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Szpital Uzdrowiskowy „Markiewicz”
 jak nowy

FOTOREPORTA˚FOTOREPORTA˚

Swà obecnoÊcià wydarzenie uÊwietnili: marsza∏ek
Piotr Ca∏becki, przewodniczàcy sejmiku Ryszard Bober,
pose∏ Domicela Kopaczewska, pose∏ Tomasz Lenz,
burmistrz Ciechocinka Leszek Dzier˝ewicz, prof. Irena
Ponikowska, lekarz naczelny uzdrowiska Izabela Ko-
wacka, dyrektor Szpitala Dzieci´cego w Bydgoszczy,
przedstawiciele: NFZ z Bydgoszczy oraz lokalnej w∏adzy.

GoÊcie zwiedzili i podziwiali obiekt szpitala oraz
wzi´li udzia∏ w spotkaniu z dzieçmi - uczniami Zespo∏u
Szkó∏ Uzdrowiskowych nr 1 przebywajàcymi na lecze-
niu w Ciechocinku. Dzieci obdarowano upominkami.
M∏odzi kuracjusze podzi´kowali za wspania∏e warunki
leczenia, wypoczynku i nauki. PUC S.A. zapewni∏o
dzieciom dodatkowe atrakcje: prezentacje stra˝aków
i policjantów, klaunów oraz pocz´stunek. Wychowawcy
ZSU nr 1 przygotowali ró˝norodne konkursy i nagrody.
Wspólna praca sprawi∏a, ˝e dzieci mia∏y nie tylko
ogrom wra˝eƒ, ale przede wszystkim uÊmiech. - pod-
kreÊli∏a dyrektor ZSU Ewa Giza. W cz´Êci artystycznej
wzi´li udzia∏ pacjenci szpitala i zespó∏ „Ajki” oraz „So-
linki” ze Szko∏y Podstawowej nr 1 w Ciechocinku. Pod
kierunkiem Iwony Krzysztanowicz i Mirelli Ku∏aczko-
wskiej, cz∏onkowie zespo∏ów, z w∏aÊciwym sobie dzie-
ci´cym wdzi´kiem, zaprezentowali swoje umiej´tnoÊci
taneczno-wokalne.

Sfinansowanie remontu zapewni∏ Regionalny Pro-
gram Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go 2007-2013. WartoÊç projektu to 8 mln z∏. W szpita-
lu uzdrowiskowym wyremontowano: hydroforni´,
pomieszczenie technologiczne oraz basen solankowy
z nieckà ˝elbetowà. Inwestycja ca∏ego kompleksu
obj´∏a tak˝e termomodernizacj´ - docieplenie Êcian,

wymian´ stolarki drzwiowej i okiennej. Znacznie
wy˝szy standard majà teraz pokoje pacjentów i sale
do zaj´ç rehabilitacyjnych. W budynku szko∏y zosta∏y
tak˝e wymienione grzejniki z termostatami. Jak pod-
kreÊli∏a dyrektor ZSU: Przed  nami jeszcze realizacja
prac uzupe∏niajàcych  w zakresie: wymiany pod∏óg,
stolarki wewn´trznej, dwóch ∏azienek i oÊwietlenia.
 Te cztery zadania remontowe szacowane sà na kwot´
ok. 326 tys. z∏.

W sk∏ad Zespo∏u Szkó∏ Uzdrowiskowych nr 1 w Cie-
chocinku wchodzà: Szko∏a Podstawowa nr 2 z oddzia-
∏ami przedszkolnymi i Gimnazjum. W ramach tych
struktur dzia∏a Zespó∏ pozalekcyjnych zaj´ç wychowaw-
czych. Szko∏a otacza opiekà dydaktyczno-wychowawczà
dzieci i m∏odzie˝ przebywajàce na leczeniu uzdrowis-
kowym w Ciechocinku oraz na Oddzia∏ach Dzieci´cych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we W∏oc∏aw-
ku: Obserwacyjnym, Dzieci´cym i Chirurgicznym.

O tym, jak wyglàda pobyt dzieci w ZSU, opowie-
dzia∏a naszej redakcji dyrektor placówki Ewa Giza:
Dzieci przybywajàce do Szpitala Uzdrowiskowego nr 3
w Ciechocinku leczà si´ g∏ównie z powodu chorób
górnych dróg oddechowych, uk∏adu nerwowego oraz
oty∏oÊci i osteoporozy. Prowadzona jest tak˝e reha-
bilitacja reumatologiczna i ortopedyczna. W Zespole
Szkó∏ Uzdrowiskowych nr 1, obok aspektów medycz-
nych, nale˝y uwzgl´dniç szerokie spektrum zagadnieƒ
dydaktycznych. Wspólna praca personelu medycznego
i pedagogicznego zapewnia prawid∏owà realizacj´
procesu rewalidacyjnego i dydaktyczno-wychowaw-
czego. W ciàgu ca∏ego roku szkolnego realizujemy
program dydaktyczny w zakresie szko∏y podstawowej
i gimnazjum. Zapewniamy nauk´ j´zyka angielskiego
i niemieckiego oraz przystàpienie do egzaminów
zewn´trznych. Zaj´cia w szkole odbywajà si´ w godz.
14.00-18.25.  Umo˝liwiajà dzieciom i m∏odzie˝y za-
chowanie ciàg∏oÊci nauki po powrocie do szko∏y ma-
cierzystej.

Dzi´ki przebudowie, zarówno szpital, jak i szko∏a
jeszcze lepiej przystosowane zosta∏y do potrzeb dzieci
przyje˝d˝ajàcych na leczenie do Ciechocinka. Niezwy-
kle wa˝ne jest, by mali pacjenci, którzy przebywajà
w Szpitalu Uzdrowiskowym, czuli si´ tu dobrze, za-
równo podczas zabiegów, jak i zaj´ç dydaktycznych.
Tym bardziej, ˝e z leczenia w po∏àczeniu z realizacjà
obowiàzku szkolnego korzysta rocznie oko∏o 1200
dzieci.

    Red.

1 czerwca 2015 r. zarzàd PUC S.A. Âwi´to Dzieci po∏àczy∏ z uroczystym otwarciem pi´knie wyre-
montowanego Szpitala Uzdrowiskowego nr 3 im. dr. Markiewicza wraz z Zespo∏em Szkó∏ Uzdrowi-
skowych nr 1 oraz budynkiem zwanym Kasztelankà, pe∏niàcego funkcj´ internatu i hotelu, gdzie dzie-
ci przebywajà wraz z rodzicami. To pi´kny prezent dla ma∏ych pacjentów z ca∏ej Polski.
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