdy nie jest doÊç troski o
bezpieczeƒstwo paƒstwa, o niepodle-
g∏oÊç.

Pami´ç o niej winniÊmy dziÊ piel´gno-
waç z równà si∏à, jak wtedy, gdy Êwi´to-
wanie 11 listopada próbowano wymazaç
z narodowej pami´ci. Jak wtedy, gdy
zapalajàc znicze na grobach niegdysiej-
szych patriotów, czyniliÊmy to z g∏´bokiej
potrzeby dania Êwiadectwa w sprawach
najwy˝szej wagi, a poczucie duchowej
to˝samoÊci z pokoleniami naszych ojców
nape∏nia∏o nas pewnoÊcià  i si∏à.

Nasza dzisiejsza niepodleg∏oÊç, tak
niedawno zrodzona, jest powtórkà z hi-
storii, lecz historia nie musi si´ powtarzaç
zbyt dos∏ownie. Rozsàdek i odpowied-
zialnoÊç wymagajà od nas ciàg∏ej reflek-
sji nad definiowaniem poj´ç „wolnoÊci”
i „niepodleg∏oÊci”. Nad ich rzeczywistym
sensem tu i teraz. Sensem, który nie za-
pominajàc o pryncypiach i historii, musi
mieç walor aktualnoÊci i ducha dzisiejszych
czasów. Od nas samych zale˝y, jak wyko-
rzystamy szanse naszej niepodleg∏oÊci.
Czy zdo∏amy przeistoczyç romantyczny
zapa∏ w pozytywistyczny rozsàdek màdre-
go budowania, który niepodleg∏oÊç chroni

O godz. 10.00 w koÊciele pod wezwa-
niem Âwi´tych Aposto∏ów Piotra i Paw-
∏a odby∏a si´ msza Êwi´ta, po której poczty
sztandarowe, delegacje zak∏adów pracy,
mieszkaƒcy uzdrowiska i kuracjusze prze-
maszerowali pod pomnik Romualda Trau-
gutta. Tradycyjnie okolicznoÊciowe prze-
mówienie wyg∏osi∏ burmistrz Leszek
Dzier˝ewicz:

Szanowni Paƒstwo, dzisiejszy dzieƒ
przywo∏uje w nas pami´ç najÊwi´tszej
wartoÊci ka˝dego narodu - niepodleg∏oÊci.
97 lat temu Polska powróci∏a do rodziny
niepodleg∏ych paƒstw europejskich. Dzieƒ
11 listopada symbolizuje nowy poczàtek
Rzeczypospolitej. Dlatego zawsze obcho-
dzimy go z patriotycznà dumà i radoÊcià.
Po latach dramatów i niespe∏nionych na-
dziei cieszymy si´ ÊwiadomoÊcià, ̋ e jesteÊ-
my gospodarzami u siebie. ˚e sami sobie,
na w∏asnà miar´ i potrzeby, kszta∏tujemy
dzisiejszy dzieƒ i lata przysz∏e. Dzieƒ nie-
podleg∏oÊci to czas, kiedy sk∏adamy ho∏d
wszystkim, których poÊwi´cenie i mi∏oÊç
do Ojczyzny leg∏y u podstaw naszej nie-
zale˝noÊci. Wspominamy dziÊ Ojców -
Za∏o˝ycieli II Rzeczypospolitej: Józefa Pi∏-
sudskiego, Wincentego Witosa, Romana
Dmowskiego, Ignacego Jana Paderews-
kiego i wielu innych, tak˝e tych bezimien-
nych. Pami´tamy z wdzi´cznoÊcià o ob-
roƒcach granic z 1920 i 1939 roku, o
powstaƒcach Êlàskich i wielkopolskich, o
lwowskich orl´tach, ̋ o∏nierzach podziem-
nego paƒstwa i konspiratorach z lat oku-
pacji. Wspominamy z najwy˝szym sza-
cunkiem tych, którzy w ciàgu minionych
97 lat tworzyli polskie szko∏y, polskà kul-

i umacnia?
DziÊ potrzeba nam wytrwa∏oÊci, pra-

gmatyzmu, konsekwencji  i nowych roz-
wiàzaƒ. Trzeba nam wiary we w∏asne si-
∏y i màdroÊç, dumy z naszych osiàgni´ç,
ÊwiadomoÊci pora˝ek, determinacji w
osiàganiu celów. Wszyscy zdajemy bo-
wiem egzamin wobec przesz∏ych i przysz-
∏ych pokoleƒ.

Podczas dzisiejszej uroczystoÊci win-
niÊmy rozwa˝yç, jaki jest nasz udzia∏
w budowaniu niepodleg∏ej Polski. Sàdz´,
˝e powinniÊmy post´powaç tak, jak mó-
wi∏ Stanis∏aw Staszic: „Byç narodowi u˝y-
tecznym”. Poprzez nauk´, prac´, wolon-
tariat.

W czasach obecnych, tak jak wów-
czas, w 1918 roku, potrzeba nam naro-
dowej zgody, potrzebne sà nam dobre
rzàdy, spokój, màdroÊç, abyÊmy odró˝nia-
li dobro od z∏a i mogli godnie ˝yç na
polskiej ziemi. Tego Paƒstwu i sobie ̋ ycz´.

Nast´pnie z∏o˝ono kwiaty pod pom-
nikiem Romualda Traugutta. Dalsza cz´Êç
uroczystoÊci mia∏a miejsce w Teatrze
Letnim. Odby∏ si´ koncert patriotyczny
w wykonaniu zespo∏u Spring Music.

           Justyna Ma∏ecka
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W piàtek, 13 listopada  odby∏y si´ uroczystoÊci z okazji 50-lecia tradycji
dzia∏alnoÊci Sanatorium Uzdrowiskowym „Sanvit” w Ciechocinku.

od lewej: prezes Zarzàdu Centrum Promocji Zdrowia „SANVIT” Sp. z o.o. Zbigniew Janowski, ordynator
Sanatorium S∏awomir Starosta, kierownik rehabilitacji Urszula Âpiewak, by∏a prze∏o˝ona piel´gniarek Barbara
Kud∏ak, piel´gniarka Jolanta Kalinowska, burmistrz Leszek Dzier˝ewicz i obecna prze∏o˝ona piel´gniarek
Ma∏gorzata Szulc.
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Min´∏o pó∏ wieku...

„Wszystko dla Dzieci” w Warszawie.
Po generalnym remoncie, w czerwcu
1993 roku, zosta∏y przyj´te pierwsze
osoby na leczenie sanatoryjne. Wów-
czas placówka nastawi∏a si´ g∏ównie
na przyjmowanie dzieci z dzieci´cym
pora˝eniem mózgowym wraz z opieku-
nami. Obiekt przystosowano równie˝
do przyjmowania osób niepe∏nospraw-
nych (windy, podjazdy, uchwyty). Wy-

Sanatorium powsta∏o w 1964 roku
pod nazwà  „Budowlani”. Od rozpo-
cz´cia dzia∏alnoÊci przyjmuje kuracjuszy
z ca∏ej Polski. Koszt pobytu jest refun-
dowany przez Ministerstwo Zdrowia.
W 1989 roku rozpocz´to generalny
remont, który z braku Êrodków nie zo-
sta∏ zakoƒczony przez poprzedniego
w∏aÊciciela. W 1992 roku obiekt w sta-
nie dewastacji zosta∏ sprzedany Fundacji

konano modernizacj´ i remont bazy
zabiegowej, a w 2001 roku wybudo-
wano rehabilitacyjny basen solankowy.
Od 2003 r. sanatorium jest zarzàdzane
przez Centrum Promocji Zdrowia „San-
vit” spó∏ka z o.o. z siedzibà w Warsza-
wie.
Wszystko dla kuracjusza
  Obecnie w placówce zatrudniona
jest wykwalifikowana kadra medycz-
na. Obiekt posiada nowoczesnà, bo-
gato wyposa˝onà baz´ zabiegowà,
która oferuje oko∏o szeÊçdziesiàt ró˝-
nych zabiegów leczniczych. Sanatorium
specjalizuje si´ w leczeniu chorób uk∏a-
du krà˝enia, schorzeƒ narzàdu ruchu,
uk∏adu oddechowego oraz chorób
uk∏adu nerwowego.
Odznaczenia i dyplomy

 Podczas uroczystoÊci zosta∏y wr´-
czone przyznane przez Ministra Zdro-
wia Odznaki Honorowe za ponad 30-
letnie zaanga˝owanie i wk∏ad pracy
w s∏u˝bie zdrowia. Z ràk burmistrza
Ciechocinka Leszka Dzier˝ewicza, który
by∏ honorowym goÊciem uroczystoÊci,
otrzymali je: S∏awomir Starosta - ordy-
nator, Urszula Âpiewak - kierownik re-
habilitacji, Barbara Kud∏ak - by∏a prze-
∏o˝ona piel´gniarek, Ma∏gorzata Szulc
- obecna prze∏o˝ona piel´gniarek oraz
Jolanta Kalinowska - piel´gniarka. 

Ponadto przedstawicielom firm bu-
dowlanych od lat wspó∏pracujàcych
z „Sanvitem” wr´czono wyró˝nienia
przyznawane przez Kapitu∏´ Odznaki
„Zas∏u˝ony dla Budownictwa i Gospo-
darki Komunalnej”. Odznaki otrzymali:
Mieczys∏aw Skupniewicz (Z∏ota Odzna-
ka Zas∏u˝ony dla Budownictwa), Alek-
sander Cygaƒski  (Srebrna Odznaka
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Zach´camy do przeczytania rozmowy ze Zbigniewem Janowskim - prezesem  Centrum Promocji Zdrowia
„Sanvit” spó∏ka z o.o.

od lewej: prezes Zarzàdu Centrum Promocji Zdrowia "SANVIT" Sp. z o.o. Zbigniew Janowski, Aleksander
Cygaƒski, Andrzej Romanowski, Mieczys∏aw Skupniewicz.
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ZBIGNIEW JANOWSKI -  in˝ynier, budowlaniec, zwiàzkowiec, dzia∏acz spo∏eczny i polityczny. Ukoƒczy∏ studia na Wydziale
Elektrotechnicznym Politechniki Rzeszowskiej. By∏ pos∏em na Sejm. Szczególne miejsce w jego dzia∏alnoÊci zajmuje Rada
Ochrony Pracy. W kadencji 2001-2005 pe∏ni∏ funkcj´ jej Przewodniczàcego, a w obecnej kadencji - funkcj´ Zast´pcy
Przewodniczàcego. Jest tak˝e Prezesem Zarzàdu Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego. Od wielu lat kieruje Fundacjà
„Wszystko dla Dzieci” prowadzàcà dzieci´ce oÊrodki rehabilitacyjne, zielone szko∏y, akcje charytatywne oraz wycieczki
dla dzieci. Jest Prezesem Zarzàdu Centrum Promocji Zdrowia „Sanvit”spó∏ka z o.o która posiada cztery oddzia∏y: w
Ciechocinku, Iwoniczu Zdroju, Sanoku i Okunince. Zbigniew Janowski za swà dzia∏alnoÊç zosta∏ m.in. odznaczony Krzy˝em
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest tak˝e Kawalerem „Orderu UÊmiechu”.

Zas∏u˝ony dla Budownictwa). Bràzowà
Odznak´ Zas∏u˝ony dla Gospodarki
Komunalnej otrzyma∏ pracownik „San-
vitu” Andrzej Romanowski.

 Zarzàd Centrum Promocji Zdrowia
„Sanvit” wyró˝ni∏ jedenastu pracowni-
ków Dyplomami z okazji 50-lecia tra-
dycji sanatorium uzdrowiskowego.
Otrzymali je: Anna Górska (która roz-
pocz´∏a tu prac´ jako 18-latka i praco-
wa∏a a˝ do emerytury), Krystyna Ryb-
czyƒska, Joanna Malinowska, Danuta
Sowa, Maria Próchniak, Aleksandra
Zar´bska, Urszula Romaƒska, Anna
Ossowska-Skibiƒska, Dorota Szulecka,
Krzysztof Âwieczkowski oraz Micha∏
˚ychlewicz.

UroczystoÊç uÊwietni∏ wyst´p mu-
zyczny W∏odzimierza Votki, który wy-
kona∏ pieÊni lwowskie oraz ballady
i romanse z repertuaru Bu∏ata Okud˝a-
wy.

- Sanatorium powsta∏o pó∏ wieku
temu z myÊlà o pracownikach z bran-
˝y budowlanej. Przez lata w obiekcie
zasz∏o wiele zmian. Czym dziÊ wy-
ró˝nia si´ „Sanvit”?

- Od samego powstania obiekt fun-
kcjonowa∏ jako sanatorium i do chwili
obecnej prowadzi dzia∏alnoÊç sanato-
ryjnà.  W latach 90-tych poprzednim
w∏aÊcicielom ogromna inflacja nie
pozwoli∏a na dokoƒczenie remontu
 i obiekt zosta∏ zamkni´ty. Nie przyjmo-
wa∏ kuracjuszy i grozi∏a mu likwidacja.
Po wielokrotnych staraniach i rozmo-
wach w Ministerstwie Zdrowia doszliÊ-
my do wniosku, ˝e trzeba znaleêç jakàÊ
inna formu∏´, dzi´ki której zacznie fun-
kcjonowaç. Wówczas zosta∏ powo∏any
„Sanvit”. Od tego czasu w sanatorium
du˝o si´ zmieni∏o. KiedyÊ przyjmowa-
liÊmy na turnusy rehabilitacyjne „matki
i dzieci”. Gdy okaza∏o si´, ˝e trudno
znaleêç pieniàdze na ich pobyty, zacz´-
liÊmy leczyç seniorów. Spo∏eczeƒstwo
si´ starzeje i coraz wi´cej osób starszych
b´dzie korzysta∏o z naszych us∏ug. Ry-
nek wymusi∏ na nas, ˝eby iÊç w tym
kierunku. JednoczeÊnie sta∏o si´ oczy-
wiste, ˝e musimy zadbaç o to, aby
obiekt by∏ dostosowany do  potrzeb

osób starszych. Obecnie nasze sanato-
rium jest w pe∏ni dostosowane dla osób
niepe∏nosprawnych. Jednak wymagania
kuracjuszy z ka˝dym rokiem sà coraz
wi´ksze,  dlatego  te˝ staramy si´ za-
pewniç naszym goÊciom - w myÊl de-
wizy naszej firmy - satysfakcj´, relaks i
skutecznà kuracj´.

- Kieruje pan spó∏kà, która zarzà-
dza czterema obiektami - sanatoriami
w Ciechocinku i Iwoniczu-Zdroju oraz
hotelami w Sanoku i Okunince. Która
z tych miejscowoÊci jest Panu najbli˝-
sza?

- Lubi´ Iwonicz i Sanok, poniewa˝
pochodz´ z tamtych okolic. Jednak to
Ciechocinek jest mi najbli˝szy. Gdy za-
czynaliÊmy dzia∏alnoÊç w Ciechocinku,
stan sanatorium by∏ bardzo z∏y i po-
trzebna by∏a ogromna determinacja
i du˝o pieni´dzy, aby oddaç budynek
do u˝ytku. Mo˝e dlatego, ˝e byliÊmy
m∏odzi i pe∏ni zapa∏u, wszystko nam
si´ uda∏o, a do Ciechocinka pozosta∏
sentyment.

- Do Ciechocinka przyje˝d˝a Pan
tylko w sprawach s∏u˝bowych?

- Czasem uda mi si´ tutaj przyjechaç
prywatnie i troch´ zregenerowaç si∏y.
Ciechocinek to pi´kna miejscowoÊç.

Bardzo przyjazna kuracjuszom. Widaç,
˝e w∏adze miasta dbajà o rozwój uzdro-
wiska i dobre samopoczucie odwie-
dzajàcych go kuracjuszy. Lubi´ tu przy-
je˝d˝aç.

- Jakie stawia sobie Pan cele zwià-
zane z rozwojem sanatorium „San-
vit”?

- Plany sà du˝e. W niedalekiej przy-
sz∏oÊci chcemy rozbudowaç sanato-
rium, tak˝e zrewitalizowaç nasz przy-
sanatoryjny park oraz utworzyç w nim
si∏owni´ na Êwie˝ym powietrzu. Wów-
czas elementy rehabilitacji b´dà reali-
zowane zarówno na zewnàtrz, jak i
wewnàtrz sanatorium. Generalnie pro-
gram inwestycyjny mamy dosyç bogaty.
Chcemy si´ ca∏y czas rozwijaç, by osiàg-
nàç status przedsi´biorstwa oferujàcego
us∏ugi najwy˝szej jakoÊci. Wykorzystu-
jemy najnowsze metody organizacji
us∏ug, wypoczynku i rehabilitacji tak,
by zapewniç satysfakcj´ oraz zadowo-
lenie naszym Kuracjuszom. Staramy
si´, aby nasze sanatoria i hotele „Sanvit”
oraz oferowane przez nas us∏ugi, by∏y
uto˝samiane z najwy˝szà jakoÊcià,
komfortem i profesjonalizmem.

      J. Ma∏ecka


