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Wielu mieszkaƒców Ciechocinka oraz kuracjuszy zdecydowa∏o si´ powitaç Nowy Rok na imprezie plenerowej.
Na scenie Muszli Koncertowej do taƒca przygrywa∏y im zespo∏y HAKUNA MATATA oraz Max Live.
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Z ˚YCIA MIASTA

Sylwester w parku Zdrojowym

Taka forma zabawy na Êwie˝ym po-
wietrzu jest szansà na mi∏e sp´dzenie
czasu dla samotnych lub takich, których
nie staç na udzia∏ w wielkim balu. Na
t´ noc pod gwiazdami nie trzeba za-
k∏adaç wspania∏ej kreacji. Wystarczy za-
braç ze sobà szampana i szczypt´ do-
brego humoru.

Tak by∏o i podczas minionego Sylwe-
stra. Przy wielu tanecznych przebojach
bawi∏a si´ zarówno m∏odzie˝, jak i do-
roÊli. Tradycyjnie nie zabrak∏o noworo-
cznego przemówienia Burmistrza Leszka
Dzier˝ewicza oraz pokazu sztucznych
ogni.

                      Justyna Ma∏ecka
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XV nadzwyczajna sesja
Rady Miejskiej Ciechocinka

Podczas sesji z dnia 18.12.2015 r.:
1.Uchwalono Wieloletnià Prognoz´

Finansowà Miasta Ciechocinek na lata
2016 – 2025.

2.Uchwalono miejscowy plan zago-

spodarowania przestrzennego dla pod-
obszaru zwanego „Pó∏nocnym” wyod-
r´bnionego z obszaru strefy „A” och-
rony uzdrowiskowej.

XVI sesja Rady Miejskiej
Podczas sesji z dnia 29.12.2015 r.:
1. Przyj´to informacje Burmistrza

Ciechocinka o wykonaniu uchwa∏ pod-
j´tych na XIV i XV nadzwyczajnej sesji
Rady Miejskiej:

2. Przyj´to informacje Burmistrza Cie-
chocinka o dzia∏alnoÊci mi´dzy sesjami
Rady Miejskiej.

Podj´to uchwa∏y  lub zaj´to stano-
wisko w nast´pujàcych sprawach:

1.Wydatki bud˝etu miasta Ciechocin-
ka, które w 2016 roku nie wygasajà
z up∏ywem roku bud˝etowego.

2. Uchwalono bud˝et miasta Ciecho-
cinka na 2016 rok.

3.Miejski Program Profilaktyki i Roz-
wiàzywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdzia∏ania Narkomanii dla
Miasta Ciechocinka na 2016 rok.

4. Wybór  Miejskiej Rady Seniorów
w Ciechocinku.

5. Zmiana uchwa∏y w sprawie przyj´-
cia Programu Wspó∏pracy Gminy Miejs-
kiej Ciechocinek z organizacjami poza-
rzàdowymi oraz podmiotami wymie-
nionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po-
˝ytku publicznego i wolontariacie na
rok 2016.

6. Zmiana uchwa∏y Rady Miejskiej
Ciechocinka  nr XVII/144/12 z dnia 6
lutego 2012 r. w sprawie zasad uchwa-
lania, zbywania i obcià˝ania nierucho-
moÊci oraz ich wydzier˝awiania lub

wynajmowania na czas oznaczony
d∏u˝szy ni˝ 3 lata lub na czas nieozna-
czony.

7. Plany pracy komisji sta∏ych Rady
Miejskiej na 2016 r.

8.  Ramowy plan pracy Rady Miejskiej
Ciechocinka na 2016 rok

9.  Podj´cie innych uchwa∏ wniesio-
nych do Przewodniczàcego Rady Miejs-
kiej.

10. Plan przyj´ç wyborców i interesan-
tów przez radnych w roku 2016 - zapo-
znanie z proponowanym planem.

11. Stanowisko w sprawie skargi pana
Janusza W. na Rad´ Miejskà.

Zapoznano si´ z informacjami:
- o wynikach kontroli zasadnoÊci przy-

wrócenia stosunków wodnych z 2007
roku poprzez odtworzenie rowu melio-
racyjnego znajdujàcych si´ na dzia∏kach
przy ul. Brzozowej

- na temat zadania pn. „Odnowa
funkcji publicznych zdegradowanych
terenów uzdrowiskowych w Ciecho-
cinku”

-  na temat stanu technicznego ro-
wów 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.

XVII nadzwyczajna sesja
Rady Miejskiej Ciechocinka

Sportowcy
nagrodzeni

11 grudnia w Urz´dzie Miejskim
w Ciechocinku odby∏a si´ uroczystoÊç,
podczas której Burmistrz Leszek Dzier-
˝ewicz wr´czy∏ nagrody pieni´˝ne oraz
dyplomy wyró˝niajàcym si´ sportowcom
z naszego miasta.

Oto nagrodzeni:
Roksana Fràczek (500,00 z∏) - UKS

„Jedynka” w Ciechocinku, zawodniczka
trenuje tenis ziemny,  w roku 2015 wy-
walczy∏a m.in. I miejsce w Wojewódzkim
Turnieju Tenisa Skrzatek w Toruniu - gra
pojedyncza (3-4.10.2015 r.).

Oliwia Dziarska (500,00 z∏) - UKS
„Kurort”, zawodniczka trenuje p∏ywanie,
w roku 2015 podczas Ogólnopolskich
Zawodów P∏ywackich o Puchar Burmistrza
Miasta M∏awa wywalczy∏a pierwsze miejsca
w nast´pujàcych kategoriach: 50 m stylem
dowolnym, 50 m stylem klasycznym i 100
m stylem zmiennym (25-26.04.2015 r.).
Aktualnie zawodniczka zajmuje siódmà
pozycj´ rankingu w Polsce na 50 m stylem
klasycznym dziewczàt trzynastoletnich.

Micha∏ Kulpa (500 z∏) - UKS „Kurort”,
zawodnik trenuje p∏ywanie,  wywalczy∏
podczas Mistrzostw Województwa Kuja-
wsko-pomorskiego Szkó∏ Gimnazjalnych
drugie miejsca w nast´pujàcych katego-
riach: 50 m stylem grzbieto-wym oraz 100
m stylem zmiennym (7.11.2015 r.). Aktu-
alnie zawodnik zajmuje szóstà pozycj´ ran-
kingu w Polsce na 100 metrów stylem
grzbietowym pi´tnastolatków.

Nieobecna na uroczystoÊci Zuzanna
Maciejewska (1000,00 z∏) - Klub Sporto-
wy Start - Wis∏a Toruƒ, zawodniczka trenuje
tenis ziemny,  w roku 2015 zdoby∏a m.in.
srebrny medal w grze podwójnej (8-14 lu-
tego 2015r.)  podczas Halowych Mistrzostw
Polski Kobiet.

           Justyna Ma∏ecka
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Podczas sesji w dniu 8.01.2016 r.:
podj´to uchwa∏´ zmieniajàcà uchwa∏´

w sprawie okreÊlenia stawek podatku
od nieruchomoÊci.



Rada Miejska Ciechocinka na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015 r. podj´∏a
uchwa∏´ o przyj´ciu bud˝etu miasta na rok 2016. Dochody bud˝etowe zapla-
nowane zosta∏y w wysokoÊci 37.275.458,00 z∏, a wydatki bud˝etowe w kwocie
40.291.591,00 z∏. Deficyt bud˝etu zostanie pokryty z emisji obligacji komunalnych.

Sanatorium „Krystynka” zaprasza:
28.01.2016 r., godz. 19.00, bilety wst´pu

Wyst´p grupy poetyckiej „Poemuz”
pt. „Mi∏oÊç niejedno ma imi´”

01.02.2016 r., godz. 18.30, bilety wst´pu
Koncert akordeonowy pt. „ Z humorem,

akordeonem i piosenkà kuracyjnà”
05.02.2016 r., godz. 19.00, bilety wst´pu
Wieczór magii i iluzji - „Iluzja na weso∏o”
07.02.2016 r., godz. 19.00, bilety wst´pu

Koncert piosenek lwowskich
10.02.2016 r., godz. 18.00, wst´p wolny

Zespó∏ Gaw´da-piosenki Hemara
13.02.2016 r., godz. 19.30, bilety wst´pu

Camerata - pt.
„Muzyka, szampan i mi∏oÊç”
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Bud˝et uchwalony

Projekt bud˝etu skonstruowany zosta∏
w sposób gwarantujàcy realizacj´ wszystkich
zadaƒ obowiàzkowych gminy, choç przy pla-
nowaniu wydatków przyj´to daleko idàcà
ostro˝noÊç, w zwiàzku z koniecznoÊcià pokrycia
planowanego deficytu bud˝etowego, a tak˝e
planowanych do realizacji w latach 2017-
2022 inwestycji zwiàzanych z ewentualnà
budowà basenu i amfiteatru z krytà widownià.
Najwi´ksza pozycja bud˝etowa, stanowiàca
blisko 25% ogó∏u planowanych wydatków,
to Êrodki na realizacj´ zadaƒ oÊwiatowych -
9.969.592,00 z∏. Znaczàce Êrodki finansowe
zabezpieczono na realizacj´ zadaƒ z zakresu
pomocy spo∏ecznej, blisko 5,7 mln z∏.

Dzia∏ gospodarka komunalna i ochrona
Êrodowiska poch∏onie kwot´ oko∏o 7 mln z∏.
W przysz∏orocznym bud˝ecie zabezpieczono
Êrodki finansowe na wspólnà z Powiatem
realizacj´ zadania „Budowa nawierzchni wraz
z odwodnieniem dalszego odcinka al. 700-
lecia” o d∏ugoÊci 1 km. Kontynuowana tak˝e
b´dzie inwestycja „Remont nawierzchni wraz
z budowà kolektora deszczowego w ul. S∏oƒ-
skiej”; zadanie o wartoÊci 1,8 mln z∏.

Zabezpieczone zosta∏y równie˝ Êrodki fi-
nansowe na kontynuacj´ programu mieszka-
niowego. Zaplanowano budow´ 30-mieszka-
niowego budynku z lokalami komunalnymi
wartoÊci oko∏o 3 mln z∏ i adaptacj´ budynku
przy ul. Mickiewicza 10 na OÊrodek Dzienne-
go Pobytu - inwestycja o wartoÊci 1,2 mln z∏.
Zgodnie z zapisami bud˝etu, wybudowane
zostanà nowe sieci i punkty Êwietlne ulic: Wo-
∏uszewskiej, Weso∏ej i cz´Êci Sportowej, drugi
etap budowy oÊwietlenia ul. Brzozowej oraz
budowa gminnego oÊwietlenia w ulicach: Ko-
smonautów, Dembickiego i bocznych. Z myÊlà
o najm∏odszych przyj´to budow´ wodnego
placu zabaw, zadanie o wartoÊci oko∏o 1,5
mln z∏ do realizacji w latach 2016-2017.

Zabezpieczone zosta∏y tak˝e Êrodki finanso-
we na wykonanie szeregu dokumentacji pro-

jektowych, mi´dzy innymi:
- przebudowa skrzy˝owania ulic: Zdrojowej,

Widok Narutowicza i Przejazd; w ramach tego
zadania rewitalizacja skweru zlokalizowanego
 mi´dzy ul. Widok a parkingiem sàsiedniego
marketu;

- budowa pieszojezdni wraz z kolektorem
deszczowym ul. Brzozowej,

- budowa oÊwietlenia ulic: Topolowej, Lipo-
wej, Jagie∏∏y, Chrobrego, Ogrodowej i Rolnej.

¸àcznie na projekty zabezpieczono kwot´
200.000,00 z∏.

Na realizacj´ zadaƒ z zakresu kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego zabezpieczona
zosta∏a kwota ponad 2,3 mln z∏, a na potrzeby
realizacji zadaƒ z zakresu kultury fizycznej bli-
sko 1,7 mln z∏. W parku T´˝niowym na tere-
nie si∏owni plenerowej i placu zabaw dla dzieci
wykonane zostanà nowe nawierzchnie oraz
wykonana koncepcja i projekt uatrakcyjnienia
cieków wodnych zlokalizowanych przy t´˝ni
nr 1.

Bud˝et uwzgl´dni∏ tak˝e Êrodki na zakup i
monta˝ elementów ma∏ej architektury do parku
Sosnowego: stolik szachowy, stó∏ do ping-
ponga. W tym obszarze planuje si´ równie˝
wykonanie projektu przebudowy boiska.

Znaczàce Êrodki finansowe zabezpieczone
zosta∏y na organizacj´ festiwali, wielu koncer-
tów, a tak˝e realizacj´ bardzo bogatego pro-
gramu obchodów jubileuszu 180-lecia uzdro-
wiska i 100-lecia uzyskania praw miejskich.
¸àcznie ponad 1,2 mln z∏. Planowane jest
tak˝e utworzenie cyfrowego muzeum historii
Ciechocinka.

Si∏à rzeczy przedstawiam tylko najwa˝niejsze
z planowanych na rok 2016 zadaƒ. Jestem
jednak przekonany, ˝e ich realizacja istotnie
wp∏ynie na popraw´ atrakcyjnoÊci Ciechocinka
i podniesienie jego rangi.

Burmistrz Ciechocinka
   Leszek Dzier˝ewicz
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Miejska Rada
Seniorów

12 stycznia odby∏o si´ pierwsza, uro-
czysta sesja Miejskiej Rady Seniorów w
Ciechocinku. Przewodniczàcym zosta∏
wybrany Wies∏aw Strzy˝ewski, wiceprze-
wodniczàcà Jadwiga Pietrusa, a sekreta-
rzem Jadwiga Jakubowska. Szerzej na
ten temat napiszemy w kolejnym nume-
rze „Zdroju Ciechociƒskiego”. Zapra-
szamy do lektury.

Red.

CO? GDZIE? KIEDY?
15.01.2015 r., godz. 16.00

Kol´dy i pastora∏ki
miejsce: Teatr Letni

organizator: Stowarzyszenie Szko∏y
Podstawowej Nr 1

11.02. 2015 r., godz. 19.00
Recital Piotra Machalicy

miejsce: sala widowiskowa MCK
organizator: Miejskie Centrum

Kultury
14.02.2015 r., godz. 15.00

Koncert
Jacka Szy∏kowskiego

miejsce: Teatr Letni
organizator: Urzàd Miejski

Dy˝ury radnych
Przewodniczàcy Rady Miejskiej Cie-

chocinka przyjmuje wyborców i intere-
santów w ka˝dy wtorek w godzinach
14.00 - 16.00 w siedzibie Urz´du Miejs-
kiego 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 styczniu i lutym dy˝ury pe∏nià:
Bartosz Ró˝aƒski - 11.01.2016 r.
W∏odzimierz S∏odowicz - 18.01.2016 r.
Jerzy Sobierajski - 25.01.2016 r.
Grzegorz Adamczyk - 8.02.2015 r.
Krzysztof Czajka - 15.02.2015 r.
Jerzy Drahaim - 22.02.2015 r.
Klara Drobniewska - 29.02.2015 r.
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Wywiad z Radnym

Krzysztof Czajka
roku. MyÊl´, ˝e ca∏okszta∏t tych dzia∏aƒ
oraz zaanga˝owanie, bycie blisko ludzi
i nieunikanie kontaktów z wyborcami
wp∏yn´∏y na wysokà ocen´ mojej pracy,
co prze∏o˝y∏o si´ bezpoÊrednio na bar-
dzo dobry wynik wyborczy w 2006.
W tym miejscu musz´ powiedzieç, ˝e
obie kadencje ze wzgl´du na ró˝noro-
dnoÊç spraw, problemów i ró˝nego ro-
dzaju sytuacji, z którymi przysz∏o mi
si´ spotkaç, mia∏y ogromny wp∏yw na
to, jakim samorzàdowcem jestem dzi-
siaj.

- Jak przebiega realizacja celów,
które przyÊwieca∏y Panu w ostatniej
kampanii wyborczej?

- Je˝eli mówimy o realizacji celów,
jakie postawi∏em sobie w kampanii wy-
borczej, to myÊl´, ˝e wszystko idzie
zgodnie z za∏o˝onym planem. W no-
wym bud˝ecie zabezpieczy∏em Êrodki
finansowe na realizacj´ dokumentacji
zwiàzanych z wykonaniem dodatko-
wego oÊwietlenia w obr´bie ulic W∏a-
dys∏awa Jagie∏∏y i Boles∏awa Chrobrego
wraz z przed∏u˝eniem nawierzchni ulicy
W∏adys∏awa Jagie∏∏y. Aktualnie Miejskie
Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kana-
lizacji realizuje projekt kolektora sani-
tarnego w kierunku miejscowoÊci Wo-
∏uszewo. Razem z kolegami radnymi
intensywnie pracujemy nad rozwiàza-
niem bardzo wa˝nego problemu, jakim
jest przywrócenie stosunków wodnych
poprzez odtworzenie sieci rowów me-
lioracyjnych i opaskowych tak istotnych
przy zagro˝eniu, jakim sà dla Ciecho-
cinka tzw. „wody kujawskie” oraz rzeka
Wis∏a.

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

- Za najpilniejszà potrzeb´ Ciechocin-
ka uwa˝am koniecznoÊç szybkiego wy-
pracowania sposobu ratowania t´˝ni,
tak, aby nie podzieli∏y losu najwi´kszego
odkrytego basenu termalno-solankowe-
go w Europie. Mówi´ tu o faktycznej
koniecznoÊci podj´cia nie tylko przez
w∏aÊciciela, którym jest Urzàd Marsza∏-
kowski Województwa Kujawsko-Po-
morskiego, ale równie˝ przez Gmin´
Miejskà takich dzia∏aƒ, które pozwolà
na prawid∏owe funkcjonowanie tych
niezwyk∏ych budowli przez kolejne lata,
a mo˝e i stulecia. Moim zdaniem jed-
nym z dobrych rozwiàzaniem by∏oby
przej´cie t´˝ni przez miasto, które ma
mo˝liwoÊç przekazania na ten cel cz´Êci
dotacji uzdrowiskowej. W mojej ocenie
mo˝e to byç kwota 3 milionów z∏otych,
co nie b´dzie stanowi∏o wi´kszego usz-

Krzysztof Czajka lat 40, ˝onaty, tata pi´cio-
letniego gnacego i pó∏torarocznego Aleksand-
ra. Politolog, kierunek administracja publiczna
i gospodarcza. Kierownik Biura Administracji
Przedsi´biorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
Radny Rady Miejskiej Ciechocinka w latach 2002
- 2010. Kandydat na Burmistrza Miasta Ciecho-
cinka w 2010 roku. Przewodniczàcy Zgroma-
dzenia Zwiàzku Gmin Ziemi Kujawskiej 2010 -
2014

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

- Moja przygoda z ciechociƒskim sa-
morzàdem rozpocz´∏a si´ w 2002 roku.
W tamtym czasie by∏em razem z kole-
˝ankà Aldonà Nocnà kandydatem pro-
mowanym przez Towarzystwo Przy-
jació∏ Ciechocinka, które dzia∏a na te-
renie naszego miasta z niewielkimi
przerwami od ponad stu lat. Tak si´
sta∏o, ˝e oboje wygraliÊmy te wybory.
Praca na rzecz miasta trwa do dziÊ.

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

- G∏ównym powodem podj´cia dzia-
∏alnoÊci samorzàdowej (w tym miejscu
nie powiem nic odkrywczego) by∏a ch´ç
posiadania wp∏ywu na losy miasta na
jego rozwój, mo˝liwoÊç kreowania lo-
kalnej rzeczywistoÊci poprzez podejmo-
wanie ró˝nych pozytywnych inicjatyw.
W pierwszej kadencji skupi∏em si´ prze-
de wszystkim na zadbaniu o rozwój
infrastruktury, która w moim okr´gu
nie wyglàda∏a najlepiej. Musz´ przyz-
naç, ̋ e trafi∏em na takie osoby w Radzie
Miejskiej, których nie musia∏em mocno
przekonywaç o koniecznoÊci inwesto-
wania w obszar po∏o˝ony przy t´˝niach.
Stanowià one przecie˝ „p∏uca uzdro-
wiska” i sà odwiedzane przez tysiàce
turystów i kuracjuszy w ciàgu ca∏ego

czerbku dla prawid∏owego funkcjono-
wania Gminy. OczywiÊcie oprócz t´˝ni
nie wolno nam zapomnieç o wspieraniu
inicjatywy zwiàzanej z ewentualnà od-
budowà basenu termalno-solankowe-
go. ˚ywi´ nadziej´, ˝e doczekam takiej
chwili, gdy ten teren znów o˝yje, jeÊli
jednak tak si´ nie stanie, nale˝y rozpo-
czàç budow´ term solankowych, tak,
aby wykorzystaç w pe∏ni walory ciecho-
ciƒskich solanek.

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

- Z przykroÊcià musz´ stwierdziç, ˝e
mieszkaƒcy Ciechocinka nie sà zainte-
resowani odwiedzaniem mnie na dy-
˝urach. Jednak, jako osoba cz´sto
spacerujàca ze swoimi pociechami,
mam mo˝liwoÊç cz´stego rozmawiania
z mieszkaƒcami, nie tylko w swoim
okr´gu wyborczym. W pewnym stopniu
rekompensuje mi to absencj´ miesz-
kaƒców na urz´dowych dy˝urach.
G∏ównymi problemami, jakie sà poru-
szane podczas tych rozmów, to brak
basenu, degradacja t´˝ni czy zbyt ma∏a
iloÊç inicjatyw takich jak choçby seria
koncertów „Znajdê Alternatyw´ na
˚ycie”.

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

- Z Radà Miejskà wspó∏pracuje mi si´
dobrze. Z Burmistrzem Dzier˝ewiczem
ró˝nie.

- W jaki sposób promuje Pan nasze
miasto?

- Wsz´dzie, gdzie tylko jestem, chwal´
jego walory lecznicze, pi´kno i dobrà
atmosfer´, która tutaj panuje i pozwala
w niepowtarzalny sposób wypoczàç.
Ot, nasze T´˝niopolis.

- Dzi´kuj´ za rozmow´.
         Rozmawia∏a: J. Ma∏ecka



KINO ZDRÓJ
w styczniu planujemy zagraç:

15.01 (piàtek) 16.00 i 19.00, 16.01
(sobota) 16.00 i 19.00, 17.01 (nie-
dziela) 16.00 i 19.00, 19.01 (wtorek)
godz. 16.00, 20.01 (Êroda) 16.00,

21.01 (czwartek) 16.00 i 19.00, 22.01
(piàtek) 16.00 i 19.00, 23.01 (sobota)
19.00, 24.01 (niedziela) 19.00, 25.01
(poniedzia∏ek) 16.00 i 19.00, 26.01

(wtorek) 19.00

„Excentrycy czyli po s∏onecznej
stronie ulicy”,  fabularny, muzycz-

ny, prod. Polska, 1,52, od 15 lat
Uwaga! bilety mo˝na kupiç na dowolnie
wybrany dzieƒ, dot. filmu „Excentrycy...”

18.01(poniedzia∏ek) godz.11.00
i 19.01 (wtorek) godz. 11.00

„Dobry dinozaur” animacja, familij-
ny, komedia, prod. USA, 1,39,

19.01 (wtorek) 19.00 i 20.01 (Êroda)
godz. 19.00

„S∏aba p∏eç?” komedia romantycz-
na, prod. Polska, 1,39, od 12 lat

23.01 (sobota) godz. 16.00 i 24.01
(niedziela) godz. 16.00 i 25.01 (ponie-

dzia∏ek) godz. 11.00
„Fistaszki - wersja kinowa”,

(animacja dla dzieci), przygodowy,
prod. USA, 1.33 b/o

26.01 (wtorek) godz. 16.00 27.01
(Êroda) godz. 19.00

„Sekret w ich oczach”, krymina∏,
thriller, prod. USA, 1,51, od 15 lat

29.01 (piàtek) godz. 19.00 i 30.01
(sobota) godz. 16.00

„Gwiezdne wojny: Przebudzenie
mocy”, przygodowy, sci-fi, prod.
USA, Wlk. Brytania, 2,16, od 7 lat,

(wersja z napisami)

30.01 (sobota) godz. 19.00 i 31.01
(niedziela) godz. 16.00

„Moje córki krowy” komediodra-
mat, prod. Polska, 1,28 od 15 lat,

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian w repertuarze.

Bilety w 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
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Ciechociƒskie jubileusze

180 lat uzdrowiska

Rok 1836 uznaje si´ za poczàtek uzdrowiska. To
w∏aÊnie latem tego roku karczmarz miejscowej
austerii, która sta∏a niegdyÊ na rogu obecnych ulic
Zdrojowej i Armii Krajowej, wpad∏ na pomys∏, by
zarabiaç na kàpielach w solance. Jak pisa∏ Ludwik
Kossowski w „WiadomoÊciach dla chorych potrze-
bujàcych kuracji wodami ciechociƒskimi” z1852 r.:
„W nowo pobudowanej ober˝y, kosztem Rzàdu
urzàdzono ∏azienki, mieszczàce w sobie 4 wanny”.
Dzier˝awca Walewski odstàpi∏ je dr. Nowackiemu,
który „zwi´kszywszy liczb´ wanien do 8, osobiÊcie
leczeniem za pomocà solanki, po wi´kszej cz´Êci
w∏asnych pacjentów zajmowa∏ si´”. Zacz´to rozg∏a-
szaç s∏aw´ ciechociƒskich wód mineralnych i
Ciechocinek sta∏ si´ „per∏à uzdrowisk polskich”.

100 lat  nadania praw miejskich

11 listopada 1916 roku reskryptem szefa adminis-
tracji General-Gubernatorstwa osada Ciechocinek
zosta∏a podniesiona do rz´du miast. Odby∏y si´
wybory do Rady Miejskiej i pierwszym burmistrzem
zosta∏ Abram Szkolnik. Po odzyskaniu niepodleg∏oÊci
dekretem rzàdu polskiego z dnia 4 lutego 1919 ro-
ku „O samorzàdzie miejskim”, który podpisali Na-
czelnik Paƒstwa Józef Pi∏sudski,  Prezydent Ministrów
Ignacy Jan Paderewski i Minister Spraw Wewn´trz-
nych Stanis∏aw Wojciechowski, potwierdzone zosta∏y
prawa miejskie dla Ciechocinka. Miasto znalaz∏o
si´ w powiecie nieszawskim województwa war-
szawskiego.

130 lat stra˝y po˝arnej

Jak pisze Marian Raczyƒski w „Materia∏ach do hi-
storii Ciechocinka od zapoczàtkowania budowy
warzelniów soli do wybuchu Wielkiej Wojny” z
1935 r.: „Poczàtek prowadzenia akcji przeciwpo-
˝arowej w Ciechocinku datuje si´ od roku 1878,
kiedy zak∏ad zdrojowy urzàdzi∏ 2 krany przy rezer-
wuarze ∏azienek nr 1, pragnàc w braku wody zale-
waç ogieƒ solankà”. Dwa lata póêniej cz∏onek za-
rzàdu zak∏adu wodoleczniczego Adamowicz posta-
wi∏ wniosek o koniecznoÊci zorganizowania w Cie-
chocinku sta∏ej stra˝y po˝arnej ochotniczej. W 1886
roku spoÊród robotników warzelni soli zorganizo-
wano stra˝ po˝arnà i zakupiono pierwszà sikawk´
z pieni´dzy pozyskanych dzi´ki zbiórkom wÊród
goÊci kàpielowych. Opracowano statut na wzór
statutu stra˝y po˝arnej w Nieszawie, ale zosta∏ on
odrzucony przez gubernatora. Dopiero po dokonaniu
poprawek i licznych zmian zosta∏ zatwierdzony
przez wiceministra spraw wewn´trznych 19 listo-
pada 1891 r.

125 lat Teatru Letniego

Drewniany teatr na 240 miejsc z szeÊcioma lo˝ami

zaprojektowa∏ architekt Adolf Schimmelpfennig.
Prace budowlane rozpocz´∏y si´ w 1890 roku,
a w nast´pnych latach obiekt zosta∏ powi´kszony.
Jak napisa∏ w „Jantarowych Szlakach” Zbigniew
Skorwider: „Jest to jeden z trzech zachowanych
w Europie drewnianych budynków teatralnych”.
5 lipca 1891 roku odby∏o si´ pierwsze przedsta-
wienie. Na deskach teatru zosta∏a zagrana sztuka
Zygmunta Przybylskiego „Wicek i Wacek”.

110 lat Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka

26 maja 1906 roku  dr Leonard Lorentowicz, dr
W∏adys∏aw Biesiekierski i Antoni Pyrz oraz inne oso-
by, których podpisy widniejà pod podaniem skiero-
wanym do Naczelnika Warszawskiej Guberni, za-
inicjowali powstanie Towarzystwa Przyjació∏ Cie-
chocinka. Za∏o˝ycielami urz´dowymi zostali: dr  Hen-
ryk Ruppert i dr Henryk Lubowski. W lipcu 1907 r.
odby∏o si´ pierwsze posiedzenie stowarzyszenia,
zarejestrowanego ustawowo 5 czerwca 1907 r.
W wyborach do zarzàdu Lorentowicz uzyska∏ naj-
wi´cej g∏osów, ale pierwszym  prezesem zosta∏ le-
karz - senior dr Henryk Lubowski. Towarzystwo
zrzesza∏o w swoich szeregach wielu sympatyków
uzdrowiska oraz wszystkich lekarzy, którzy wówczas
praktykowali w Ciechocinku. Celem TPC by∏o propa-
gowanie kultury i rozrywki, upowszechnianie wie-
dzy, pomoc kuracjuszom sp´dzajàcym czas w uzdro-
wisku.

70 lat Liceum Ogólnokszta∏càcego im. S. Staszica

Pomys∏, aby utworzyç w Ciechocinku szko∏´ Êrednià,
powsta∏ przed II wojnà Êwiatowà, ale zosta∏ zre-
alizowany dopiero po 1945 roku. Problemem by∏a
zgoda w∏adz lokalnych i centralnych oraz lokalizacja
nowo powstajàcej placówki szkolnej. Wiosnà 1945 r.
Kuratorium w Toruniu zaakceptowa∏o pomys∏,
powsta∏ Komitet Organizacyjny, na czele którego
stanà∏ Henryk Ciechorski. 11 maja 1946 r. ówczesny
burmistrz miasta Mieczys∏aw Woêniak przekaza∏
w dzier˝aw´ Franciszkowi Klimie, wizytatorowi Ku-
ratorium Okr´gu Szkolnego Pomorskiego z siedzibà
w Toruniu, budynki  hotelu Müllera. Budynek zosta∏
wyremontowany i dostosowany do nowych potrzeb.
W sierpniu 1946 r. zacz´to przyjmowaç zapisy do
klas rocznych i semestralnych. Szko∏a mia∏a byç
koedukacyjna. 1 wrzeÊnia 1946 r. wesz∏o w ˝ycie
zarzàdzenie Ministra OÊwiaty Czes∏awa Wycecha,
które ukaza∏o si´ 17 lipca 1946 r. Na jego mocy
otworzono Paƒstwowe Gimnazjum i Liceum Ogól-
nokszta∏càce w Ciechocinku. 3 wrzeÊnia 1946 r. o
godz. 11 nastàpi∏o uroczyste otwarcie nowej szko∏y
Êredniej w Ciechocinku, które odby∏o si´ w dawnej
sali balowej zwanej Salà Malinowà.

Opracowa∏a Aldona Nocna

2016 rok b´dzie obfitowa∏ w jubileusze, bowiem okràg∏e rocznice b´dà Êwi´towaç
ró˝ne organizacje, stowarzyszenia, a przede wszystkim uzdrowisko i miasto.



Informujemy, ˝e Wanda Wasicka otrzyma∏a
Nagrod´ Zarzàdu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego „za niestrudzone propagowanie
pi´kna, tradycji i historii Kujaw, za dzielenie
si´ swym talentem, wyobraênià i pasjà, które
przyczyniajà si´ do twórczego  wzbogacania
skarbnicy naszej regionalnej kultury”. Gala
wr´czenia nagród odby∏a si´ 8 grudnia w Ku-
jawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Byd-
goszczy.

Wanda Wasicka od 2002 roku wspó∏pracuje
ze „Zdrojem Ciechociƒskim”. W latach 1996-
2002 prowadzi∏a autorskie audycje w Radiu
„Las Vegas”. Od 2004 roku jest cz∏onkiem To-
warzystwa Przyjació∏ Ciechocinka. W 2014 r.
zosta∏a uhonorowania Statuetkà „Leonarda”
i Medalem im. Leonarda Lorentowicza osób
zas∏u˝onych dla uzdrowiska i TPC, otrzyma∏a
tak˝e Dyplom Przewodniczàcego Rady Krajowej
Ruchu Stowarzyszeƒ Regionalnych RP za szcze-
gólne zas∏ugi w propagowaniu walorów regio-
nalnych powiatu aleksandrowskiego i inicjowa-
nie wielu przedsi´wzi´ç kulturalnych na rzecz
swojej „ma∏ej Ojczyzny”. 19 marca  2015 r.
wesz∏a w sk∏ad Zarzàdu  TPC.

     Red.

Talent,
wyobraênia i pasja

Koncert
cz∏owieka-orkiestry
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Wigilia Êwietlicy „Promyk”

W poniedzia∏ek, 21 grudnia w Res-
tauracji Kamila Kurtysa i Aleksandry
Piotrowskiej AKCENT odby∏a si´ wigi-
lia dla dzieci z rodzicami ze Êwietlicy
„Promyk”. Obecny na kolacji burmistrz

Ciechocinka przekaza∏ dla Êwietlicy
aparat cyfrowy. By∏ te˝ obecny jako
sponsor - ks. pra∏at Grzegorz Karolak.
Innymi fundatorami byli: radny Bartosz
Ró˝aƒski, Rycerze Kolumba: Piotr Ja-
gucki, Zdzis∏aw Jakubowski, Dariusz
Rogiewicz, Stefan Miedziak i Piotr
Kruszka. Opracowanie muzyczne przy-
gotowa∏ Tomasz Thiede. Opiek´ nad
„Promykiem” prowadzà bezhabitowe
Siostry S∏ug Jezusa. By∏o przygotowane
jad∏o wigilijne, a potem ciasta i s∏ody-
cze. Na koniec przyszed∏ Êw. Miko∏aj
z prezentami dla dzieci.

Wojciech Krzysztof Jankowski
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W grudniu ub.r. w Ciechocinku odby∏ si´
koncert artysty estradowego, który jednoczeÊ-
nie jest aktorem, felietonistà, t∏umaczem i pro-
fesorem Uniwersytetu Jagielloƒskiego. W sali
widowiskowo-kinowej Miejskiego Centrum
Kultury wystàpi∏ Alosza Awdiejew z zespo∏em.

      Red.



10 stycznia odby∏ si´ 24. fina∏ Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy.
 Przypomnijmy, ˝e akcj´ wraz z Jerzym Owsiakiem zainicjowa∏ 15 lutego
1992 roku ciechociƒski zespó∏ Zdrowa Woda. Pierwszy koncert odby∏
si´ wówczas w Sali Malinowej ciechociƒskiego LO.

W sali Miejskiego Centrum Kultury
odby∏a si´ wyjàtkowa uroczystoÊç, 5
grudnia goÊciliÊmy finalistów ogólnopolskiej
olimpiady dzieci´cej wyobraêni.

„Cudnolandia 2015”, bo taki tytu∏ nosi∏o
przedsi´wzi´cie, zosta∏o zorganizowane
przez Stowarzyszenie „Daj Szans´” oraz
Miejskie Centrum Kultury.

Do Ciechocinka przybyli m∏odzi laureaci
wielu dyscyplin artystycznych: ilustracji
rysunkowej i malarskiej, ilustracji
fotograficznej, komiksu, wideo wiersza,
teledysku, s∏uchowiska, wiersza i piosenki
oraz gry komputerowej.

Organizatorzy uhonorowali zwyci´zców
medalami i nagrodami. PublicznoÊç ˝ywo
reagowa∏a na wyst´py i projekcje.

Ca∏oÊç poprowadzi∏ dobry duch
przedsi´wzi´cia, znany autor ksià˝ek dla
dzieci pan Jacek Cudny.

Tego dnia królowa∏a w Ciechocinku
nieograniczona dzieci´ca wyobraênia,
wyobraênia, której my - doroÊli mo˝emy
tylko pozazdroÊciç.

Barbara Kawczyƒska

Cudnolandia
w CiechocinkuAkcja ludzi o goràcych sercach

Podczas tegorocznej akcji jak zawsze
nie zawiedli ludzie o goràcych sercach.
W Ciechocinku na ulice wyszli wolonta-
riusze ze specjalnie oznakowanymi pu-
szkami  i czerwonymi naklejkami. Na
konto fundacji Jerzego Owsiaka trafià
tak˝e spore sumy z licytacji, które prze-
prowadzono w Muszli Koncertowej.
Ch´tni mogli staç si´ posiadaczami
m.in. kalendarza, tortu, koszulki, ma-
skotki, wyrobów r´kodzielniczych czy
rozmaitych pakietów na pobyty wee-
kendowe, rehabilitacyjne i obiadowe.
Wielkim uznaniem cieszy∏a si´ tak˝e
goràca wojskowa grochówka oraz pysz-
ne pàczki i faworki, z których dochód
tak˝e przekazany zosta∏ na konto akcji. 

W sumie w Ciechocinku zebrana
zosta∏a kwota 30.342,35 z∏, w tym:
wolontariusze 24.767,79 z∏; licytacje
1.460 z∏; sprzeda˝ wyrobów cukier-
niczych Piekarni POLKORN 3.707,89 z∏;
sprzeda˝ grochówki wojskowej
406,67 z∏.

Tego dnia nie zabrak∏o muzyki. Na
scenie muszli koncertowej zapre-
zentowali si´ Z∏oÊnik, Jary OZ oraz Ma-
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riusz Totoszko ex Volver. O godz. 20
ciechocinianie przy∏àczyli si´ do „Âwia-
te∏ka do nieba”,  podczas którego odby∏
si´ pokaz sztucznych ogni.

Sztab Orkiestry wspó∏tworzyli:
 Miejskie Centrum Kultury, Gmina

Miejska Ciechocinek, Biuro Promocji
Miasta, Miejska Biblioteka Publiczna,
„Gazeta Pomorska”, portal: MiastoCie-
chocinek, „Zdrój Ciechociƒski”, Szko∏a
Podstawowa nr 1, Publiczne Gimna-
zjum, Liceum Ogólnokszta∏càce, Przed-
szkole Samorzàdowe Nr 1 „Bajka”,
Przedszkole Samorzàdowe Nr 2 im. Ku-
busia Puchatka, Pensjonat pod Jemio∏à,
22. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-
Rehabilitacyjny, SP ZOZ, Komisariat
Policji, Jednostka Ratowniczo-GaÊnicza,
Piekarnia „POLKORN”, Przedsi´biorstwo
„Ekociech”, FHU - „BAZAR BIS” Hurto-
wnia Owoców i Warzyw, Cukiernia
Jana Szulca, Sklep „MiÊ”, sklep FAMA,
Sklep Papierniczy Pani ¸ojko, Ksi´garnia
i Antykwariat, Auto Trezor, Leszek Pro-
miÊnki, Restauracja Teatralna, Sklep p.
Ryszarda Zalewskiego.

      J. Ma∏ecka

FOTOREPORTA˚ ZDROJU



fot. K. Jasiƒska
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Rozmowa z Markiem Kokoszkà - Prezesem Sanatorium Uzdrowiskowego
„Wrzos”.

Marek Kokoszka Specjalista Chirurgii Ogólnej. Stu-
dia Medyczne ukoƒczy∏ w ¸odzi w roku 1982. W la-
tach 1982 - 2005 pracowa∏ w Szpitalu Powiatowym
w Radziejowie. Po reaktywacji Samorzàdu Lekarskiego
pe∏ni∏ funkcj´ Wiceprezesa Okr´gowej Izby Lekarskiej.
W latach 2005 - 2014 pe∏ni∏ funkcj´ Lekarza Naczelne-
go Sanatorium „Wrzos”, aby nast´pnie objàç funkcj´
Prezesa Zarzàdu, którà pe∏ni do dziÊ.

Sanatorium dla Ciebie

- Prosz´ przybli˝yç naszym Czytelni-
kom kilka najwa˝niejszych wydarzeƒ
dotyczàcych historii kierowanego
przez Pana sanatorium.

- Sanatorium rozpocz´∏o dzia∏alnoÊç
1 paêdziernika 1964 roku jako Central-
ny Zwiàzek Spó∏dzielczoÊci Inwalidów
w Warszawie. W roku 1991 zosta∏o
przekszta∏cone i wcielone w struktur´
Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów,
a nast´pnie w roku 1999 rozpocz´∏o
samodzielnà dzia∏alnoÊç jako Sanato-
rium Uzdrowiskowe „Wrzos” Spó∏ka
z o.o. Historia Sanatorium „Wrzos” do
roku 1990 jest dok∏adnie taka sama
jak wszystkich pozosta∏ych obiektów
sanatoryjnych funkcjonujàcych na te-
renie Ciechocinka: odgórnie planowa-
na polityka przyjmowania pacjentów
ze szczególnym naciskiem na osoby
kierowane przez Ministerstwo Zdrowia
na bezp∏atne leczenie sanatoryjne albo
przez zak∏ady pracy lub przez istniejàcy
kiedyÊ Fundusz Wczasów Pracowni-
czych. OdpowiedzialnoÊç osób kieru-
jàcych sanatoriami by∏a w tym czasie
ograniczona do zarzàdzania pracow-
nikami obs∏ugujàcymi pacjentów. Ta
sytuacja radykalnie zmieni∏a si´, gdy
Ministerstwo Zdrowia ok. roku 1990
rozpocz´∏o proces ograniczania iloÊci
skierowaƒ dla osób przyje˝d˝ajàcych
na bezp∏atne leczenie. Zmiany te wy-
musi∏y koniecznoÊç samodzielnego my-
Êlenia o wykorzystaniu posiadanych
miejsc. Wiele obiektów nie przetrwa∏o
próby czasu, zmieniajàcego si´ ustroju
oraz zmieniajàcych si´ wymagaƒ pa-
cjentów. Sanatorium Uzdrowiskowe
„Wrzos” w odpowiedni sposób i w od-
powiednim czasie potrafi∏o rozpoznaç
potrzeby pacjentów, potrzeby Kas Cho-
rych, a póêniej Narodowego Funduszu
Zdrowia i odpowiednio dostosowaç si´
do zmieniajàcych warunków.
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Taki stan rzeczy jest niewàtpliwà za-
s∏ugà Fundacji Ochrony Zdrowia Inwa-
lidów z jej wybitnym i wieloletnim Pre-
zesem Panià Gra˝ynà Andrzejewskà -
Sroczyƒskà. To tak˝e wielka zas∏uga
mojego poprzednika, nie˝yjàcego ju˝
Andrzeja Soborskiego, któremu przy-
sz∏o pe∏niç funkcj´ Prezesa Zarzàdu
w najtrudniejszym czasie przemian.
To tak˝e zas∏uga wszystkich pracow-
ników Sanatorium „Wrzos” na czele
z Panià Wiceprezes El˝bietà Skwierzyƒ-
skà.

- Czym dziÊ wyró˝nia si´ sanatorium
„Wrzos”?

- TeraêniejszoÊç Sanatorium „Wrzos”
to rozwijanie tego, co posiadamy i po-
szukiwanie nowych mo˝liwoÊci rozwoju
w sensie rozbudowy obiektu i dostoso-
wywania go do zmieniajàcych si´ po-
trzeb pacjentów. Mam tu na myÊli nie
tylko potrzeby bytowe, ale przede
wszystkim potrzeby wynikajàce z te-
go, ˝e nasze spo∏eczeƒstwo starzeje
si´ i zmienia. Pacjenci, którzy przyje˝-
d˝ali do Ciechocinka 30 lat temu nale-
˝eli do innej grupy spo∏ecznej; innej

w sensie socjologicznym.
Powodem zmian sà tak˝e choroby

uznawane jako cywilizacyjne lub te,
które wyst´pujà w takim nat´˝eniu, ˝e
nie sposób ich nie zauwa˝yç. Do takich
chorób nale˝à choroby nowotworowe.

- Od ponad 10 lat specjalizujecie
si´ Paƒstwo si´ w rehabilitacji kobiet
po mastektomii. Prosz´ opowiedzieç
coÊ wi´cej na temat Paƒstwa oferty
skierowanej do amazonek.

- Choç wielu balneologów zechce
kwestionowaç zasadnoÊç przyjazdu
chorych onkologicznie do Ciechocinka
- to z ca∏à pewnoÊcià mog´ stwierdziç,
˝e rehabilitacja, którà proponujemy pa-
cjentkom po przebytych operacjach
nowotworu piersi jest niezwykle sku-
teczna i z tego powodu cieszy si´
ogromnym zainteresowaniem zarówno
ze strony samych pacjentek, jak równie˝
Narodowego Funduszu Zdrowia. W∏aÊ-
nie ten rodzaj rehabilitacji; rehabilitacji
po mastektomii, stanowi o specyfice
naszej oferty. Pozosta∏ym naszym pa-
cjentom oferujemy równie˝ rehabilita-
cj´ i leczenie w innych jednostkach cho-
robowych, takich jak schorzenia na-
rzàdu ruchu pourazowe i reumatoidal-
ne, schorzenia neurologiczne, kardio-
logiczne i inne.

- Co zamierza Pan w najbli˝szym
czasie udoskonaliç w obiekcie?

- Nowy rok rozpocz´liÊmy jak zwykle
remontem. Tym razem jest to remont
bazy zabiegowej w tzw. cz´Êci zabie-
gów mokrych oraz remont w cz´Êci
mieszkalnej sanatorium. Mam nadziej´,
˝e to, co robimy, przypadnie do gustu
naszym goÊciom, poniewa˝ robimy to
w∏aÊnie dla nich.

- Czego mo˝na Panu ˝yczyç w No-
wym Roku?

- Chcia∏bym aby rok 2016 by∏ tak do-
bry jak ten, który minà∏ i aby goÊcie
korzystajàcy z naszych us∏ug chwalili
nas i polecali swoim znajomym i bliskim.
Wiadomo przecie˝ nie od dziÊ, ˝e jest
to najlepsza i najtaƒsza reklama, jakà
mo˝na sobie sprawiç.

Rozmawia∏a Justyna Ma∏ecka



Language cafe dla najm∏odszych, m∏odzie˝owe ksià˝kowe podwieczorki,
pachnàcy kawà salonik literacki – to oferta niekoniecznie kulinarna, de-
dykowana naszym mieszkaƒcom g∏odnym literackiej uczty. Nam pozostaje
˝yczyç Wam smacznego.

Trudno pisaç o tej ksià˝ce… tak jak trudno pisze si´
o uczuciach, emocjach i nami´tnoÊciach. Czasami wa˝ne,
˝eby po prostu nie napisaç za du˝o i nie odebraç Czy-
telnikowi ca∏ej przyjemnoÊç z czytania. A tak niewàtpliwie
jest w tym przypadku!

On i ona, Matylda i Xaver byli dla siebie stworzeni -
para idealne, powiedzà niektórzy. ¸àczy∏o ich niemal
wszystko, dzielili wspólne t´sknoty i nami´tnoÊci - mi∏oÊç
do literatury, do snucia historii i do fantazjowania o wspól-
nym ˝yciu. Jednak to wszystko, w zderzeniu z rzeczywis-
toÊcià, okaza∏a si´ ciàgle za ma∏o. Pewnego dnia Xaver
po prostu spakowa∏ si´ i odszed∏ bez s∏owa. Matylda zo-
sta∏a sama w pustym mieszkaniu, bijàc si´ ze swoimi
myÊlami, depresyjnym nastrojem i niezrozumia∏ymi moty-
wami jego post´powania. Po latach znalaz∏a w koƒcu
równowag´, spokój ducha i swoje miejsce. Dzisiaj Matylda
mieszka w jednym z wielu niemieckich miasteczek, uczy
niemieckiego i literatury w miejscowej szkole, jest lubiana
i akceptowana, ma przyjació∏ i swoje zwyk∏e przyziemne
sprawy. W pouk∏adane ˝ycie Matyldy nagle wkracza jed-
nak Xaver - bestsellerowy autor ksià˝ek dla m∏odzie˝y.
Jego pojawienie si´ po 16 latach budzi w kobiecie dawne
nami´tnoÊci i wspomnienia -  tak samo bolesne, co i czu-
∏e. Oboje podejmujà te˝ swego rodzaju masochistycznà
gr´, której przewodnim motywem staje si´ sprawa zagini´-
cia syna Xavera. Dawni kochankowie coraz bardziej za-
tracajà si´ w fantazjach na ten temat, niemal zap´tlajàc
si´ i wzajemnie oskar˝ajàc.

Judith W. Taschler na kartach „Nauczycielki” w bar-
dzo oryginalny sposób opowiada o mi∏oÊci, zdradzie,
rozstaniu, radzeniu sobie z samotnoÊcià i poszukiwaniu
sensu w ˝yciu. Okazuje si´, ˝e od mi∏oÊci jest tak samo
blisko do fascynacji, jak i do nienawiÊci, a ludzie którzy
si´ kochajà, równie mocno manifestujà równie˝ zupe∏-
nie odmienne uczucia. Matylda tak sprawnie manipuluje
uczuciami Xavera, tak sprytnie go prowokuje, ˝e ten
w koƒcu wyjawia jej tajemnic´ zagini´cia swojego syna
Jacoba. Historia bynajmniej nie jest ani prosta, ani osta-
tecznie rozwik∏ana. Autorka wr´cz zwodzi Czytelnika
kreÊlàc ró˝ne wersje, aby w finale zaskoczyç jeszcze bar-
dziej…

„Nauczycielka” to po prostu pi´kna, a zarazem frapu-
jàca powieÊç. To doÊç rzadkie w literaturze po∏àczenie
thrillera i romansu. TeraêniejszoÊç i retrospekcje zdarzeƒ
z dawnego ˝ycia Matyldy i Xavera pokazujà mroczny cha-
rakter ich zwiàzku - uczucia, które ciàgle trwa. A˝ trudno
uwierzyç, ˝e niepozorna w swym rozmiarze ksià˝ka niesie
z sobà tak silny ∏adunek emocjonalny.

Katarzyna WiÊniewska

Judith W. Taschler
„Nauczycielka”

TO POLECAM

W bibliotece
nie mo˝na si´ nudziç!

W Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Ciechocinku, podczas zaj´ç Mamo-
teki dzieci majà okazj´ poznaç ciekawe
ksià˝ki, dowiedzieç si´ interesujàcych
rzeczy na temat otaczajàcego nas Êwia-
ta, a tak˝e spróbowaç swoich si∏ w za-
bawach, nie tylko w j´zyku polskim.
Ciekawe gry, zabawy, a tak˝e magicz-
ne sztuczki, jak przemieniç skarpetk´
w ba∏wanka w bezÊnie˝ne grudniowe
popo∏udnie, serwowa∏a nam Ewelina
Stopczyk -  lubiana przez przedszkolaki
pani od angielskiego. Dzieci bardzo
anga˝ujà si´ w aktywnà nauk´ j´zyka.

Natomiast na zaj´ciach prowadzo-
nych przez Malwin´ Gadziemskà,
przedstawicielk´ Stowarzyszenia Ptaki
Polskie, dzi´ki której nasza biblioteka
jest "bibliotekà na pTak", mieliÊmy okazj´
poobserwowaç i poznaç çwierkajàcych
sàsiadów. Dzieci obejrza∏y pióra i budki
l´gowe naszych ptasich wspó∏miesz-
kaƒców. Dzieciaki sà teraz wyedukowa-
ne Êpiewajàco. Do tego zdolne arcy-
palce stworzy∏y niepowtarzalne prace
plastyczne, a podczas robienia motylich
i dinozaurowych witra˝y zrobi∏o si´ nie
tylko kolorowo, ale i bardzo rodzinnie.

Dla m∏odzie˝y utworzy∏ si´ Klub (nie
tylko) Ksià˝ki, podczas którego rozma-
wiamy o literaturze i oglàdamy filmy.
Zdarzy∏o nam si´ te˝ pisaç wspólne
fanfiki oraz zdobiç bombki na warszta-
tach decupage. Mo˝e zupe∏nie oder-

wane od tematów literackich, ale rów-
nie przyjemne. Uczestników ∏àczy pasja
do literatury fantastycznej, wi´c w me-
nu na najbli˝szà przysz∏oÊç znajdziecie
takich autorów, jak Andrzej Pilipiuk,
John Flanagan, Random Rigs czy An-
drzej Ziemiaƒski. JeÊli chcesz, do∏àcz
do nas, mamy jeszcze kilka wolnych
krzese∏.

Smak na sztuk´ w Saloniku Literackim
zrobi∏a Aleksandra Kinska - historyk
sztuki - swoim wyk∏adem o Florencji.
OpowieÊç o  zabytkach architektury,
sztuki, malarstwa i rzeêby by∏a bogato
ilustrowana slajdami z charakterystycz-
nymi i najciekawszymi przyk∏adami
florenckiej sztuki.
„Pani Aleksandra przekaza∏a z pasjà
swojà  wiedz´, u niektórych s∏uchaczy
przywo∏a∏a mi∏e wspomnienia, popro-
wadzi∏a uczestników na pi´kny spacer
w pi´knym mieÊcie, stolicy Toskanii -
Florencji” -  napisa∏ o spotkaniu kroni-
karz Saloniku - Miros∏aw Molenda.

W Nowym Roku ˝yczymy Paƒstwu
spokoju i dostatku, zdrowia i  uÊmie-
chu. Ludzkiej ˝yczliwoÊci i przychyl-
nego losu. Szcz´Êcia i wielu okazji
do spotkaƒ, aby tym szcz´Êciem mo˝-
na si´ by∏o podzieliç.

    Dyrektor i Pracownicy Miejskiej   
   Biblioteki Publicznej w Ciechocinku
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W grudniu Miejskie Centrum Kultury Êwi´towa∏o jubileusz dzia∏alnoÊci.
Z tej okazji odby∏o si´ uroczyste, pe∏ne wspomnieƒ spotkanie z prawdzi-
wà niespodziankà-prapremierà filmu „Excentrycy”, do którego zdj´cia
kr´cone by∏y w ubieg∏ym roku równie˝ w naszym mieÊcie.

30 lat min´∏o...

Obchody jubileuszu mia∏y miejsce w sa-
li widowiskowo-kinowej. By∏y ˝yczenia,
kwiaty, ∏zy wzruszenia i mnóstwo wspom-
nieƒ. GoÊcie mogli obejrzeç specjalnie na
t´ okazj´ przygotowany film dokumen-
talny prezentujàcy zarówno histori´, jak
i obecnà dzia∏alnoÊç ciechociƒskiej pla-
cówki. Zaprezentowano w nim tak˝e lu-
dzi pracujàcych w MCK oraz dzia∏ajàce
sekcje zainteresowaƒ.

Niespodziankà by∏ pokaz filmu „Excen-
trycy, czyli po s∏onecznej stronie ulicy”.
Na prapremier´ przyjechali scenograf dr
Andrzej Haliƒski oraz W∏odzimierz Ko-
walewski, autor ksià˝ki „Excentrycy”, na
podstawie której zosta∏ nakr´cony film
z udzia∏em m.in. Macieja Stuhra, Soni
Bohosiewicz i Wojciecha Pszoniaka.

Oto troch´ historii:
W roku 1985 zosta∏ utworzony w Cie-

chocinku Miejski Dom Kultury: dwie oso-
by dysponujàce biurkiem w Urz´dzie
Miejskim zajmowa∏y si´ organizacjà im-
prez kulturalnych w mieÊcie. Rok póêniej
otrzyma∏y do dyspozycji w∏asny pokój
przy ul. Szmur∏y. Imprez odbywa∏o si´
wówczas sporo - cz´sto kilka w tygodniu.
Koncertowa∏y Miejska Orkiestra Zdrojowa,
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Miejska Orkiestra D´ta, wyst´powali goÊ-
cinnie zapraszani artyÊci. W roku 1987
kadra MDK powi´kszy∏a si´ o plastyka
i elektroakustyka. Placówk´ na powrót
przeniesiono do Urz´du Miejskiego.

W roku 1990 MDK ulokowano w salach
odbudowanego pensjonatu „KoÊciuszko”
przy ul. Raczyƒskich, rok póêniej po∏àczo-
no z Miejskà Bibliotekà Publicznà i prze-
kszta∏cono w Miejskie Centrum Kultury.
Sala widowiskowa, sale zaj´ç, galeria,
czytelnie dla dzieci i doros∏ych dawa∏y
mo˝liwoÊci rozwijania ró˝norakich dzia-
∏aƒ. Jednak w 1992 roku pensjonat prze-
kazano dawnemu w∏aÊcicielowi i MCK
przeniesiono do budynku przy ul. Mickie-
wicza. Tutaj warunki pracy by∏y bardzo
skromne. Niewielka czytelnia, niektóre
ksià˝ki wcià˝ pozostawa∏y w magazynie,
a zaj´cia odbywa∏y si´ w kilku maleƒkich
pokoikach i nieco obszerniejszej pracowni
plastycznej. MCK dzier˝awi∏o te˝ pomiesz-
czenia w Klubie „Relax” przy ul. Polnej.
Tam mieÊci∏a si´ Galeria Sztuki Dziecka
i odbywa∏y si´ zaj´cia pi´ciu grup liczàcych
wi´cej ni˝ dziesi´ç osób.

W 2007r. decyzjà Rady Miasta, nastà-
pi∏ podzia∏ na dwie odr´bne placówki:
Miejskà Bibliotek´ Publicznà i Miejskie

Centrum Kultury. - Ale najistotniejszym
i najwa˝niejszym w historii MCK jest nie-
wàtpliwie rok 2012, w którym Gmina
Miejska zrealizowa∏a inwestycj´ pod naz-
wà „Rozbudowa i rewitalizacja Kina Zdrój”
- mówi Barbara Kawczyƒska, dyrektor
MCK-u. - By∏ to projekt wart blisko 7,5
mln z∏, wspó∏finansowany przez samorzàd
i Europejski Fundusz Rozwoju Regional-
nego. Uroczyste otwarcie i przeci´cie
wst´gi nastàpi∏o 25 lutego 2012 roku.
Zwieƒczeniem uroczystoÊci by∏a pierwsza
projekcja filmu w systemie cyfrowym
„Mój tydzieƒ z Marlin”. Na pierwszà pu-
blicznà projekcj´ tego filmu zabrak∏o wol-
nych miejsc. Ten prze∏omowy rok sprawi∏
˝e ciechociƒska kultura prze˝ywa praw-
dziwy renesans. Dzi´ki przychylnoÊci sa-
morzàdu nowa placówka zosta∏a odpo-
wiednio wyposa˝ona i dostosowana do
pracy merytorycznej. DziÊ mo˝emy po-
chwaliç si´ dzia∏alnoÊcià kulturalnà na
europejskim poziomie. Âwiadczà o tym
ciàgle zdobywane nagrody i wyró˝nienia
dzieci i m∏odzie˝y na co dzieƒ korzysta-
jàcych z oferty MCK.

Obecnie m∏odzie˝ rozwija swoje zain-
teresowania w 19 ró˝nego rodzaju sek-
cjach, pracowniach i ko∏ach zaintereso-
wania. Dzia∏a m.in. Pracownia Rysunku
i Malarstwa, prowadzone sà tak˝e zaj´cia
wokalne, taneczne, teatralne, fotograficz-
ne czy nauka gry na instrumentach. Ko-
rzysta z nich ok. 360 osób tygodniowo.

- Najwi´kszà dumà napawa nas jednak
nowoczesne kino cyfrowe - dodaje Bar-
bara Kawczyƒska. - ZaczynaliÊmy nieÊmia-
∏o. W 2012 roku zrealizowaliÊmy 85 se-
ansów, a w roku ubieg∏ym ju˝ 227. Prze-
k∏ada si´ to na liczb´ ponad 16.000 wi-
dzów. Organizujemy tak˝e wszelkiego
rodzaju koncerty, recitale, spotkania oraz
spektakle teatralne z udzia∏em znanych
i cenionych artystów. Szacuje si´, ˝e ze
wszystkich tych pozycji w skali roku ko-
rzysta∏o przesz∏o 50.000 osób.

A jakie pomys∏y na najbli˝sze miesiàce
ma dyrektor Barbara Kawczyƒska?

- Obecnie planujemy wiele nowych pro-
jektów artystycznych, mam nadziej´, ˝e
przedsi´wzi´cia te zadowolà ró˝ne gusta.
Zdradz´ równie˝, ˝e w tym roku przewi-
dujemy rozbudow´ aparatury kinowej
umo˝liwiajàcej projekcje w systemie 3D.

        Justyna Ma∏ecka



Tego dnia ch∏opcom i dziewczyn-
kom ubranym w mundury i he∏my to-
warzyszy∏y nauczycielki, rodzice, a tak˝e
druhowie OSP  w Ciechocinku na czele
z Prezesem S∏awomirem Rybarczykiem.
Na uroczystoÊci goÊci∏ tak˝e m.in. bur-
mistrz Leszek Dzier˝ewicz oraz przed-
stawiciele Paƒstwowej i Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej.

Podczas Êlubowania na stra˝acki
sztandar OSP w Ciechocinku, dzieci zo-
bowiàza∏y si´ do: uczestnictwa w za-
bawach przeciwpo˝arowych, zdyscy-
plinowania, dbania o dobrà sprawnoÊç
fizycznà, post´powania uczciwie, po-
magania innym w potrzebie oraz god-
nego reprezentowania dru˝yny.

Nie zabrak∏o tak˝e cz´Êci artystycz-
nej. W scence teatralnej wystàpili: S∏a-
womir Rybarczyk, Ewelina Borowska

4 grudnia w sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku odby∏o si´ uroczyste
Pasowanie na Stra˝aka, w którym udzia∏ wzi´∏o 43 dzieci w wieku 5 i 6 lat z Przedszkola Samorzàdowego Nr
2 im. Kubusia Puchatka.

Rycerze Floriana - to my!
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oraz JaÊ OleÊkowski. Swoje umiej´tnoÊci
muzyczne zaprezentowa∏y te˝ dzieci,
które zagra∏y na ró˝nych instrumentach
perkusyjnych i butelkach. Niespodziankà
by∏ tak˝e pokaz wozów stra˝ackich,
który mia∏ miejsce przed kinem „Zdrój”.
Dalsze Êwi´towanie odby∏o si´ w przed-
szkolu, gdzie na dzieci czeka∏ przepysz-
ny tort z p∏onàcymi racami.

Przypomnijmy: Przedszkolna Dru-
˝yna Stra˝acka, a tak˝e Orkiestra Stra-
˝acka powsta∏y w 2014 roku z inicja-
tywy nauczycielek - Marzeny Fabisiak
i Eweliny Borowskiej. Ich celem jest
przede wszystkim dobra zabawa, ale
tak˝e zdobywanie umiej´tnoÊci radze-
nia sobie w sytuacjach trudnych i nie-
bezpiecznych, zdobywanie umiej´tnoÊ-
ci wspó∏dzia∏ania i wspó∏odpowie-
dzialnoÊci w grupie oraz budzenie i ro-

zwijanie postaw patriotycznych.
Co dwa tygodnie odbywajà si´ zaj´-

cia dla dzieci, tzw. „godzina stra˝acka”.
Prowadzone sà spo∏ecznie zarówno
przez nauczycielki, jak i przez stra˝a-
ków. Dwa razy w miesiàcu muzykuje
równie˝ orkiestra. Dzieci grajà na in-
strumentach perkusyjnych (tamburyn,
b´benek,marakasy, tarki, trójkàty, ta-
lerze), ale te˝ wystukujà rytm za pomo-
cà butelek plastikowych czy puszek.

W ubieg∏ym roku dzieci bra∏y aktyw-
ny udzia∏ w uroczystoÊciach patriotycz-
nych odbywajàcych si´ na terenie mias-
ta (3 maja, 11 listopada). Pe∏ni∏y wart´
przy Grobie Paƒskim przed Âwi´tami
Wielkanocnymi, a tak˝e wyst´powa∏y
na koncercie inaugurujàcym Festiwal
Piosenki Stra˝ackiej oraz na koncercie
charytatywnym dla Amelki.

     J. Ma∏ecka
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fot. K. Jasiƒska
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ROK 2015 W OBIEKTYWIE

fot. K. Jasiƒska

Festiwal Chleba i Soli oraz 44. Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyƒskiej - czerwiec

23. Fina∏ Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy - styczeƒ Wizyta Prezydenta RP Bronis∏awa Komorowskiego - marzec

Festiwal Piosenki i Kultury Romów - lipiec

Pó∏maraton Bieg Solny - wrzesieƒ

Ods∏oni´cie gwiazdy Wojciecha Pszoniaka -lipiec

Festiwal Operowo - Operetkowy - sierpieƒ

Ogó∏nopolskie Spotkania Teatralne - wrzesieƒ, paêdziernik.
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ZDROJU CIECHOCI¡SKIEGO
Zdj´cia do filmu Excentrycy - kwiecieƒ Koncert zespo∏u Golec uOrkiestra - maj

Koncert Sylwii Grzeszczak - lipiec

Pó∏maraton Uzdrowisko Ciechocinek - sierpieƒ

30-lecie Miejskiego Centrum Kultury - grudzieƒ

Wielka Gala Tenorów - lipiec

Koncert grupy Mrozu Band - sierpieƒ

Sylwester w parku Zdrojowym - grudzieƒ



Grudzieƒ jest bez wàtpienia dla wszystkich wyjàtkowy spoÊród pozosta-
∏ych jedenastu miesi´cy i kiedy nadchodzi, wszyscy bardzo si´ cieszymy,
bo to oznacza, ˝e Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia tu˝ tu˝.

Uczniowie klas  2 c i 2 d na zaj´ciach
komputerowych po∏àczyli si´ ze stacjà ko-
smicznà i zlecili astronautom wykonanie
zdj´ç Ziemi. PrzystàpiliÊmy do projektu
EarthKAM. Jest to projekt edukacyjny
NASA, dzi´ki niemu uczniowie z ca∏ego
Êwiata mogà wykonywaç zdj´cia powierz-
chni Ziemi aparatem cyfrowym znajdujà-
cym si´ na pok∏adzie Mi´dzynarodowej
Stacji Kosmicznej.

Zainicjowany zosta∏ przez dr Sally Ride,
pierwszà amerykaƒskà astronautk´. Jeden
z astronautów znajdujàcych si´ na stacji
ISS montuje dedykowany misji aparat przy
oknie skierowanym pionowo w dó∏ w stro-
n´ powierzchni Ziemi. Aparat jest pod∏àczo-
ny do laptopa, do którego sp∏ywajà zlecenia
wykonania zdj´ç przesy∏ane przez uczniów
za poÊrednictwem specjalnego oprogra-
mowania. Misje sà planowane co kwarta∏.
Dzieci Êledzi∏y na mapie orbity stacji
kosmicznej i wybiera∏y ciekawe miejsca
do sfotografowania.

                 Magdalena Maƒkowska

Misja
kosmiczna

Na zdj´ciu: Jemen (16.50 N 52.56 E)
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Spotkania z Miko∏ajem

specjalnie dla niego. Ka˝da grupa za-
prezentowa∏a swoje umiej´tnoÊci wo-
kalno - artystyczne. Spotkania min´∏y
w bardzo mi∏ej atmosferze. Âwi´ty
Miko∏aj obdarowa∏  wszystkie dzieci
prezentami i prosi∏, aby by∏y grzeczne
przez ca∏y rok. Przedszkolaki serdecznie 
podzi´kowa∏y mu za otrzymane pre-
zenty, a tak˝e obieca∏y, ˝e b´dà grzecz-
ne i poprosi∏y, by przyby∏ do nich za
rok.
              Aleksandra Wawrzonkowska

Na pewno wszyscy czekamy na nie z
wielkà niecierpliwoÊcià, ale doskonale
wiemy, ˝e tych Êwiàt najbardziej wy-
czekujà dzieci, bo kojarzà si´ im z du˝à
iloÊcià mi∏ych goÊci, choinkà, Êniegiem,
a przede wszystkim z Miko∏ajem i pre-
zentami.

Mimo braku bia∏ego puchu Âw. Mi-
ko∏aj odwiedzi∏ nasze przedszkole. Na
jego wizyt´ wszystkie dzieci cierpliwie
czeka∏y. WczeÊniej nauczy∏y si´ wielu
piosenek i wierszy, które przygotowa∏y
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Jak sp´dziliÊcie Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia?
Wiktoria: Dobrze.
Basia: By∏ Miko∏aj u mnie.
Roksana: By∏y prezenty.
Wiktoria: Dosta∏am tablet i to ubranie,
które mam na sobie.
Roksana: A ja dosta∏am lalk´.
Z kim sp´dziliÊcie Âwi´ta?
Basia: Z babcià i z dziadkiem.
Roksana: Z ciocià, babcià i dziadkiem.
Wiktoria: A ja z babcià Wandzià, babcià Da-
nielà, babcià Zosià i moim starszym bratem
Dominikiem, który chodzi ju˝ do szko∏y.
JedliÊcie jakieÊ wyjàtkowe potrawy?
Roksana: Mnie babcia zrobi∏a roladki.
Z serem. Pyszne.
Wiktoria: Ja jad∏am karpia, kaczk´, pierniki
i rosó∏. Mój pies Chanel - to jest york - te˝
jad∏ rosó∏.
Basia: U mnie by∏ barszcz, pierogi i ryba.
Wiktoria: Ja te˝ mia∏am pierogi.
Roksana: Ja te˝!
Czy po Êwi´tach jest jakaÊ kolejna okazja
do Êwi´towania?
Basia: Ja wiem! Sylwester!
Roksana: B´dà fajerwerki.
Basia: I jedzenie!
Wiktoria: I kolacja!
Co si´ robi w Sylwestra?
Basia: Bawi si´.
Wiktoria: Wiesza si´ balony na Êcianie.
Roksana: I dekoracje.
Basia: A u mnie kwiaty.
Roksana: I sà fajerwerki.
W Sylwestra w domu b´dziecie siedzieç?
Roksana: Tak.
Basia: Ja id´ na lunch z tatà i z mamà.
Co jeszcze mo˝na robiç podczas Sylwestra?
Roksana: Taƒczyç.
Wiktoria: U mnie w domu b´dzie bardzo
g∏oÊna muzyka.
Basia: A u mnie b´dà graç instrumenty.
Wiktoria: U mnie te˝ b´dà instrumenty.
Basia: A my b´dziemy taƒczyç cza-cz´.
Wiktoria: A u mnie b´dà b´bny!
Basia: A ja dostan´ na Sylwestra takie
pianinko, co gra!
Jakà muzyk´ polecacie na imprez´? Macie
swoich ulubionych wykonawców?
Roksana: Nie...
Basia: Moja mama jest piosenkarkà.
Ooo. A gdzie Êpiewa?
Basia: W teatrze.
Wiktoria: A ja na Sylwestra mam
uszykowanà ró˝d˝k´ prawdziwà, co czaruje.

Sukienka ˝ó∏ta w Ênie˝ki
Tu˝ po Bo˝ym Narodzeniu spotka∏am si´ z Basià Szczepaƒskà, Roksanà Grze-
górskà i Wiktorià Wójcickà - pi´ciolatkami z Przedszkola Samorzàdowego
„Bajka”. Dziewczynki podzieli∏y si´ ze mnà refleksjami na temat Âwiàt, Syl-
westra i Nowego Roku.

Szko∏a Podstawowa nr 1 w Ciecho-
cinku otrzyma∏a dofinansowanie na wy-
posa˝enie gabinetów i klas, sprz´t oraz
pomoce dydaktyczne, niezb´dne do re-
alizowania edukacji w∏àczajàcej. Za kwo-
t´ 8700 z∏ zakupiono m.in. krzese∏ko
z blatem, bia∏e tablice, szafki, uk∏adanki,
gry dydaktyczne i ko∏o fortuny.

Edukacja w∏àczajàca oparta jest na
spo∏ecznym modelu postrzegania nie-
pe∏nosprawnoÊci, który uznaje, ˝e jej
przyczynami sà m.in. tworzone przez
spo∏eczeƒstwo bariery: spo∏eczne, eko-
nomiczne, prawne, organizacyjne. Dla
szkó∏ oznacza to zniesienie wszelkich
barier mentalnych, psychologicznych,
edukacyjnych, technicznych, organiza-
cyjnych i architektonicznych, które unie-
mo˝liwiajà bàdê utrudniajà uczniom
ze specjalnymi potrzebami edukacyjny-
mi funkcjonowanie w szkole.

       J. Ma∏ecka

 Szko∏a Podstawowa Nr 1 w Cie-
chocinku przystàpi∏a do programu
„Ksià˝ki naszych marzeƒ”, dzi´ki któ-
remu otrzyma∏a kwot´ 2712,00 z∏ z
przeznaczeniem na zakup ksià˝ek do
biblioteki szkolnej w celu promocji czy-
telnictwa wÊród dzieci i m∏odzie˝y oraz
rozwijania ich kompetencji i za-
interesowaƒ czytelniczych. Za pienià-
dze z programu zakupione zosta∏y
ksià˝ki, które nie sà podr´cznikami.
Zosta∏y wybrane przez uczniów - sà to
zatem lektury, którymi faktycznie sà
oni zainteresowani.

      J. Ma∏ecka

Od lewej: Wiktoria Wójcicka, Basia Szczepaƒska,
Roksana Grzegórska.
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A co nià wyczarujesz?
Wiktoria: Ksi´˝niczk´ Arielk´, co ma ogon.
Czy na Sylwestra trzeba si´ jakoÊ specjalnie
wystroiç?
Roksana: Tak. W sukienk´.
Wiktoria: ˚ó∏tà w Ênie˝ki i bardzo d∏ugà!
Roksana: Lepsza bia∏a!
Basia: Niebieska! I koron´ trzeba za∏o˝yç.
Wiktoria: I fryzur´ zrobiç. Albo kitk´ albo
warkocze.
Roksana: Warkocze mo˝na zawinàç
dooko∏a g∏owy.
Basia: Ja sobie zrobi´ w∏osy piankà.
Wiktoria: A ja mo˝e loki nakr´c´. Moja
mama loki ma.
Makija˝ te˝ mo˝ecie sobie zrobiç?
Basia: Tak! Ja mam swoje kosmetyki. Do-
sta∏am od Miko∏aja. Pomaluj´ sobie usta,
a tak˝e powieki na niebiesko.
Roksana: A ja usta i oczy na ró˝owo. I za-
∏o˝´ kolczyki truskawki.
Wiktoria: Ja sobie ca∏à buzi´ pomaluj´ na
truskawk´. I we w∏osy w∏o˝´ truskawki.
Po Sylwestrze nadchodzi Nowy Rok. Co
wyjàtkowego chcielibyÊcie, ˝eby si´ w nim
wydarzy∏o?
Basia: Fajerwerki.
Roksana: Ja bym chcia∏a, ˝eby jak najszyb-
ciej by∏a Gwiazdka.
Basia: Pieska bym chcia∏a.
Wiktora: A ja bym chcia∏a pojechaç nad
morze.
Jakie ˝yczenia chcia∏ybyÊcie z∏o˝yç swoim
najbli˝szym na Nowy Rok?
Basia:  Kole˝ankom z przedszkola ˝ycz´
wszystkiego dobrego. Mamie i tacie - du˝o
zdrówka.
Wiktoria: Kole˝ankom, ̋ eby si´ nie k∏óci∏y.
Rodzicom, ˝eby mnie mocno kochali.
Roksana: Kole˝ankom ˝ycz´, ˝eby by∏y
fajne. A rodzicom przesy∏am du˝o buzia-
ków.

      Rozmawia∏a Justyna Ma∏ecka

Wymarzone ksià˝ki
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Uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 1 w Ciechocinku z wychowawczynià Annà Baranik.

Wszyscy powinniÊmy nauczyç si´
udzielaç pierwszej pomocy, nawet jeÊli
nie mamy takiego obowiàzku, i mia∏o-
by to s∏u˝yç  do ewentualnego u˝ycia
w wyjàtkowych sytuacjach.

Pierwsza pomoc bardzo cz´sto ra-
tuje ˝ycie, o czym Êwiadczà przyk∏ady
z gazet i mediów. A przecie˝ nie dzieje
si´ to gdzieÊ daleko, tylko w∏aÊnie tu˝
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Pierwsza pomoc ratuje ˝ycie!
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obok nas. Dlatego tak wa˝ne by∏o szko-
lenie, które w przedszkolu przeprowa-
dzi∏a firma Askar Protect. Sponsorem
szkolenia by∏ sklep elektryczny ENER-
GON (www.energon.sklep.pl) Ciechoci-
nek przy wspó∏pracy Jednostki Ratow-
niczo - GaÊniczej Nr 2 PSP w Ciecho-
cinku.

Zaj´cia szkoleniowe odby∏y si´ dla
rodziców i dzieci ze starszych grup,
a nast´pnie dla m∏odszych. Omówiono
podstawy pierwszej pomocy w nag∏ych
stanach  zagro˝enia ˝ycia. Pokazano
zasady post´powania i udzielania po-
mocy w sytuacjach ˝ycia codziennego.
Póêniej zaÊ rodzice i dzieci odbyli prak-
tyczne çwiczenia z wykorzystaniem fan-
toma: przeprowadzali resuscytacj´,
uczyli si´ prawid∏owego opatrywania
ran i post´powania w przypadku opa-
rzeƒ, z∏amaƒ, ataków padaczki czy ta-
mowania krwotoków. Mamy nadziej´,
˝e uzyskane wiadomoÊci oka˝à si´ przy-
datne i dadzà kursantom pewnoÊç po-
dejmowania w∏aÊciwych decyzji w przy-
padku nag∏ych zdarzeƒ!

Szkolenie mia∏o na celu zapoznanie
dzieci i rodziców z tematykà i technika-
mi udzielania pierwszej pomocy w sy-
tuacjach nag∏ego zagro˝enia ˝ycia.
Wiele takich sytuacji pojawia si´ w na-
szym codziennym ̋ yciu, cz´sto podczas
wykonywania najprostszych - codzien-
nych czynnoÊci.

StaraliÊmy si´ pokazaç, jak niewiele
czasami potrzeba, ˝eby pomóc innemu
cz∏owiekowi w sytuacji zagro˝enia ̋ ycia.
Ka˝dy z nas mo˝e w najmniej oczekiwa-
nej chwili znaleêç si´ w sytuacji, kiedy
musi w sobie znaleêç choçby to mini-
mum si∏y wewn´trznej i odwagi aby
staç si´ szansà prze˝ycia dla kogoÊ in-
nego - czasami dla kogoÊ obcego, ale
(i byç mo˝e najwa˝niejsze) tak˝e dla
osób bliskich.

Planujemy dalej prowadziç eduka-
cj´ z zakresu wiedzy i umiej´tnoÊci
udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej w formie cyklicznych otwar-
tych spotkaƒ warsztatowych dla dzieci
i rodziców.

Wies∏awa Wójcik, Marzena Makowska



fot. K. Jasiƒska

17 grudnia 2015 r. w Aleksandrowie Kujawskim odby∏a si´ uroczystoÊç wr´czenia nagród za osiàgni´cia w
dziedzinie twórczoÊci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Na zdj´ciu: Zarzàd Powiatu w otoczeniu laureatów nagród dla twórców kultury. Od lewej stojà: Wojciech Marjaƒski, Iwona
Krzysztanowicz, Pawe∏ Nowak, Dariusz Wochna, Aleksander Kamedulski, Teresa Maksim, Miros∏aw Satora i Lotfi Mansour.

Medale, kwiaty i szampan
4 grudnia br. w Urz´dzie Miejskim w Cie-

chocinku odby∏a si´ uroczystoÊç, podczas któ-
rej wyró˝niono par´ ma∏˝eƒskà o pi´çdziesi´-
cioletnim sta˝u. Postanowieniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy me-
dalem za d∏ugoletnie po˝ycie ma∏˝eƒskie od-
znaczeni zostali Paƒstwo  Kazimiera i Wac∏aw
Bednarscy, którzy zwiàzek ma∏˝eƒski zawarli
dnia 17 paêdziernika 1964 roku w Aleksan-
drowie Kujawskim. Jubilaci otrzymali równie˝
z ràk Burmistrza Ciechocinka Leszka Dzier˝e-
wicza kwiaty oraz okolicznoÊciowe adresy.
Wzruszenie wywo∏a∏y dêwi´ki Marsza Men-
delsona, nie zabrak∏o tak˝e szampana.

          J. Ma∏ecka
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Nagrody dla animatorów kultury

Zarzàd Powiatu przyznajàc doroczne
nagrody ma na celu wyró˝nienie i uho-
norowanie artystów i dzia∏aczy kultury,
których dzia∏alnoÊç istotnie wp∏yn´∏a
na rozwój twórczoÊci artystycznej lub
upowszechnianie i ochron´ kultury.
Nagrody przyznawane sà osobom fi-
zycznym, prawnym i innym podmiotom
dzia∏ajàcym na rzecz upowszechniania
kultury.

WÊród osób nagrodzonych w dzie-
dzinie twórczoÊci artystycznej Zarzàd
Powiatu przyzna∏ nagrody nast´pujà-
cym osobom:

Paw∏owi Nowakowi - aleksandro-
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i rysownikowi, laureatowi wielu presti-
˝owych nagród i wyró˝nieƒ artystycz-
nych, który tworzy subtelne, bajeczne
grafiki i poetyckie pastele;

Aleksandrowi Kamedulskiemu -
dwudziestojednoletniemu, utalento-
wanemu barytonowi z Nieszawy, który
pomimo m∏odego wieku z wielkim
powodzeniem koncertuje w Polsce i za
granicà.

 Za upowszechnianie i ochron´ kul-
tury nagrody otrzymali:

Iwona Krzysztanowicz - mieszkajàca
w Ciechocinku animatorka kultury mu-

zycznej wÊród dzieci i m∏odzie˝y, in-
struktorka szkolnych zespo∏ów wokal-
nych, organizator wielu form artystycz-
nych takich jak festiwale, imprezy Êro-
dowiskowe i szkolne.

Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepe∏-
nosprawnych „Pro Omnibus”, która
prowadzi szerokie dzia∏ania na rzecz
osób niepe∏nosprawnych, organizator
Mi´dzynarodowego Festiwalu Piosenki
M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej w Ciecho-
cinku, b´dàcego kontynuacjà Festiwalu
Dzieci i M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej,
który zapoczàtkowa∏a Êp. Gra˝yna Âwi-
ta∏a.

Teresa Maksim - za∏o˝ycielka Niesza-
wskiego Towarzystwa Kulturalnego,
która poprzez wielkà aktywnoÊç kultu-
ralnà przyczyni∏a si´ do o˝ywienia dzia-
∏alnoÊci kulturalnej w Nieszawie. Inicju-
jàc s∏ynne wieczory historyczne poÊwi´-
cone postaciom i wydarzeniom zwià-
zanym z Nieszawà i okolicà wskrzesi∏a
uÊpionego ducha tradycji i historii mia-
sta.

Daria Danuta Lisiecka - poetka, ani-
matorka kultury i laureatka wielu na-
gród teatralnych i poetyckich, ale przede
wszystkim wielka mi∏oÊniczka i znaw-
czyni ˝ycia i twórczoÊci Edwarda Sta-
chury oraz realizatorka s∏ynnej Bia∏ej
Lokomotywy.

   Red. (êród∏o: www.aleksandrow.pl)



fot. K. Jasiƒska
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Wspomnienia o moim Prefekcie
w setnà rocznic´ jego urodzin

Bioràc pod uwag´ terminy dwóch wy-
daƒ (1957 i 1985) ksià˝ki „Jasne promie-
nie w Dachau" autorstwa ksi´dza bis-
kupa Franciszka Korszyƒskiego mog´
tylko ˝a∏owaç, ˝e otrzyma∏em t´ ksià˝k´
tak póêno i pocieszaç si´, ˝e lepiej póê-
no ni˝ wcale. Po jej przeczytaniu wróci∏y
wspomnienia sprzed kilkudziesi´ciu lat.
Dotyczy∏y one mojego prefekta ks. Józe-
fa Âwiniarskiego (1915-1984), by∏ego
wi´ênia obozu koncentracyjnego w Da-
chau (numer obozowy 22711).

Wtedy postanowi∏em, ˝e podczas
swojej bytnoÊci w Ciechocinku b´d´
nawiedza∏ grób mojego Prefekta na
pi´knie po∏o˝onym cmentarzu pod t´˝-
niami. Podczas ostatnich listopadowych
odwiedzin, z pewnym zdziwieniem
stwierdzi∏em, ˝e na tablicy nagrobnej
widnia∏ rok 1915 jako data urodzin
Ksi´dza, a wi´c 100 lat temu. Ponownie
wróci∏y wspomnienia, dotyczàce ˝ycia
i dzia∏alnoÊci  ks. Józefa Âwiniarskiego,
który w latach 1970-1984 mi´dzy in-
nymi pe∏ni∏ obowiàzki Proboszcza Parafii
Rzymskokatolickiej Êw. Ap. Piotra i Paw∏a
w Ciechocinku.

˚eby przybli˝yç czytelnikowi sylwetk´
Ksi´dza Józefa, spisa∏em swoje reminis-
cencje dotyczàce okresu mojego pobytu
w szkole Êredniej.
    W latach 1950-1954 ucz´szcza∏em
do renomowanej w owych czasach m´-
skiej szko∏y Êredniej Liceum Ziemi Ku-
jawskiej we W∏oc∏awku. Grono peda-
gogiczne tej szko∏y stanowi∏ zespó∏
nauczycieli odznaczajàcych si´ silnà
osobowoÊcià i autorytetem wÊród ucz-
niów oraz ich rodziców. Nauczyciele
owi nie byli entuzjastami nowego wte-
dy ustroju. Nie bali si´ przekazywaç rze-
telnej, niezafa∏szowanej wiedzy, uczàc
prawdziwej historii, a nie tej wtedy obo-
wiàzujàcej w programach szkolnych.
    Lata 1950-54 dla naszej Ojczyzny to
lata ponure politycznie. PrzeÊladowano
i niszczono wszystko, co by∏o patriotycz-
ne i polskie. Lewicowa w∏adza czyni∏a
wysi∏ki, by nasz „przyjaciel" Stalin by∏
obecny w szkole, pracy, prasie, filmie
i na ulicy. W∏oc∏awski deptak, czyli ulic´
3 Maja komuniÊci nazwali ulicà Józefa
Stalina. Toczy∏a si´ otwarta walka z Ko-
Êcio∏em. Ksiàdz Prymas Wyszyƒski,
wczeÊniej kap∏an w∏oc∏awski, zosta∏ in-
ternowany.
    Z wielkà ulgà przyj´liÊmy wiadomoÊç
o Êmierci Stalina w marcu 1953 roku.
W domu, szkole, wÊród najbli˝szych
cieszyliÊmy si´, ˝e go ju˝ nie ma i spo-
glàdaliÊmy w przysz∏oÊç z nadziejà, ˝e

b´dzie lepiej.
    Ks. Józef Âwiniarski w 1950 roku sta-
nà∏ przed trudnym zadaniem zdobycia
autorytetu wÊród m∏odzie˝y jako kate-
cheta i równoprawny cz∏onek szacownej
Rady Pedagogicznej Liceum Ziemi Ku-
jawskiej. Nie potrzebowa∏ d∏ugiego cza-
su, ˝eby sprostaç temu zadaniu. By∏ uro-
dzonym pedagogiem, zawsze przygoto-
wanym do lekcji. Posiada∏ du˝à wiedz´,
a swoje wyk∏ady prowadzi∏ jasno i zwi´ê-
le. Nie ucieka∏ od trudnych tematów,
a jednoczeÊnie wymaga∏ od swoich ucz-
niów znajomoÊci przekazywanych treÊci.
By∏ cz∏owiekiem ciep∏ym, pogodnym,
a jednoczeÊnie wzbudzajàcym szacunek
wÊród m∏odzie˝y.
    O swoich prze˝yciach wi´ênia obo-
zu w Dachau nigdy nam nie opowiada∏,
za wyjàtkiem jednej jedynej lekcji, kiedy
to szybko uporawszy si´ z tematem,
reszt´ lekcji poÊwi´ci∏ na opowiadanie
o sobie i m´czeƒskiej Êmierci swojego
prze∏o˝onego i wspó∏wi´ênia biskupa
Micha∏a Kozala (1883-1943), dziÊ ju˝
b∏ogos∏awionego. Ksiàdz Âwiniarski na
koƒcu tej lekcji religii wspomnia∏, ˝e
przeprowadzono na nim pseudo-eks-
perymenty medyczne, bowiem Dachau
by∏o obozem koncentracyjnym, w któ-
rym na masowà skal´ stosowano te nie-
ludzkie praktyki. Polega∏y one mi´dzy
innymi na wywo∏ywaniu i leczeniu po-
socznicy i malarii. Alumn Józef mia∏ nie-
szcz´Êcie zostaç wytypowanym do tych
„badaƒ". Wstrzykiwano mu zarazki ma-
larii, a tak˝e w kciuk lewej r´ki ró˝ne
bakterie w celu wywo∏ania ropowicy,
objawiajàcej si´ ci´˝kim zaka˝eniem
i gniciem palca. Jedynà skutecznà me-
todà uratowania ˝ycia by∏a wówczas
szybka amputacja palca. Dramat m∏o-
dego alumna by∏ tym wi´kszy, ˝e brak
kciuka wed∏ug obowiàzujàcego wtedy
prawa koÊcielnego, móg∏ mu w przysz-
∏oÊci uniemo˝liwiç otrzymanie Êwi´ceƒ
kap∏aƒskich. W tej sytuacji postanowi∏
walczyç o uratowanie palca. Zdaniem
wspó∏wi´êniów - polskich lekarzy - sytu-
acja by∏a beznadziejna. Widzàc jego
desperacj´, bez przekonania, poradzili
mu moczenie palca w dost´pnych p∏y-
nach dezynfekujàcych (roztwory lizolu)
oraz intensywne i d∏ugotrwa∏e masa˝e.
Józef Âwiniarski samorzutnie wzbogaci∏
terapi´ o ˝arliwà modlitw´ do Matki
Bo˝ej i swojego patrona Êw. Józefa.
G∏´boka wiara po∏àczona ze wskaza-
nymi przez przyjació∏ ˝mudnymi i boles-
nymi zabiegami, uratowa∏a palec i poz-
woli∏a doczekaç wyzwolenia w kwietniu

1945 roku. Palec by∏ co prawda znieksz-
ta∏cony, usztywniony i pozbawiony cz´Ê-
ciowo umi´Ênienia, ale jednak zachowa∏
si´. Prze∏o˝eni alumna po obejrzeniu
go stwierdzili, ˝e nie stanowi on ˝adnej
przeszkody do przyj´cia Êwi´ceƒ kap∏aƒ-
skich.
    Dziwna to by∏a lekcja i zapami´ta∏em
jà do dziÊ. W pami´ç wbi∏y mi si´ zw∏asz-
cza dwie postacie: postaç biskupa, który
póêniej zosta∏ og∏oszony b∏ogos∏awio-
nym i alumna obdarzonego wyjàtkowo
g∏´bokà wiarà i - jak si´ póêniej dowie-
dzia∏em - sporà odwagà cywilnà.
    Po kilku miesiàcach nauki religii LZK
podzieli∏o los innych szkó∏ Êrednich. Lek-
cje religii zosta∏y usuni´te ze szko∏y. Ku-
ria Biskupia zorganizowa∏a lekcje religii
w dwóch pomieszczeniach w prawej
nawie katedry, zupe∏nie nieprzygoto-
wanych do tych celów. Pami´tam, ˝e
sale te by∏y nieustannie zimne, zarówno
zimà, jak i latem, a na zaj´ciach siedzie-
liÊmy ubrani w kurtki i p∏aszcze. Wizytu-
jàcy zimowà porà biskup Korszyƒski po-
chwali∏ nas, ̋ e bardzo sprawnie piszemy
notatki wiecznym piórem w r´-
kawiczkach. OczywiÊcie lekcje religii pro-
wadzi∏ nasz ksiàdz prefekt Âwiniarski.
Dodatkowà atrakcjà dla nas by∏ fakt, ˝e
zaj´cia mia∏y charakter koedukacyjny
i ucz´szcza∏y na nie równie˝ dziewcz´ta
z ˝eƒskiego Liceum im. Marii Konopnic-
kiej.
    Nauka religii nie sprawia∏a nam trud-
noÊci, tym bardziej, ˝e wi´kszoÊç poru-
szanych zagadnieƒ mia∏a swoje odbicie
w kazaniach, które g∏osi∏ Ksiàdz Prefekt
podczas coniedzielnej Mszy przeznaczo-
nej dla m∏odzie˝y szkó∏ Êrednich w kate-
drze o godzinie 10.00. Dodatkowà za-
ch´tà by∏o wprowadzenie j´zyka
polskiego do liturgii.
    Czas up∏ywa∏ szybko, a my doras-
taliÊmy fizycznie, jak równie˝ w wierze.
W czerwcu 1954 roku na ostatniej lekcji
religii by∏o uroczyÊcie i sentymentalnie.
Po rozdaniu Êwiadectw Ksiàdz Prefekt
rozda∏ najlepszym uczniom nagrody
ksià˝kowe ufundowane przez siebie.
By∏em troch´ rozczarowany, ˝e ja zosta-
∏em pomini´ty. W pewnym momencie
Ksiàdz Prefekt poprosi∏ mnie do swojego
stolika. Przeprosi∏, ˝e o mnie zapomnia∏
i wr´czy∏ mi podarek ze s∏owami, które
pami´tam do dziÊ: „Przyjmij ode mnie
na pamiàtk´ rzecz mi najdro˝szà - mój
ró˝aniec, który sam wykona∏em w Da-
chau, z którym nie rozstawa∏em si´ do
dnia dzisiejszego. Niech ci´ prowadzi.”
To by∏o prze˝ycie. Ró˝aniec by∏ wykona-
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B´dzie nowy hotel  Müllerany z utwardzonego chleba i blaszek pu-
szek konserwowych.
    WyjechaliÊmy na studia. Podczas
okresowych powrotów z przyjemnoÊ-
cià uczestniczyliÊmy w niedzielnych ka-
tedralnych Mszach Êwi´tych o godzinie
10.00. Ksiàdz Prefekt g∏osi∏ kazania po-
Êwi´cone przygotowaniom i zmianom,
jakie mia∏ wprowadziç Sobór Watykaƒski
II.
    By w pe∏ni scharakteryzowaç sylwetk´
ks. Józefa Âwiniarskiego nie mog´ pomi-
nàç dwóch faktów, o  których dowie-
dzia∏em si´ stosunkowo niedawno. Po
pierwsze w 1939 roku kleryk Józef Âwi-
niarski zanim jeszcze zosta∏ aresztowa-
ny wraz z innymi alumnami i profeso-
rami Seminarium przez Niemców, zdà˝y∏
uratowaç korony papieskie z Cudow-
nego Obrazu Matki Bo˝ej Char∏upskiej.
Drugi fakt, bardzo znamienny dla po-
stawy ksi´dza Józefa opisuje w swojej
ksià˝ce ówczesny jego prze∏o˝ony, rektor
Seminarium Duchownego, póêniejszy
ks. biskup Franciszek Korszyƒski. Cytuj´
fragment jego ksià˝ki:

„Wybrano mnie na doÊwiadczenia
z malarià. Ju˝ by∏em w kàpieli, ju˝ z in-
nymi znalaz∏em si´ w rewirze: Za chwil´
mia∏em otrzymaç zastrzyk, ale piel´g-
niarz, który mia∏ dokonaç tego wyszed∏
po coÊ do sàsiedniej sali. Wtedy ktoÊ
szybko powiedzia∏: „Niech ksiàdz rektor
ucieka" i tak silnie pchnà∏ mnie na drzwi,
˝e drzwi otworzy∏y si´, a ja znalaz∏em
si´ na ulicy rewirowej (...). Rozejrzawszy
si´ dooko∏a i  nie widzàc nigdzie „esma-
na” szybkim krokiem poszed∏em na
blok. Po drodze nie spotka∏em nikogo
niebezpiecznego, na izbie nikt nie za-
interesowa∏ si´ mnà do samego obiadu.
S∏owem sztuka uda∏a si´ Êwietnie i nie
zatruto mojego organizmu malarià, za
co Panu Bogu jestem bardzo wdzi´czny
i ksi´dzu Józefowi Âwiniarskiemu - me-
mu ukochanemu uczniowi, który
wprawdzie troch´ mnie nie uszanowa∏,
bo popchnà∏ mnie na drzwi, i to mocno,
ale niech mu za to Pan Bóg zap∏aci."
    Mo˝na by jeszcze wiele napisaç o
postawie mojego Prefekta. Niestety,
ramy niniejszego wspomnienia sà zbyt
ma∏e, aby umieÊciç w nich tak wielkà
postaç. Nale˝y tylko wspomnieç, ˝e
Êwi´cenia kap∏aƒskie przyjà∏ 29 lipca
1945 roku w polskim koÊciele w Pary˝u.
By∏ patriotà. Tak silnie t´skni∏ za ojczyznà,
˝e zrezygnowa∏ ze studiów na wydziale
pedagogiki Instytutu Katolickiego w Pa-
ry˝u i przy pierwszej nadarzajàcej si´
okazji powróci∏ do kraju. Ca∏ym swoim
˝yciem udowodni∏, ˝e by∏ wierny pos∏u-
dze kap∏aƒskiej. By∏ wychowawcà m∏o-
dzie˝y, jak równie˝ patriotà Polakiem.
    Ja ze swej strony jestem szcz´Êliwy,
˝e choç w drobnej cz´Êci spe∏ni∏em swój
d∏ug wdzi´cznoÊci wobec mojego Pre-
fekta, piszàc niniejsze wspomnienie.

     Jan Mieczys∏aw Kowalczyk

 W centrum naszego uzdrowiska,
blisko parku Zdrojowego i s∏ynnej so-
lankowej fontanny Grzybek, sta∏ przez
ponad sto lat niezwyk∏y budynek, o
którym pisano nawet piosenki.

„W Ciechocinku
W samym rynku
Jest hotel Müllera
Tam szampaƒskie
Jest ga∏gaƒskie
Za to dobrze zdziera
Tam dziewczyna
Jak malina
I pi´kne numera”

Wybudowa∏ go w po∏owie XIX wie-
ku kupiec z pobliskiej Nieszawy - Karol
Samuel  Müller. Hotel  mieÊci∏ oprócz
pokoi, sal´ balowà, cukierni´ i sklepy
galanteryjne. Jego zaletà by∏o po∏o˝e-
nie blisko êróde∏ solankowych i wszel-
kich atrakcji uzdrowiskowych. GoÊcie
ch´tnie wybierali  w nim nocleg - tak-
˝e ze wzgl´du na dobrà kuchni´. Nie-
stety, obiekt ten sp∏onà∏ w lipcu 1878 r.
Müller nie  za∏ama∏ si´ i zainwestowa∏
w odbudow´. Cztery lata póêniej sta-
nà∏ nowy budynek hotelu. Inwestor
prawdopodobnie nie do˝y∏ oddania
go do u˝ytku, bowiem zmar∏ w 1881
r. i spoczà∏ na cmentarzu ewangelic-
kim na S∏oƒsku. Dochody czerpali ju˝
jego spadkobiercy. Po II wojnie Êwia-
towej hotel zmieni∏ w∏aÊcicieli. W 1946
r. sta∏ si´ siedzibà szko∏y Êredniej - no-
wo utworzonego liceum i gimnazjum

oraz internatu. Sala balowa zamieni∏a
si´ w gimnastycznà, a restauracja nadal
kusi∏a swoja werandà. W∏adze miasta
sprzeda∏y swojà cz´Êç od strony ul.
Zdrojowej prywatnym w∏aÊcicielom pod
koniec ubieg∏ego wieku.

Kolejny po˝ar zdarzy∏ si´ we wrzeÊ-
niowà noc 2008 roku. Pogorzelisko
szpeci∏o miasto. Zawirowania wokó∏
okreÊlenia, do kogo nale˝y Sala Mali-
nowa,  trwa∏y latami. Inni w∏aÊciciele
cz´Êci od strony ul. Zdrojowej i KoÊ-
ciuszki nie  mogli si´ zdecydowaç,
czy podjàç wyzwanie i zainwestowaç
w odbudow´ hotelu, który jest zabyt-
kiem. W koƒcu obiekt poszed∏ pod
m∏otek i przeszed∏ w r´ce jednego
w∏aÊciciela. Tu˝ przed Êwi´tami Bo˝e-
go Narodzenia zakoƒczy∏o si´ wybu-
rzanie ruin i porzàdkowanie terenu.
Widok pustego placu w centrum uz-
drowiska jest zaskoczeniem dla wszyst-
kich, którzy przywykli do tego, ˝e w
pobli˝u parku sta∏ obiekt w charakte-
rystycznym stylu muru pruskiego. Jak
zapewnia nowy w∏aÊciciel, trwajà prace
architektoniczne nad opracowaniem
projektu  odbudowy hotelu Müllera i
za kilka miesi´cy na plac ruszà budo-
wlaƒcy. A na razie trzeba zadowoliç
si´ widokiem fotografii przedstawia-
jàcych budynek w ca∏ej krasie, które
okalajà dzia∏k´.

      Tekst i fot. Aldona Nocna



21 grudnia 2015 r. w Galerii „Pod Dachem Nieba” w Ciechocinku zagoÊci∏y Anio∏y. Sta∏o si´ to za sprawà Ma∏-
gorzaty Jakubiec, która swoje wyobra˝enie o nich przenios∏a na p∏ótno. Uczestników wernisa˝u, w tym, m.in.
El˝biet´ Pietrzykowskà, która kierowa∏a ciechociƒskà galerià do 2014 r. oraz dr. Zdzis∏awa Zieliƒskiego, ho-
norowego  prezesa Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka przywita∏ gospodarz tego miejsca Marian Gawinecki,
prezes TPC. To z inicjatywy M. Gawineckiego anio∏y Ma∏gorzaty Jakubiec prezentujà si´ w ca∏ej okaza∏oÊci w jed-
nej z najpi´kniejszych galerii w naszym kraju.
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Z ˚YCIA MIASTA

Wystawa zatytu∏owana „Mój anielski
Êwiat” to kilkadziesiàt prac olejnych.
Wszystkie powsta∏y na przestrzeni osta-
tnich szeÊciu lat. Najnowsze obrazy uj-
rza∏y Êwiat∏o dzienne na kilka dni przed
wernisa˝em. Tchnà Êwie˝oÊcià dos∏ow-
nie i w przenoÊni. Sà efektem rozwoju
malarki, jej twórczych poszukiwaƒ. Is-
toty niematerialne, jakimi sà anio∏y, od
zawsze fascynowa∏y Ma∏gorzat´ Jaku-
biec. One same ponoç te˝ podrzuci∏y
pomys∏ utrwalania ich wizerunków na
p∏ótnie. Widocznie zaufa∏y artystce, i˝
zrobi to najlepiej.

Ka˝dy cz∏owiek ma swojego Anio∏a
Stró˝a, który towarzyszy mu od  uro-
dzenia po kres jego dni. Przez ca∏y ten
czas opiekuje si´ swoim podopiecznym
i poÊredniczy mi´dzy nim a Bogiem.

Anio∏ stoi przy tobie
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19 grudnia w zape∏nionej po brzegi
publicznoÊcià sali widowiskowej MCK
odby∏ si´ koncert z cyklu „Cztery pory
roku” pt. „RadoÊç Bo˝ego Narodzenia”.
Wystàpili: Duet Jumi, Weronika Mrocz-
kowska, Adrian Paw∏uszka, Martyna
Rams, Katarzyna Grefkiewicz, Zespó∏
S∏awne S∏awki S∏awka, ¸ukasz Szczer-
betka, Dominika Bibro, Miron Karlewski,

Daria Trojanowska, Sarah Rygielski, Trio
Zugosa, Paula Raszka, Micha∏ Ma∏ecki,
Julia Bartoszek, Ma∏gorzata Go∏´bie-
wska, Duet Oldo, Aleksandra Ejsmont,
Zuzanna Cichoƒ, Paulina Âwistek i Wik-
toria Suczkow. Koncert przygotowa∏
S∏awomir Ma∏ecki, a poprowadzi∏ Miron
Karlewski.

      J. Ma∏ecka

RadoÊç Bo˝ego Narodzenia

Ma∏gorzata Jakubiec poprzez swojà
twórczoÊç przypomina nam o tym. Z
rzadka, jak przyzna∏a, podejmuje inne
tematy. Zawsze wraca do anio∏ów. To
one zaw∏adn´∏y jej wyobraênià i ch´cià
nieustannego twórczego poszukiwan-
ia drogi do nich, aby oddaç jak najpi´k-
niej istot´ tych czystych duchów. Na
pytanie, czym jest dla niej ta ekspozycja,
odpowiedzia∏a: -Troch´ jestem skr´po-
wana tà prezentacjà, gdy˝ towarzyszy
mi niepewnoÊç. Nie wiem, jak oglà-
dajàcy b´dà reagowaç na moje prace.
No, a poza tym jestem troch´ rozedrga-
na, bo na tych p∏ótnach jest tak˝e cz´Êç
mnie. Cieszy mnie jednak, ˝e podj´tym
tematem przypomn´, a niektórym byç
mo˝e uÊwiadomi´ obecnoÊç w naszym
˝yciu anio∏ów.

A jak jest postrzegana jej pasja ma-
larska przez rodzin´, znajomych, kole-
gów z pracy? Jak si´ okaza∏o, najbli˝si,
rodzina, przyjació∏ki sà dumni z jej dzia-
∏aƒ twórczych i zach´cajà do dalszego
doskonalenia warsztatu, ale nie wszyscy
z otoczenia Ma∏gorzaty Jakubiec rozu-
miejà potrzeb´ takiej artystycznej ak-
tywnoÊci. A czego nauczy∏y jà anio∏y?
Spokoju i dostrzegania pi´kna w rze-
czach ma∏ych. Jedno jest te˝ pewne,
i˝ wizerunki anio∏ów na obrazach sk∏a-
niajà oglàdajàcych do refleksji nad
swoim ˝yciem i relacjà z drugim cz∏o-
wiekiem. I tym sposobem anielski Êwiat
Ma∏gorzaty Jakubiec staje si´ tak˝e na-
szym Êwiatem.

Wystawa w Galerii „Pod Dachem Nie-
ba” w Ciechocinku jest drugà w dorob-
ku malarki. Ma∏gorzacie Jakubiec pod-
czas otwarcia wystawy towarzyszy∏a
najbli˝sza rodzina, mama oraz dzieci,
Patrycja i Miko∏aj. Przypomnijmy, cie-
chociƒska galeria mieÊci si´ w 22. Woj-
skowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Reha-
bilitacyjnym. Ekspozycj´  b´dzie mo˝na
oglàdaç  do 31 stycznia 2016 r., do
czego bardzo zach´camy, nie tylko ze
wzgl´du na podj´ty temat, pi´kne pra-
ce, ale i dlatego, ˝e rozmi∏owana w
sztuce Ma∏gorzata Jakubiec jest twórcà
stàd.

W cz´Êci artystycznej wernisa˝u wy-
stàpili z programem bo˝onarodzenio-
wym, Marzena i Waldemar Gmiƒscy,
którzy zaprezentowali kol´dy oraz Gru-
pa Kabaretowa „Z∏ota Maska”. Swoje
wiersze przedstawi∏a równie˝ ni˝ej pod-
pisana. Utwór zatytu∏owany „Anio∏ stoi
przy tobie” rozpoczà∏ wernisa˝owy wie-
czór.
               Tekst i fot. Wanda Wasicka



Z archiwum
„Zdroju Ciechociƒskiego”
1992 r.
Wiele problemów przysparza zagospodarowa-
nie kina „Zdrój”. Mimo rozpocz´tego remontu,
dotychczasowy dzier˝awca kina zrezygnowa∏
z umowy. W tej sytuacji zarzàd b´dzie poszuki-
wa∏ najlepszych rozwiàzaƒ tego problemu.
1993 r.
Przy za∏o˝eniach, ˝e wszystko dobrze pójdzie,
w dniu 1.04.1993 r. 4-5 funkcjonariuszy stra˝y
miejskiej z∏o˝y uroczyste Êlubowanie,po którym
umundurowanych stra˝ników z emblematami
t´˝ni na r´kawie b´dzie mo˝na widzieç w akcji
na ulicach - i nie tylko - miasta.
1995 r.
Ju˝ po raz trzeci ruszy∏a Wielka Orkiestra Âwià-
tecznej Pomocy. W Miejskim Centrum Kultury
zorganizowano imprezy zwiàzane z tà szczytnà
akcjà, pod has∏em „dzieci - dzieciom”. Wyst´-
powa∏y dzieci i m∏odzie˝ z teatrzyku „Trele mo-
rele”, dzieci´cy zespó∏ „Hippo”, goÊciliÊmy przed-
stawicieli radia „Las Vegas” i Telewizji Bydgoskiej.
Odby∏a si´ aukcja prac dzieci z Pracowni Rysunku
i Malarstwa dzia∏ajàcej przy MCK.
1999 r.
Mieszkaƒcy myÊlà, ˝e radni zarabiajà bajoƒskie
sumy pe∏niàc swoje funkcje w Urz´dzie. Tymcza-
sem dieta radnego wynosi tylko 250 z∏otych.
2002 r.
Po dwudziestoletniej przerwie reaktywowano
sekcj´ pi∏ki siatkowej dziewczàt. Cieszàca si´ co-
raz wi´kszym zainteresowaniem, nie tylko w na-
szym mieÊcie, ale tak˝e w ca∏ym kraju, dyscyplina,
znalaz∏a uznanie wÊród ciechociƒskich dzia∏aczy
sportowych  - g∏ównie za sprawà pami´tajàce-
go lata ÊwietnoÊci ciechociƒskiej siatkówki Pana
Krzysztofa Dru˝yƒskiego.
2003 r.
W∏asnoÊç PUC S.A. ¸azienki nr 2, zosta∏y sprze-
dane! Nowi w∏aÊciciele planujà zainwestowaç
kilka milionów, bowiem budynek wymaga grun-
townego remontu. W obiekcie ma byç prowadzo-
na dzia∏alnoÊç o profilu leczniczym.
2004 r.
Jak dowiedzieliÊmy si´ w ciechociƒskim magis-
tracie, dotar∏a w∏aÊnie do Ciechocinka przesy∏-
ka z Pary˝a zawierajàca nowe, stylowe oprawy
oÊwietleniowe, które zainstalowane b´dà na
ciechociƒskim deptaku - od ulicy Mickiewicza
do S∏owackiego. Przysporzy to na pewno tej
cz´Êci miasta wiele uroku i ucieszy zarówno
mieszkaƒców, jak i goÊci uzdrowiska.
2006 r.
Od 30 lat na ulicy Staszica w Ciechocinku kszta∏-
cili si´ fizjoterapeuci i kinezyterapeuci. Przez trzy
dekady absolwenci nigdy nie mieli problemów
ze znalezieniem pracy. Choç dyplomy studium
by∏y uznawane na ca∏ym Êwiecie, szko∏a przesta-
nie funkcjonowaç z koƒcem stycznia tego roku.
2007 r.
Po zakoƒczeniu I rundy sezonu 2006/2007 M∏o-
dzicy m∏odsi ciechociƒskiego „Zdroju” okazali
si´ najlepsi. Zdobywajàc 20 punktów, zajmujà

pierwsze miejsce w tabeli. Podopieczni Tomasza
Góreckiego majà na koncie 6 zwyci´stw i 33
bramki.
2008 r.
Takiego wydarzenia w Ciechocinku jeszcze nie
by∏o. W pierwszym dniu Nowego Roku w Teatrze
Letnim, w kilka godzin po koncercie w Wiedniu,
odby∏ si´ pierwszy w uzdrowisku Koncert Nowo-
roczny.
2009 r.
Trwajàce ponad trzy miesiàce Êledztwo w spra-
wie po˝aru zabytkowego, dawnego kompleksu
Hotelu Müllera nie da∏o rezultatów. W grudniu
policja przekaza∏a dokumenty aleksandrowskiej
prokuraturze z wnioskiem o podj´cie decyzji.
W styczniu prokuratura poinformowa∏a o posta-
nowieniu umorzenia Êledztwa, poniewa˝ nie wy-
kryto sprawcy podpalenia.
2010 r.
W tym roku mija okràg∏e 10 lat funkcjonowania
oficjalnego portalu internetowego www.ciechoci-
nek.pl. Jego stworzenie by∏o g∏ównym zadaniem
powsta∏ego w 2000 roku Biura Promocji Miasta.
Wtedy reklama internetowa stawia∏a pierwsze
kroki, ale by∏a ju˝ znaczàcà si∏à na polu dzia∏al-
noÊci promocyjnej.
2011 r.
Wielu mieszkaƒców Ciechocinka oraz kuracjuszy
zdecydowa∏o si´ powitaç Nowy Rok na imprezie
plenerowej. Na scenie muszli koncertowej przy-
grywa∏ im zespó∏ „Springer show”.
2012 r.
Na deskach Teatru Letniego odby∏a si´ kolejna
edycja Rodzinnego Powiatowego Kol´dowania.
Podczas koncertu pt. „Do szopki, hej pasterze”
zaprezentowali si´ lokalni artyÊci w ró˝nym wieku.
2013 r.
14 stycznia 2013 roku zmar∏ nasz poeta ciecho-
ciƒski Zygmunt Dmochowski. W piàtek, 18 stycz-
nia w czytelni - galerii Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej im. Janusza ˚ernickiego zebrali si´ jego zna-
jomi i czytelnicy, chcàc po˝egnaç ciechociƒskiego
barda w ten liryczny i spontaniczny sposób. Przy
zdj´ciu Zygmunta Dmochowskiego zapaliliÊmy
symbolicznà Êwieczk´, a na roz∏o˝onych ksià˝kach
z wierszami po∏o˝yliÊmy jednà czerwonà ró˝´.
2014 r.
Jako pierwsi informujemy, ˝e staraniem burmi-
strza naszego miasta, Ciechocinek odwiedzà
w bie˝àcym roku dwa znane i lubiane zespo∏y
muzyczne. Na poczàtku wakacji - 29 czerwca
2014 r. odb´dzie si´ koncert zespo∏u Pectus,
a 29 sierpnia na zakoƒczenie lata dla mieszkaƒ-
ców i goÊci uzdrowiska wystàpi zespó∏ Enej.
2015 r.
Od roku 1951 na Placu Gdaƒskim przed pocztà
sta∏ wysoki obelisk z socrealistycznymi p∏asko-
rzeêbami - Pomnik Wdzi´cznoÊci i Braterstwa
Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego. 30 grudnia
2014 r., na polecenie w∏adz miasta, za pomocà
ci´˝kiego sprz´tu, zlikwidowano ten relikt przesz-
∏oÊci. Rozbiórka trwa∏a kilka godzin.
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13 dru˝yn uczestniczy∏o w V Halowym
Zak∏adowym Turnieju Pi∏ki No˝nej „OSiR
Cup 2015”, który 12 grudnia zosta∏ roze-
grany w ciechociƒskiej Hali Sportowej. W
turnieju rozegrano 23 spotkania, a zakoƒ-
czy∏ si´ on zwyci´stwem Anwilu W∏oc∏a-
wek, który w meczu fina∏owym pokona∏
Piekarni´ Nieszawa. Kolejne miejsca zaj´∏y
DróbAleks Aleksandrów Kuj. I Budkrusz-
Bin Aleksandrów Kuj.

Najlepszym strzelcem turnieju zosta∏
Rados∏aw Czu∏kowski (Budkrusz-Bin - 9
bramek), najlepszym bramkarzem - Kacper
KoÊcielecki (Budkrusz-Bin), a zawodnikiem
Waldemar Zakrzewski (Anwil). Medale
i puchary dla dru˝yn i zawodników
ufundowa∏ OSiR w Ciechocinku.

Maciej Wzi´ch

OSiR Cup
2015
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SPORT

Wigilia u sportowców

W dniu 19.12.2015r z inicjatywy Za-
rzàdu Ciechociƒskiego Klubu Sporto-
wego „Zdrój”oraz dzi´ki uprzejmoÊci
Pana Prezesa Wiktora Kolbowicza w Kli-
nice Uzdrowiskowej „Pod T´˝niami”
odby∏a si´ Wigilia dla pi∏karzy naszego
Klubu. Prezes Klubu Pan Zbigniew Pusz-
cza∏owski w imieniu w∏asnym, jak i ca-
∏ego Zarzàdu, z∏o˝y∏ wszystkim obec-
nym serdeczne ˝yczenia Êwiàteczne
oraz noworoczne, ˝yczàc zarazem suk-

19 dru˝yn uczestniczy∏o w IV Âwiàteczno-Noworocznym Turnieju Trójek
Siatkarskich, który 27 grudnia zosta∏ rozegrany w ciechociƒskiej Hali
Sportowej.

Turniej Trójek Siatkarskich

Jak co roku turniej sta∏ na bardzo wy-
sokim poziomie sportowym. W dru˝y-
nach wyst´powali m.in. mieszkajàcy
w Ciechocinku mistrzowie Êwiata w ka-
tegorii kadetów Kamil Droszyƒski i Ja-
kub Szymaƒski, zawodnicy dru˝yny Plus
Ligi ¸uczniczki Bydgoszcz Jan Lesiuk
i Mateusz Siwicki, jak równie˝ medaliÊci
mistrzostw Polski w kategoriach m∏o-
dzie˝owych. Sporà sensacj´ wzbudzi∏o
pojawienie si´ na trybunach ciechociƒ-

cesów w ˝yciu osobistym, jak i dobrych
wyników sportowych w nadchodzàcej
rundzie wiosennej. Obecni na sali po-
dzielili si´ tradycyjnie op∏atkiem. Mi∏ym
akcentem podczas spotkania by∏o wr´-
czenie przez m∏odych zawodników upo-
minków w postaci zdj´ç z podpisami
dla czterech najstarszych zawodników
naszej obecnej dru˝yny. Spotkanie up∏y-
n´∏o w mi∏ej i Êwiàtecznej atmosferze.

                                  K. Zakrzewski

skiej hali kubaƒczyka Wilfredo Leona -
jednego z aktualnie najlepszych siat-
karzy Êwiata, MVP zesz∏orocznej Ligi
Mistrzów (klub Zenit Kazaƒ), zawodnika
posiadajàcego od tego roku polskie
obywatelstwo i starajàcego si´ o gr´
w reprezentacji Polski. 

 Zespo∏y zosta∏y rozlosowane do
czterech grup, w których rywalizowa∏y
systemem „ka˝dy z ka˝dym”. Po dwa
najlepsze dru˝yny awansowa∏y do fazy
pucharowej, którà rozpocz´∏y gry
çwierçfina∏owe.

Najlepszà zawodniczkà turnieju
zosta∏a wybrana Weronika Majewska
(Bodzio Team), a zawodnikiem ¸ukasz
Kalinowski (Gramy z G∏owà). Puchary
i medale dla najlepszych dru˝yn i za-
wodników ufundowa∏ ciechociƒski
OSiR.

     M. Wzi´ch



Pytanie do specjalisty

CISZA
W ostatnich latach w zastraszajàcym tempie wzrasta liczba nerwowych i nie-
spokojnych dzieci.  Czy narastanie ha∏asu w przestrzeni ˝ycia wspó∏czesnego
cz∏owieka ma na to istotny wp∏yw?

Wraz z nadejÊciem Nowego Roku wielu z nas zaczyna inaczej patrzeç na swoje ˝ycie.
Zaczynamy wówczas wierzyç, ˝e oto nadchodzi czas nowych mo˝liwoÊci. Mo˝e w koƒcu
uda nam si´ osiàgnàç to, o czym od dawna marzymy? ZapytaliÊmy naszych Czytelników,
jakie majà postanowienia noworoczne.
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Z ˚YCIA MIASTA

Oby si´ uda∏o!

Anna M., ksi´gowa
W tym roku chcia∏abym wi´cej czasu sp´-

dzaç z rodzinà. Marzà mi si´ d∏ugie rozmowy,
wspólne, przyjemne wieczory w domu, a tak˝e
ciekawe wycieczki. Niestety do tej pory tak
poch∏ania∏y mnie ró˝ne inne obowiàzki, ˝e
takich chwil zbyt du˝o nie by∏o. Oby to si´
zmieni∏o.

Barbara B., sprzedawca
Jeszcze o tym nie myÊla∏am...

Jerzy B., kuracjusz
Fajna dziewczyna by mi si´ przyda∏a. Bez

obràczki. Czu∏a, mi∏a, sympatyczna... Postana-
wiam, ˝e takà poznam!

Renata Z., ksi´gowa
Nie mam ˝adnych postanowieƒ. Chc´ staç

si´ lepszym cz∏owiekiem. I ju˝.

Andrzej B., handlowiec
Nie robi´ ˝adnych postanowieƒ noworocz-

nych, bo i tak nigdy nie udaje mi si´ ich wcieliç
w ˝ycie. Po co zatem zaprzàtaç sobie nimi
g∏ow´? JeÊli jednak ju˝ coÊ bym chcia∏ zmieniç

w swoim ˝yciu, by∏oby to rzucenie palenia.
Wcià˝ jednak brakuje mi motywacji.

Oliwia R., uczennica
Moim g∏ównym postanowieniem jest to,

aby ten rok by∏ lepszy ni˝ dotychczas. Chc´
zaczàç spe∏niaç marzenia, a tak˝e osiàgnàç
dobre wyniki postawionych sobie zadaƒ.  Jed-
nym z nich b´dzie poprawienie ocen w szkole.

Hanna M., emerytka
Obieca∏am sobie, ˝e powstrzymam si´ od

jedzenia s∏odyczy. Ju˝ wiele razy próbowa∏am
si´ ograniczaç, ale zawsze mnie coÊ podkusi∏o!
Mam nadziej´, ˝e teraz mi si´ to w koƒcu
uda. Na pewno mi to wyjdzie na zdrowie!

Paulina J., uczennica
Postanowi∏am, ˝e do∏o˝´ wszelkich staraƒ,

˝eby poprawiç oceny i z sukcesem ukoƒczyç
pierwszà klas´ technikum. Ponadto nie b´d´
marnowaç wolnego czasu na bezsensowne
zaj´cia. Wol´ rozwijaç swoje zainteresowania,
co zaowocuje w przysz∏oÊci.
              Rozmawia∏a Justyna Ma∏ecka

Zagadka fotograficzna
Nagroda niespodzianka ufundowana

przez Biuro Kultury, Sportu i Promocji
Miasta zostanie wylosowana spoÊród
wszystkich prawid∏owych odpowiedzi na
pytanie, gdzie zosta∏o zrobione poni˝sze
zdj´cie.

Rozwiàzanie zagadki prosimy przesy∏aç
na adres e-mail redakcji: zdroj@ciecho-
cinek.pl lubsk∏adaç osobiÊcie w Biurze
Kultury, Sportu i Promocji Miasta przy
ul. Zdrojowej 2b w Ciechocinku. 

Zwyci´zc´ i rozwiàzanie zagadki og∏o-
simy w kolejnym numerze gazety.

Kiedy dzieci zale-
wa powódê bod˝-
ców ró˝nego ro-
dzaju, nie znajdujà
one wystarczajàco
du˝o momentów 
spokoju na dostrze-
˝enie w∏asnych po-
trzeb, na wycisze-
nie si´ i relaks. Od
samego rana tele-

wizja; ha∏as podczas przerw w szko∏ach
dochodzi do 110 decybeli - pogarsza to
koncentracj´, wydajnoÊç nauki i rozdra˝nia;
po lekcjach, niby ruch, spacer do domu
ale ze s∏uchawkami w uszach, internetem
w telefonie, po obiedzie kilkugodzinne gra-
nie w gry komputerowe, lekcje i zasypianie

przy telewizji. Wi´kszoÊç ludzi nie uÊwiada-
mia sobie zagro˝eƒ, jakie niesie ze sobà
ha∏as, przecià˝enie informacyjne, brak ciszy
i spokoju. W sytuacji, gdy wzrasta liczba
dzieci nerwowych, nadpobudliwych, z
zaburzeniami zachowania, depresjami warto
podjàç rozwa˝ania nad rolà i znaczeniem
ciszy w ˝yciu cz∏owieka. Cisza ma swojà
g∏´bi´, która ujawnia si´ poprzez uczestni-
ctwo w niej. Cisza jest przestrzenià, w któ-
rej dokonuje si´ refleksja, poznanie samego
siebie. Dlatego zadaniem dla wszystkich
osób zaanga˝owanych w wychowywanie
dzieci jest umo˝liwienie im, by znalaz∏y
one czas  i przestrzeƒ na wyciszenie, na
nic nie robienie, na marzenie, fantazjowanie
i odkrywanie w ciszy. Chwile, w których
zarówno doroÊli, jak i dzieci mogà zag∏´biç

si´ w swoje wn´trze, zastanowiç si´; prze-
myÊleç to, co ich zajmuje, muszà byç nie-
od∏àcznym elementem naszego codzien-
nego ˝ycia. Zawrotne tempo ˝ycia, p´d,
powodujà, ˝e zarówno doroÊli, jak i dzieci
˝yjà w ciàg∏ym stresie. Nie sposób wycho-
waç m∏ode pokolenie w nale˝ytej kondycji
psychicznej i dobrym samopoczuciu, bez
troski o jego zdrowie. Promujàc aktywnoÊç
˝yciowà, zapominamy, ˝e organizm ludzki,
zw∏aszcza mózg, potrzebuje przemiennie
aktywnoÊci i wyciszenia. W ciszy jest si∏a,
która prowadzi do wewn´trznego spokoju
i ma za zadanie wspieraç rozwój osobowo-
Êci. Trzeba si´ jej nauczyç, aby nast´pnie
nauczyç dzieci doÊwiadczania ciszy i korzy-
stania z niej. Rodzic czy wychowawca do-
strzegajàcy potrzeby rozwojowe w procesie
wzrastania m∏odego cz∏owieka, z powagà
potraktuje obszar ciszy. Odrzuçmy przymus
bycia stale aktywnym, bawmy si´ z dzieçmi
odkrywajàc równie˝ çwiczenia medytacyjne
i odpr´˝ajàce - pami´tajmy, ˝e „cisza daje,
ha∏as zabiera” (R.Schneider).

                            Monika Kofel-Dudziak



Czy pani Zima jest z∏a i okrutna?
Czy ma humory i nie lubi ludzi?
Czy jest brzydka i niedost´pna?
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SZKO¸Y I PRZEDSZKOLA

BAJKA W BAJCE

wspó∏pracy w zespole.
Podzi´kowania nale˝à si´ tak˝e: ro-

dzicom za zaanga˝owanie w przygoto-
wanie przepi´knych strojów dla swoich
dzieci, babci Franka z grupy Krasnali -
pani Krystynie Zwierzchowskiej za szycie
strojów malutkim ba∏wankom, pani Krysi
Gawroƒskiej i Agnieszce Drzewuckiej,
które po pracy zamienia∏y si´ w krawcowe
szyjàc stroje smerfom, pani Kasi D´bskiej
za wykonanie ˝mudnych prac manual-
nych, dzi´ki którym nasze dzieci wyglàda-
∏y zjawiskowo, naszej pani dyrektor Ma∏-
gorzacie Kobusiƒskiej, wspomagajàcej
nas na ka˝dym etapie przygotowaƒ i sa-
mego wyst´pu, pani dyrektor MCK Bar-
barze Kawczyƒskiej za udost´pnienie sce-
ny oraz przedstawicielom w∏adz miasta,
przyby∏ym na przedstawienie: pani Aldo-
nie Nocnej i panu Markowi Kuszyƒskiemu.

Podsumowujàc wra˝enia z uroczys-
toÊci, nie wypada nie wspomnieç o prze-
pi´knej, delikatnie nawiàzujàcej do aktu-
alnej pory roku i podkreÊlajàcej jej ulotne
uroki, inscenizacji autorstwa pani Ma∏gosi
Góreckiej.

W tym dniu uda∏o nam si´ równie˝
wesprzeç charytatywnà akcj´ 24. Fina∏u
Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy
i wspólnymi si∏ami zebraliÊmy 439,80 z∏.
PomogliÊmy w ten sposób najm∏odszym
dzieciom na oddzia∏ach pediatrycznych
oraz osobom najstarszym, chorym na
oddzia∏ach geriatrycznych. Serdecznie
dzi´kujemy za dobroç Waszych serc.

        Wies∏awa Wójcik

Na te i wiele innych pytaƒ mogli uzys-
kaç odpowiedê bardzo licznie zgroma-
dzeni w kinie „Zdrój” widzowie uczestni-
czàcy w inscenizacji teatralnej w wyko-
naniu przedszkolaków i nauczycielek
Przedszkola Samorzàdowego Nr 1 „Baj-
ka” w Ciechocinku.

Dzieci pod czujnym re˝yserskim okiem
paƒ: Jolanty Kill i Hanny Marszewskiej
dowodzi∏y, ˝e pani Zima wcale nie jest
z∏a, a zimowe zabawy sprawiajà wiele
radoÊci i sà êród∏em wielu niezapomnia-
nych prze˝yç. Postaç pani Zimy, z aktor-
skim zaci´ciem odegrana przez panià
Ma∏gosi´ Góreckà, wzbudzi∏a równie˝
ogrom pozytywnych uczuç, o czym mo-
gà Êwiadczyç wielokrotne proÊby o nowo-
czesne autografy- czyli popularne sweet
fotki tu˝ po zakoƒczeniu spektaklu.

W inscenizacji przeplatanej zimowy-
mi piosenkami oraz taƒcami w pomys∏o-
wych kostiumach nawiàzujàcych do
aktualnej pory roku, dzieci mia∏y okazj´
wykazaç si´ znajomoÊcià sztuki teatral-
nej:  wyra˝ania emocji za pomocà brzmie-
nia g∏osu, wyrazu twarzy i gestów (o czym
Êwiadczy∏y chocia˝by recytatorskie popisy
Czarodziejów z grupy paƒ: Hani Marsze-
wskiej i Zeni Strzelczak), a tak˝e odpowie-
dnio u∏o˝onego ruchu do melodii popu-
larnych i muzyki powa˝nej. ˚ywio∏owy
taniec Smerfów w wykonaniu przedsz-
kolaków z grupy integracyjnej pani Beaty
Piekarskiej zach´ca∏ obecnych do zabawy
i wywo∏ywa∏ wiele radoÊci na twarzach
widzów: wydawa∏o si´, ˝e widownia tak-
˝e ma ochot´ podskakiwaç rytmicznie
i klaskaç. Na ogromne brawa zas∏u˝y∏y
równie˝ najm∏odsze przedszkolaki - ba∏-
wanki (mniejsze kopie du˝ego ba∏wana-
pani Wiesi Wójcik): dzielnie wystàpi∏y na
scenie, dzwoni∏y dzwoneczkami i masze-
rowa∏y za swoimi paniami Beatkà Ruciƒ-
skà i Marzenkà Makowskà. Pokaza∏y, ˝e
mo˝na pokonaç naturalnà w tym wieku
nieÊmia∏oÊç i wykaza∏y si´ umiej´tnoÊcià

Troje uczniów Szko∏y Podstawowej nr 1
im. Marsza∏ka J. Pi∏sudskiego zosta∏o
nagrodzonych w konkursie literackim
„Granice wyobraêni”, który organizuje
Szko∏a Podstawowa nr 1 im. Uczestników
Strajku Szkolnego 1906-1907 w Toruniu.
Prace Zofii Nocnej (op. Anna Migdalska),
Aleksandry Odwa˝nej i J´drzeja Rogo-
wskiego (op. Katarzyna Drzewucka), na-
pisane na okreÊlone przez organizatorów
temat, zdoby∏y uznanie jury i zosta∏y
wyró˝nione. W konkursie wzi´∏o udzia∏
320 uczniów z województwa kujawsko-
pomorskiego.

Gratulujemy!
   Aldona Nocna

Granice
wyobraêni
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fot. T. Górecki, M. Kaliszewski, D. Drzewucki
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