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Âlicznie ustrojone choinki, ró˝nokolorowe Êwiate∏ka oraz ozdoby podkreÊla∏y panujàcy w Ciechocinku Êwiàteczny
nastrój. Podczas uroczystoÊci, która odby∏a si´ 29 stycznia br. w Urz´dzie Miejskim, Burmistrz Leszek Dzier˝ewicz
wr´czy∏ laureatom konkursu na naj∏adniejsze dekoracje Êwiàteczne dyplomy oraz atrakcyjne nagrody.
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Z ˚YCIA MIASTA

Uzdrowisko pi´knie ustrojone

Komisja konkursowa w sk∏adzie: Jo-
anna Rutkowska - inspektor ds. obs∏ugi
ruchu turystycznego, Klara Drobniewska
- radna Rady Miejskiej, Bartosz Ró˝aƒski
- radny Rady Miejskiej, Jerzy Draheim
- radny rady Miejskiej i Czes∏awa Flor-
czak - mieszkanka Ciechocinka doko-
na∏a oceny zg∏oszonych oraz wybranych
przez siebie obiektów w nast´pujàcych
kategoriach: sanatoria i obiekty u˝ytecz-
noÊci publicznej oraz domy prywatne.
Pod uwag´ brano wykonanie i estety-

k´ instalacji, pomys∏owoÊç oraz wk∏ad
w stworzenie Êwiàtecznego nastroju
w uzdrowisku. Nast´pnie po przeana-
lizowaniu dokumentacji zdj´ciowej,
przyznane zosta∏y nagrody.

W kategorii „sanatoria i obiekty
u˝ytecznoÊci publicznej” nagrodzono:
Sanatorium MSW „Orion”, ul. Wa-
rzelniana 1; Dom Wypoczynkowy
„Agat”, ul. Kolejowa 6b oraz Willa
„Niva”, ul. Kolejowa 23. Nagrod´ spe-
cjalnà za konsekwencj´ w tworzeniu

Êwiàtecznego wizerunku miasta przy-
znano Klinice Uzdrowiskowej „Pod T´˝-
niami”, ul. Warzelniana 7.

W kategorii „domy prywatne” na-
grodzono Paƒstwa: Agnieszk´ i Dariu-
sza WaÊkowskich, ul. Bema 37b; Mari´
i Marka Andryszewskich, ul. Akacjowa
5 oraz Ew´ i Bogdana Krzemiƒskich,
ul. Graniczna 16.

         Justyna Ma∏ecka
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180 lat! Ciechocinek
uzdrawia pot´˝nie

Szanowni Mieszkaƒcy, Kuracjusze, Przyjaciele
Uzdrowiska Ciechocinek!

Rok 2016 ma dla naszego miasta wymiar szcze-
gólny. Âwi´tujemy jednoczeÊnie: 180-lecie Uzdro-
wiska Ciechocinek, 100-lecie nadania praw miejs-
kich, 125-lecie Teatru Letniego, 70-lecie Liceum
Ogólnokszta∏càcego, 130-lecie Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej, 110-lecie jednego z najstarszych w Polsce
- Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka.

Tegoroczne jubileusze sà szczególnà okazjà
do uczczenia wyjàtkowej w skali Europy histo-
rii tego najs∏ynniejszego polskiego uzdrowiska,
a zw∏aszcza wybitnych ludzi, którzy to „Miasto
Zdrowia” przez minione dziesi´ciolecia tworzyli
i tych, którzy nadal z troskà i zaanga˝owaniem
màdrze jego rozwój kszta∏tujà.

Razem tworzymy otaczajàcà nas rzeczywistoÊç.
Tak wiele zale˝y od ka˝dego z nas. Mieszkajàc tu-
taj, pracujàc, uczàc si´, leczàc, przywracajàc in-
nych do zdrowia, a tak˝e bawiàc si´, czerpiàc ra-
doÊç z przebywania w naszym MieÊcie Zdrowia,
jesteÊcie Paƒstwo wspó∏twórcami wspólnych „do-
brych zmian”.

Okazjà do refleksji, podzi´kowaƒ oraz rozmów
o przysz∏oÊci Uzdrowiska b´dà kolejne daty w Ju-
bileuszowym Kalendarium, które publikujemy
na ∏amach tego wydania „Zdroju Ciechociƒskiego”.
Zapraszamy do wzi´cia udzia∏u w obchodach,
a jednoczeÊnie prosimy o promocyjne wsparcie
jubileuszowych wydarzeƒ.

Niniejszy harmonogram powsta∏ w wyniku wie-
lu rozmów, spotkaƒ, ciekawych propozycji, w gro-
nie pracowników Urz´du Miejskiego, Partnerów
Roku Jubileuszowego, Lokalnej Organizacji Turys-
tycznej i Komisji Zdrojowej. Rozpisany a˝ na ca∏y
rok 2016 - mo˝e przynieÊç jeszcze zmiany i nowe,
ca∏kiem nieoczekiwane pomys∏y, tak˝e z Paƒstwa
inicjatywy i pomocy.

Wydarzenia zapisane w kalendarium obchodów
sà organizowane z myÊlà o ca∏ej spo∏ecznoÊci miejs-
kiej i o znakomitych goÊciach, których powitamy
nie tylko z okazji kulminacji Jubileuszu - czerwco-
wego Kongresu Uzdrowisk Polskich i Festiwalu
„Chleba i Soli”. JesteÊmy przekonani, ˝e wspólne,
czynne uczestnictwo w Êwi´towaniu tegorocznych
obchodów wzmocni wi´zi, zintegruje, poprawi
jakoÊç codziennych relacji i zaowocuje nowymi
pomys∏ami na rozwój naszego wspólnego skarbu,
jakim niewàtpliwie jest Uzdrowisko Ciechocinek.

W marcu zostanie opracowana specjalna pod-
strona internetowa miasta, poÊwi´cona szczegó∏om
obchodów. Zapraszamy do jej odwiedzania oraz
wspó∏redagowania.

Teresa Kudyba
koordynator obchodów Roku Jubileuszowego

Wszystkich Czytelników „Zdroju Ciechociƒs-
kiego”, którzy zechcà swymi pomys∏ami, wolonta-
riatem wesprzeç organizacj´ tegorocznych wyda-
rzeƒ, prosz´ o kontakt mailowy: teresa@kudyba.pl
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Jubileusz Liceum
Ogólnokszta∏càcego

5 lutego br. odby∏o si´ pierwsze spot-
kanie komitetu organizacyjnego Zjazdu
Absolwentów LO, zwiàzanego z 70 - le-
ciem istnienia szko∏y.  

W sk∏ad komitetu organizacyjnego we-
szli: Dawid Binemann-Zdanowicz, Wac∏awa
Kaczmarek, Wac∏aw Kaêmierczak, Barbara
Lewandowska, Aldona Nocna, Agnieszka
Paczek, Tadeusz Polanowski, Zbigniew
Ró˝aƒski, Dominika Sikorska, Tomasz
Sikorski, W∏odzimierz Skorwider i Jerzy
Sobierajski.

 Przewodniczàcym wybrano Jerzego So-
bierajskiego. Ustalono termin Zjazdu na
23 i 24 wrzeÊnia 2016 roku. Na spotka-
niu pad∏o wiele pomys∏ów, jak uatrakcyj-
niç Zjazd. Jeden z „roczników” ma w tym
roku 50-lecie swojej matury, a absolwen-
ci z 1964 roku sà rówieÊnikami szko∏y.
W zwiàzku z tym ich spotkania sà szcze-
gólne.

W pierwszym dniu po uroczystej aka-
demii z okazji 70-lecia szko∏y w Teatrze
Letnim planuje si´ piknik w formie festynu
na boisku liceum. Tego dnia od godziny
14.00 przewiduje si´ te˝ rejestracj´ przy-
je˝d˝ajàcych absolwentów. W drugim dniu
- dalsza rejestracja absolwentów od go-
dziny 9.00 oraz msza w naszym koÊciele.
Po mszy przewiduje si´ spotkania w szkole
w grupach wiekowych. Drugi dzieƒ zjazdo-
wy zakoƒczy bal absolwenta.

Jerzy Sobierajski

Koordynacja
obchodów

jubileuszowych
Ciechocinek'2016:

Urzàd Miejski w Ciechocinku:
teresa@kudyba.pl

Komisja Zdrojowa:
k_jarosz@kdnet.pl

Ochotnicza Stra˝ Po˝arna:
ospciechocinek@gmail.com

Liceum Ogólnokszta∏càce:
jsobierajski@wp.pl

Towarzystwo Przyjació∏
Ciechocinka:mgawinecki@o2.pl
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Wywiad z Radnym

Izabela Kowacka
ku zostanà opracowane dwa dokumen-
ty zwiàzane z gospodarkà niskoemi-
syjnà i wprowadzania gazów lub py∏ów
do powietrza. B´dzie realizowany  OÊro-
dek Dziennego Pobytu, mam nadziej´,
˝e wraz z uruchomieniem placówki
uda si´ wprowadziç Karty Seniora wzo-
rem innych miast. Bud˝et Obywatelski
jest w trakcie wdra˝ania i jeszcze w tym
roku mieszkaƒcy Ciechocinka b´dà mo-
gli wziàç czynny udzia∏ w planach in-
westycyjnych miasta. Dokoƒczenie ulicy
Ogrodowej w moim okr´gu wyborczym
jest jednà z wa˝niejszych spraw, którà
monitoruj´, w tym roku zostanie wy-
konany plan oÊwietlenia ulicy. Chcia∏a-
bym, aby Urzàd Miejski wprowadzi∏
nowe programy zdrowotne i profilak-
tyczne dla mieszkaƒców; np. badanie
postawy u dzieci i m∏odzie˝y, szcze-
pienia przeciwko rakowi szyjki macicy
czy szczepienia na gryp´ i pneumokoki
dla grup ryzyka.

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

- Dla mnie jako Naczelnego Lekarza
Uzdrowiska, ale równie˝ jako miesz-
kaƒca najwa˝niejsza jest zniwelowanie
zanieczyszczenia warunków atmosfe-
rycznych, zmniejszenie poziomu ha∏a-
su w mieÊcie. To sà priorytety, które
pozwolà nam na pozostanie uzdrowi-
skiem. Rozwój Ciechocinka widz´ tylko
i wy∏àcznie w oparciu o Uzdrowisko,
zgodnie z wieloletnià tradycjà tego
miasta.

- Czy wielu ciechocinian odwiedza
Panià podczas dy˝urów? Jakie pro-
blemy najcz´Êciej poruszajà?

- Nie tak du˝o, cz´sto przychodzà
do mnie jako do Lekarza Naczelnego
Uzdrowiska. No w∏aÊnie - mieszkaƒcy
sami protestujà przeciwko nadmier-
nym ha∏asom, straganom rozstawia-
nym bez uporzàdkowania w ca∏ym
mieÊcie, a szczególnie w okolicach t´˝ni,
zaÊ w okresie jesienno - zimowym
przeciw smogowi unoszàcemu si´ nad
miastem.

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

- Ja zosta∏am lekarzem, bo lubi´ ludzi,
chc´ im pomagaç, umiem ich s∏uchaç
i nie oceniaç. Potrafi´ schowaç swoje
ambicje „do kieszeni”, ˝eby pomóc
drugiemu, wybraç to, co najlepsze dla

Izabela  Kowacka, lekarz medycyny, ukoƒczy-
∏a Âlàskà Akademi´ Medycznà w Katowicach.
Posiada specjalizacj´ z Chorób Wewn´trznych,
Reumatologii, Rehabilitacji Medycznej, Balne-
ologii i Medycyny Fizykalnej. Mieszka i pracuje
w Ciechocinku od 1990r. Jest Lekarzem Na-
czelnym Uzdrowisk woj. Kujawsko-Pomorskie-
go. Od 2004r. na stanowisku Wiceprezesa Za-
rzàdu ds. Lecznictwa Kliniki Uzdrowiskowej
„Pod T´˝niami” im. Jana Paw∏a II. Posiada cór-
k´, która ukoƒczy∏a Grafik´ Projektowà na Wy-
dziale sztuk Pi´knych UMK w Toruniu.

- Kiedy rozpocz´∏a si´ Pani przygoda
z samorzàdem?

- W 2014 roku.
- Co sk∏oni∏o Panià do podj´cia wy-

zwania dzia∏alnoÊci samorzàdowej?
- Zosta∏am powo∏ana na Naczelne-

go Lekarza Uzdrowisk w naszym woje-
wództwie i chcia∏am mieç wiedz´ na
temat problemów Uzdrowiska Ciecho-
cinek, realny wp∏yw na ich wyelimino-
wanie i zmiany na lepsze. Jestem rów-
nie˝ mieszkankà Ciechocinka, lekarzem
do którego od pacjentów docierajà
informacje na temat ˝ycia w mieÊcie
i oczekiwaƒ, jakie majà mieszkaƒcy,
aby im w Ciechocinku ˝y∏o si´ lepiej
i czuli si´ bezpieczni.

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

- Mog∏o by byç lepiej, ale na wszystko
nie starcza Êrodków finansowych. Trze-
ba w drodze konsensusu - zapominajàc
o swoich ambicjach, wybraç to, co mo-
˝liwe w pierwszej kolejnoÊci i co dla
wi´kszoÊci jest najlepsze. Jest widoczna
poprawa estetyki miasta poprzez mo-
dernizacj´ ulic, rewitalizacj´ terenów
zielonych, dba∏oÊç o architektur´ ogro-
dowà i czystoÊç Êrodowiska. W tym ro-

niego. Tymi samymi zasadami kieruj´
si´ jako samorzàdowiec. Promuj´  zaw-
sze to, co zgodnie z mojà wiedzà, do-
Êwiadczeniem ˝yciowym oraz opiniami
mieszkaƒców, najlepiej b´dzie s∏u˝y∏o
Ciechocinkowi.

- W jaki sposób promuje Pani nasze
miasto?

- Sam fakt, ̋ e lekarz mieszkajàcy i pra-
cujàcy w Ciechocinku zosta∏ Naczelnym
Lekarzem Uzdrowisk w naszym woje-
wództwie jest ju˝ promocjà naszego
miasta. Jestem równie˝ Koordynatorem
Stowarzyszenia Zdrowych Miast Pols-
kich. Ponad to jako Wiceprezes Kliniki
Uzdrowiskowej „Pod T´˝niami”, która
jest wiodàcym obiektem w Ciechocinku,
bior´ udzia∏ w wielu imprezach krajo-
wych i zagranicznych promujàcych
przede wszystkim Ciechocinek, a dopie-
ro póêniej poszczególne obiekty.

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

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.

Adamczyk Grzegorz - 30.05.2016 r.,
12.09.2016 r.,

Czajka Krzysztof - 15.02.2016 r.,
06.06.2016 r., 19.09.2016 r.,

Jerzy Drahaim - 22.02.2016 r.,
13.06.2016 r., 26.09.2016 r.,

Drobniewska Klara - 29.02.2016 r.,
20.06.2016 r., 03.10.2016 r.,

Dziarski Tomasz - 07.03.2016 r.,
27.06.2016 r., 10.10.2016 r.,
KanaÊ Pawe∏ - 14.03.2016 r.,
04.07.2016 r., 17.10.2016 r.,

Kowacka Izabela - 21.03.2016 r.,
11.07.2016 r., 24.10.2016 r.,

Kuszyƒski Marek - 04.04.2016 r.,
18.07.2016 r., 07.11.2016 r.,

Michalska Anna - 11.04.2016 r.,
25.07.2016 r., 14.11.2016 r.,
Nocna Aldona - 8.04.2016 r.,
01.08.2016 r., 21.11.2016 r.,

Bartosz Ró˝aƒski - 25.04.2016 r.,
08.08.2016 r., 28.11.2016 r.,

S∏odowicz W∏odzimierz  - 09.05.2016 r.,
22.08.2016 r., 05.12.2016 r.

Sobierajski Jerzy - 16.05.2016 r.,
29.08.2016 r., 12.12.2016 r.,

Strych Marcin - 23.05.2016 r.,
05.09.2016 r., 19.12.2016 r.
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Tadeusz Barczak, El˝bieta Baryza, Magdalena Gronczewska, Jadwiga
Jakubowska, Bo˝ena Jaszczak, Danuta Komorowska, Anna Laba-Roszak,
Maciej Maksymowicz, Anna Matej, Jadwiga Pietrusa, Iwona Roch, Gra˝yna
Samsonowicz, El˝bieta Skorykow, Wies∏aw Strzy˝ewski i Gra˝yna Wie-
czorek - oto sk∏ad powo∏anej w Ciechocinku Miejskiej Rady Seniorów.
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Miejska Rada Seniorów

12 stycznia br. w Urz´dzie Miejskim
odby∏o si´ pierwsze, uroczyste posie-
dzenie Miejskiej Rady Seniorów, która
utworzona zosta∏a w celu aktywnego
i kompetentnego przeciwdzia∏ania po-
mijaniu i wykluczaniu najstarszego po-
kolenia z uczestnictwa w ˝yciu spo∏ecz-
nym oraz dà˝eniu do stworzenia wa-
runków opartych na solidarnoÊci mi´-
dzypokoleniowej, pragnàc zapewniç
seniorom wysokà jakoÊç ˝ycia. G∏ów-
nym celem dzia∏ania Rady jest repre-
zentowanie interesów i potrzeb osób
starszych zamieszka∏ych na terenie Cie-
chocinka - w szczególnoÊci wobec or-
ganów Gminy Miejskiej Ciechocinek.

Do zadaƒ Rady nale˝y w szczegól-
noÊci: monitorowanie potrzeb ciecho-
ciƒskich seniorów; wydawanie opinii
i zg∏aszanie wniosków dotyczàcych
dzia∏alnoÊci w∏adz miasta na rzecz osób
starszych; inicjowanie dzia∏aƒ s∏u˝àcych
upowszechnianiu wiedzy o potrzebach,
prawach i mo˝liwoÊciach osób w wieku
senioralnym; podejmowanie dzia∏aƒ
majàcych na celu wykorzystanie poten-
cja∏u i czasu osób w wieku senioralnym,

w tym odtworzenie i umocnienie mi´-
dzypokoleniowych wi´zi spo∏ecznych;
opiniowanie aktów prawa miejscowego
dotyczàcych problematyki osób w wie-
ku senioralnym.

Miejska Rada Seniorów liczy pi´tnastu
cz∏onków, zwanych Radnymi Seniora-
mi, którzy b´dà si´ spotykaç na sesjach
zwo∏ywanych w miar´ potrzeb, nie rza-
dziej ni˝ raz na trzy miesiàce. Kandy-
datów do Rady mog∏y zg∏aszaç: grupy
30 osób zamieszka∏ych na terenie Gmi-
ny Miejskiej Ciechocinek, organizacje
pozarzàdowe dzia∏ajàce na terenie Gmi-
ny Miejskiej Ciechocinek, które w swoich
statutach lub innych dokumentach po-
siadajà zapisy, i˝  dzia∏ajà na rzecz osób
starszych oraz Stowarzyszenie Uniwer-
sytet dla Aktywnych z siedzibà w Cie-
chocinku.

Podczas pierwszej sesji wybrano przed-
stawicieli Rady. Przewodniczàcym zosta∏
 Wies∏aw Strzy˝ewski, zast´pcà Jadwiga
Pietrusa, a sekretarzem Jadwiga Jakubo-
wska.

                Red.

Nowy Zarzàd OSP
16 stycznia w Êwietlicy JRG odby∏o

si´ zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Ciecho-
cinku. G∏ównym punktem zebrania by∏y
wybory nowych w∏adz OSP na kadencj´
2016 - 2020.

Po zapoznaniu wszystkich przyby∏ych
druhów z raportami z dzia∏alnoÊci organi-
zacyjnej i finansowej oraz przedstawieniu
planów na nadchodzàcy rok, cz∏onkowie
OSP udzielili absolutorium zarzàdowi.
Przedstawiono tak˝e sprawozdanie z dzia-
∏alnoÊci Komisji Rewizyjnej. Nast´pnie
druhowie sk∏adali propozycj´ osób ch´t-
nych do pracy w nowym zarzàdzie OSP.
Prezesem ochotników pozosta∏ dh S∏awo-
mir Rybarczyk, naczelnikiem dh Piotr Za-
krzewski, skarbnikiem dh Kinga Rybczyƒ-
ska, funkcj´ sekretarza pe∏niç b´dzie dh
Krzysztof Zakrzewski, a gospodarzem OSP
zosta∏ dh Rados∏aw Szcz´sny. Do Komisji
Rewizyjnej wybrano dh. Grzegorza Mroziƒ-
skiego, dh. ¸ukasza Ku∏akowskiego oraz
dh. Daniela Rosiƒskiego.

Na koƒcu cz∏onkowie rozpocz´li dys-
kusj´ dotyczàcà obchodów 130-lecia OSP
oraz III Wojewódzkich Pokazów Stra˝ac-
kich.                                  

                             K. Zakrzewski
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Bud˝et obywatelski
Coraz wi´kszym zainteresowaniem w

samorzàdach lokalnych cieszy si´ instytucja
zwana bud˝etem obywatelskim. Polega
ona na wspó∏decydowaniu mieszkaƒców
o podziale cz´Êci Êrodków finansowych
i wyborze zadaƒ zaproponowanych przez
lokalnà spo∏ecznoÊç. Priorytetowe zadania
b´dà zawarte w bud˝ecie Gminy.

Wi´cej na ten temat przeczytacie Paƒ-
stwo w kolejnym numerze „Zdroju Cie-
chociƒskiego”. Zach´camy do lektury.

Red.

Og∏oszenie

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

„Excentrycy, czyli…”

- Wczoraj byliÊmy z Krysià w kinie.
- Na czym?
- No, nie na rowerach, za zimno, moim
  autem.
- O tytu∏ pytam...
- Zaraz, zaraz, Elektrycy chyba...czy...
  Eksces na pryczy, tak jakoÊ...

Ten znaleziony na Facebooku dialog
niech b´dzie pretekstem do napisania
recenzji filmu, o którym bardzo g∏oÊno
w Ciechocinku od kilku miesi´cy. Mie-
szkaƒcy naszego miasta doskonale
wiedzà, ˝e chodzi o film „Excentrycy,
czyli po s∏onecznej stronie ulicy” w re-
˝yserii Janusza Majewskiego, nakr´co-
ny na podstawie powieÊci W∏odzimierza
Kowalewskiego „Excentrycy”. Taka for-

ma wyrazu pojawi∏a si´ niegdyÊ w wier-
szu Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
z tomiku „Dancing. karnet balowy”,
a jego fragment czytany jest w jednej
ze scen filmu. W 2008 roku autor
otrzyma∏ za swojà ksià˝k´ Literackà
Nagrod´ Warmii i Mazur. Przypadek
sprawi∏, ˝e przeczyta∏ jà Janusz Maje-
wski i postanowi∏ nakr´ciç film na jej
podstawie. Scenariusz to wspólne dzie-
∏o Kowalewskiego i Majewskiego. Wio-
snà 2015 roku Ciechocinek, Nieszawa
i Toruƒ nieco si´ zmieni∏y - mieszkaƒcy
przenieÊli si´ w lata 50. ubieg∏ego wie-
ku, bowiem w∏aÊnie wtedy toczy si´
akcja filmu. Uwag´ przechodniów
zwraca∏ czerwony bentley, którym
przemieszcza∏a si´ para g∏ównych bo-

haterów: Modesta i Fabian. Na plan
filmowy przyjechali znakomici aktorzy.
G∏ówne role zagrali Maciej Stuhr, Sonia
Bohosiewicz, Natalia Rybicka. Na ekra-
nie mo˝na podziwiaç te˝ Ann´ Dymnà,
Wojciecha Pszoniaka, Wiktora Zborows-
kiego, Magdalen´ Zawadzkà, Adama
Ferencego, Mariana Opani´, Jerzego
Schejbala, W∏adys∏awa Kowalskiego.
Pojawia si´ cz´sto obecny ostatnio na
ekranie Marian Dzi´dziel. Bystre oko
zauwa˝y dwóch pisarzy: Pawe∏ Huelle
zagra∏ portiera w hotelu Zwiàzkowym,
a W∏odzimierz Kowalewski  - widza na
koncercie 1-majowym w parku Zdrojo-
wym. Nie zabrak∏o te˝ muzyków: Woj-
ciech Karolak zagra∏ pianist´ w barze
hotelu Zwiàzkowego, a Wojciech Ma-
zolewski kontrabasist´ grajàcego ze
swoim zespo∏em w kawiarni Kameralna.

Akcja toczy si´ w latach 50., po
„odwil˝y”, która okaza∏a si´ fikcjà. Po
kilku latach tu∏aczki do opustosza∏ego
Ciechocinka przyje˝d˝a z Anglii Fabian
Apanowicz, puzonista jazzowy. W ku-
rorcie zamieszka∏a po wojnie jego
m∏odsza siostra Wanda, pracujàca ja-
ko dentystka. Oboje pochodzà ze Lwo-
wa i majà za sobà tragiczne prze˝ycia
wojenne. Fabian przyje˝d˝a, aby… graç
swing. Zak∏ada big-band, szybko znaj-
dujà si´ ch´tni, aby razem graç. Sà
wÊród nich przeró˝ni dziwacy. Do∏àcza-
jà do nich Wanda, która niegdyÊ Êpie-
wa∏a jazz i tajemnicza femme fatale
Modesta Nowak, nauczycielka j´zyka
angielskiego w ciechociƒskim liceum.
Zespó∏ zdobywa popularnoÊç, koncer-
tuje w okolicy, goÊci w Dworze Artusa
w Toruniu. Fabian i Modesta zostajà
kochankami, ale pewnego dnia kobieta
nagle znika. Wàtek muzyczny spleciony
z mi∏osnym ∏àczy si´ ze szpiegowsko-
politycznym. Bohaterem filmu jest te˝
muzyka, która mimo up∏ywu lat nadal
si´ podoba. Jazzowe standardy brzmià
bardzo dobrze, z przyjemnoÊcià s∏ucha
si´ trójki g∏ównych bohaterów wykonu-
jàcych piosenki sprzed lat. Ci, którzy
zachwycili si´ swingiem, mogà nabyç
p∏yt´ CD z nagraniami utworów roz-
brzmiewajàcych w filmie. Na pewno
wzruszà si´ przy „I’ve got you under
my skin” Sinatry w wykonaniu Macieja
Stuhra.

Kino „Zdrój” dawno nie widzia∏o ta-
kich kolejek do kasy mimo zorganizo-
wania kilkunastu seansów. Film chcieli
obejrzeç ci, którzy w nim statystowali
(na przyk∏ad wielu s∏uchaczy Uniwer-
sytetu dla Aktywnych), ci, którzy chcieli
zobaczyç g∏oÊne i nagrodzone Srebr-
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13 stycznia w koÊciele parafialnym pw. Êw. Aposto∏ów Piotra i Paw∏a odby∏ si´ niezwyk∏y
koncert Zespo∏u Piosenki i Taƒca „Âwierszcze” pt. „Leç kol´do w Êwiat”.

Rodzinne kol´dowanie
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nymi Lwami dzie∏o oraz ci, którzy chcieli
zobaczyç Ciechocinek i okolice na ekra-
nie. Uzdrowisko pi´knie si´ prezentuje.
Zdj´cia kr´cono w parku Zdrojowym -
dlatego zobaczyç mo˝na muszl´ kon-
certowà i kawiarni´ Bristol, w parterach
zieleni przy ̧ azienkach nr 3, przy Liceum
Ogólnokszta∏càcym im. S. Staszica,
dworcu kolejowym, „Kossakówce” na
ul. Traugutta. Siedziba Zarzàdu Przed-
si´biorstwa Uzdrowisko Ciechocinek
SA zamieni∏a si´ w…wejÊcie do kawiar-
ni Kameralna. Nie wszystkie sceny na-
kr´cono w naszym kurorcie - na przy-
k∏ad pensjonat ZaÊwiecie odnaleziono
w Konstancinie, gdzie powsta∏o wiele
scen.

„Excentrycy, czyli po s∏onecznej stro-
nie ulicy” to i romans w hollywoodzkim
stylu, i film muzyczny, i szpiegowski, i
komedia, w której Êmiech budzà role
Anny Dymnej jako Bayerowej zatrudnio-
nej jako babcia klozetowa oraz Woj-
ciecha Pszoniaka kreujàcego stroiciela
fortepianów tropiàcego homoseksu-
alizm wÊród polskich poetów. Ta rola
przynios∏a mu Z∏ote Lwy - nagrod´ za
najlepszà rol´ drugoplanowà m´skà
na Festiwalu Polskich Filmów Fabular-
nych w Gdyni. „Excentrycy…” to tak˝e
filmowa bajka z przes∏aniem, ˝e naj-
wa˝niejsze jest czerpanie radoÊci z ˝y-
cia, a t´ dajà na pewno muzyka i taniec.

Ci, którzy przeczytali znakomità po-
wieÊç W∏odzimierza Kowalewskiego,
czujà pewien niedosyt, bowiem za-
brak∏o kilku wàtków. Pociechà niech
b´dzie wiadomoÊç, ˝e film pojawi si´
w rozszerzonej wersji jako czterood-
cinkowy serial telewizyjny. Ksià˝ka zo-
sta∏a wznowiona przez Wydawnictwo
Marginesy.

Jeden z aktorów - Wojciech Pszoniak
ods∏oni∏ w zesz∏ym roku swojà gwiazd´
w Ciechociƒskiej Alei S∏aw, w tym roku
planowane sà kolejne dwie - aktora
Macieja Stuhra i re˝ysera Janusza Ma-
jewskiego. Zdziwienie budzi fakt, ˝e
mimo mojej sugestii zabraknie gwiazdy
scenarzysty W∏odzimierza Kowalews-
kiego, który stworzy∏ powieÊç o tym,
jak „rodzi∏ si´ wielki jazz w ma∏ym
Ciechocinku”. Pomys∏ napisania ksià˝ki
o Ciechocinku („tylko on jest prawdzi-
wy” - jak twierdzi∏ w wywiadach) zro-
dzi∏ si´ przecie˝ podczas jego licznych
spacerów po naszym uzdrowisku, któ-
rego jest wielkim mi∏oÊnikiem…

      tekst i foto Aldona Nocna

Organizatorem koncertu by∏ radny
W∏odzimierz S∏odowicz - za∏o˝yciel
„Âwierszczy”, we wspó∏pracy z radny-
mi Jerzym Sobierajskim i Bartoszem
Ró˝aƒskim oraz panem Piotrem Jaguc-
kim.

- ZostaliÊmy niezwykle serdecznie
przyj´ci przez ksi´dza proboszcza Grze-
gorza Karolaka, który zach´ci∏ licznie
zgromadzonych w Êwiàtyni wiernych
do Êpiewania i klaskania razem z nami,
sam si´ w to anga˝ujàc - mówi W∏odzi-
mierz S∏odowicz.
 Zespó∏ bra∏ czynny udzia∏ w prze-
biegu ca∏ej mszy Êwi´tej. Dzieci wraz
z przyjació∏mi nie tylko Êpiewa∏y, ale
i taƒczy∏y. W strojach pastuszków
i anio∏ków oddawa∏y czeÊç narodzo-

nemu Chrystusowi. Szczególnie wyró˝-
niç nale˝y solistki: Maj´ Gmiƒskà, Ma-
rysi´ Mas∏owskà i Zosi´ Szulc, które
pi´knie wykona∏y m.in. „Cichà noc”,
„Âwi´ty czas” i „Bosego pastuszka”.

- Zespó∏ „Âwierszcze” to tlen mojego
˝ycia - dodaje W∏odzimierz S∏odowicz.
- W tym roku obchodziç b´dziemy 15-
lecie dzia∏alnoÊci.  Muzyka ma t´ moc,
˝e potrafi fotografowaç emocje, za-
pachy, kolory. Potrafi te˝ przywo∏aç
wspomnienia. Mam ÊwiadomoÊç tej
si∏y i dlatego przygotowania do kon-
certów trwajà d∏ugo. Jestem wówczas
bardzo wymagajàcy wobec siebie i mo-
ich kochanych artystów.

         Justyna Ma∏ecka
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WYWIAD „ZDROJU”

Rozmowa z ksi´dzem mitratem Miko∏ajem Hajduczenia -
pu∏kownikiem Wojska Polskiego, proboszczem prawos∏awnej
parafii Êw. Archanio∏a Micha∏a w Ciechocinku

- W niedziel´ 22 listopada 2015 r.
w parafii wojskowej Êw. Archanio∏a
Micha∏a odby∏y si´ liturgiczne uroczy-
stoÊci, którym przewodniczy∏ Jego
Eminencja Sawa - Prawos∏awny Me-
tropolita Warszawski i ca∏ej Polski
w asyÊcie Abp. Szymona Ordynariusza
¸ódzko-Poznaƒskiego i Bp. Jerzego
Ordynariusza Wojska Polskiego oraz
8 kap∏anów By∏a to tak˝e okazja do
Êwi´towania kilku jubileuszy...

- Tak. W zesz∏ym roku obchodziliÊmy
jubileusz 20-lecia prawos∏awnej parafii
wojskowej w Ciechocinku, a tak˝e 35-
lecia moich Êwi´ceƒ kap∏aƒskich, 20-le-
cia s∏u˝by wojskowej w ordynariacie
i 20-lecie bycia proboszczem. Podczas
wspomnianej uroczystoÊci z ràk metro-
polity Sawy otrzyma∏em krzy˝ kap∏aƒski
z ozdobami, a tak˝e Order Êw. Marii
Magdaleny II stopnia z ozdobami. Na-
tomiast Bp Jerzy uhonorowa∏ mnie Od-
znakà Pamiàtkowà Prawos∏awnego Or-
dynariatu Wojska Polskiego. UroczystoÊç
zwieƒczy∏o poÊwi´cenie usytuowanego
obok cerkwi krzy˝a dzi´kczynnego upa-
mi´tniajàcego 120-lecie istnienia Êwià-
tyni i 20-lecie ponownego wmurowania
kamienia w´gielnego.

- Prosz´ przybli˝yç naszym Czytelni-
kom histori´ parafii wojskowej Êw.
archanio∏a Miko∏aja w Ciechocinku.

- Parafia mia∏a prawie 70-letnià przer-
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w´... Cerkiew zosta∏a zbudowana
w 1894 r. i poczàtkowo mia∏a charakter
sezonowy - od maja do wrzeÊnia. èród-
∏a podajà, ˝e stale przebywa∏ przy niej
kapelan, prawdopodobnie z jakiegoÊ
szpitala w Warszawie. W 1903 roku
mamy wzmiank´, ˝e podczas ca∏ego
sezonu kàpielowego przebywa∏o dwóch
kapelanów. Najpierw przyje˝d˝ali tu
˝o∏nierze armii carskiej, póêniej oficero-
wie z rodzinami. W Ciechocinku na ku-
racji przebywali wówczas wierni z Kró-
lewstwa Polskiego oraz ca∏ego obszaru
Imperium Rosyjskiego. Czy oni si´ mo-
dlili w naszej cerkwi, czy mo˝e by∏a jesz-
cze kaplica w którymÊ sanatorium - tego
nie wiemy. Cerkiew dzia∏a∏a nieprzer-
wanie do 1914 roku. W tamtym okresie
spoÊród sta∏ych mieszkaƒców Ciecho-
cinka ok. sto osób by∏o wyznania pra-
wos∏awnego. W pobli˝u by∏a jeszcze
kaplica w Nieszawie i cerkiew w Aleksan-
drowie Kujawskim. Nie wiadomo nato-
miast, co si´ dzia∏o od 1914 do 1924
roku. Z 1914 roku jest zachowane zdj´-
cie ze starym ikonostasem. Mamy te˝
pocztówki i zdj´cia ukazujàce, gdzie
sta∏a murowana dzwonnica w stylu ne-
ogotycko-neobizantyjskim. W okresie
mi´dzywojennym w cerkiewi by∏o ka-
syno, dzwonica zosta∏a zburzona. Po
1945 roku budynek s∏u˝y∏ jako izba lek-
cyjna, Êwietlica, czasami kino. W latach
70-tych obiekt wykorzystywany by∏ jako
pomieszczenie magazynowe. Dopiero
w 1974 roku w „Gazecie Pomorskiej”
jest artyku∏ o cerkwi. W tym czasie pan
W∏odzimierz Gerke - ewangelik, „cho-
dzàca encyklopedia Ciechocinka”, na-
pisa∏ list do wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków w Bydgoszczy, z wnios-
-kiem, ˝eby wpisaç cerkiew w rejestr
zabytków. Ja jako ówczesny ksiàdz pra-
wos∏awny, dziekan dekanatu bydgos-

kiego, przyje˝d˝a∏em tutaj w 1984 roku,
robi∏em sprawozdania na temat stanu
Êwiàtyni. By∏y to takie czasy, ˝e niby nikt
nam przeszkód nie stawia∏, ale nie mo˝-
na by∏o budynku odzyskaç. W roku 1994
wesz∏a ustawa o stosunku Paƒstwa Pols-
kiego do Polskiego Autokefalicznego
KoÊcio∏a Prawos∏awnego. Zosta∏ wów-
czas reaktywowany Prawos∏awny Or-
dynariat Wojska Polskiego. Zacz´to rów-
nie˝ starania o zwrot naszej Êwiàtyni. 2
grudnia 1995 roku zosta∏ ponownie
wmurowany kamieƒ w´gielny przez
ówczesnego Ordynariusza Prawos∏aw-
nego Ordynariatu Wojska Polskiego Ar-
cybiskupa gen. Saw´. Natomiast 1 stycz-
nia 1996 zosta∏a ponownie erygowana
parafia wojskowa pod wezwaniem Êw.
Archanio∏a Micha∏a w Ciechocinku, a ja
zosta∏em pierwszym proboszczem tej
parafii. Od paru lat wikariuszem jest ks.
kpt Miros∏aw Kuczyƒski.

- Czy wiadomo, ilu obecnie wiernych
liczy parafia w Ciechocinku?

- Trudno to okreÊliç. Parafia ma cha-
rakter diasporalny. Swoim dzia∏aniem
obejmujemy obszar dwóch województw
i na tym terenie prawos∏awni ˝o∏nierze
oraz pracownicy wojska potencjalnie
przynale˝à do naszej parafii. Skupiamy
te˝ ludzi, którzy mieszkajà w Ciecho-
cinku, w okolicznych miejscowoÊciach
oraz kuracjuszy. Par´set osób krà˝y wo-
kó∏ tej Êwiàtyni, ale jest to spo∏ecznoÊç
p∏ynna.

- Cerkiew jest równie˝ udost´pniana
dla zwiedzajàcych...

- Stale nabo˝eƒstwa odbywajà si´
w czwartki o godz. 16.00 - sà to modli-
twy do Matki Boskiej, do patrona Êwià-
tyni Êw. Archanio∏a Micha∏a, w intencji
ojczyzny, zdrowia, pomyÊlnoÊci. W nie-
dziele o godz. 8.45 sprawowana jest
Êw. Liturgia. JeÊli jakieÊ Êwi´ta wypadajà



23 stycznia w koÊciele parafialnym
w Ciechocinku odby∏a si´ centralna
uroczystoÊç Tygodnia Ekumenicznego
w diecezji w∏oc∏awskiej.

Przyby∏ych na uroczystoÊç powita∏  Re-
ferent ds. Ekumenizmu Diecezji ks. pra∏.
Grzegorz Karolak KofC.  Mszy Êwi´tej  kon-
celebrowanej przewodniczy∏ Pasterz Die-
cezji W∏oc∏awskiej ks. bp Wies∏aw Alojzy
Mering z dwoma ks. bp. z W∏oc∏awka i
ksi´˝mi diecezjalnymi.

       Obecni byli te˝ przedstawiciele koÊ-
cio∏ów: trzech z KoÊcio∏a Ewangelicko-
Augsburskiego oraz ks. mitrat Miko∏aj
Hajduczenia - Proboszcz KoÊcio∏a Prawo-
s∏awnego z Ciechocinka i Torunia, który
g∏osi∏ homili´. Mówi∏ w niej o obowiàzu-
jàcym w dawnych zakonach regule „Ora
et Labora”, tzn. „ Módl si´ i Pracuj”, a teraz
z tego wielu odrzuca to pierwsze i zostaje
tylko praca, która wype∏nia ca∏y czas, ∏àcznie
z czasem wolnym i Êwiàtecznym.
        We Mszy Êw. uczestniczyli te˝: senator
Józef ¸yczak, pos∏owie Joanna Borowiak,
Jan Krzysztof Ardanowski i ¸ukasz Zboni-
kowski, wicewojewoda Józef Ramlau, Bur-
mistrz Ciechocinka Leszek Dzier˝ewicz,
Wójt Konecka Ryszard Borowski, radni Ra-
dy Miejskiej Ciechocinka i Rycerze Kolum-
ba z Rady 16014 w Ciechocinku. Gra∏a
Orkiestra D´ta Romana OrganiÊciaka KofC
z Wagaƒca.

     Wojciech Krzysztof Jankowski

Diecezjalna
uroczystoÊç Tygodnia

Ekumenicznego
w Ciechocinku
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w tygodniu, to dodatkowo te˝ sà od-
prawiane nabo˝eƒstwa. We wtorki cer-
kiew jest otwarta dla modlàcych si´,
którzy chcà wejÊç do niej indywidualnie
i przy okazji zwiedziç. Popo∏udniami
mo˝na si´ z nami tak˝e umawiaç na
zwiedzanie zbiorowe. W zesz∏ym roku
by∏o wiele takich spotkaƒ. Dodam, ˝e
zwi´ksza si´ iloÊç osób wyznania pra-
wos∏awnego przyje˝d˝ajàcych na ku-
racj´, które s∏yszà, ˝e w Ciechocinku jest
cerkiew i mogà przyjÊç na modlitw´. Sà
to osoby z Polski, ale te˝ z Grecji, Rosji,
Izraela i innych krajów. Ponadto w cer-
kwi odbywajà si´ koncerty: muzyki cer-
kiewnej, które cieszà si´ sporym zainte-
resowaniem, g∏ównie wÊród kuracjuszy.

- Zarówno wierni, jak i osoby zwie-
dzajàce, sà zwykle zachwycone cer-
kwià. Na co zwracajà szczególnà uwa-
g´?

- Âwiàtynia zosta∏a zbudowana w sty-
lu, który jest okreÊlany jako zauralski.
Znawcy sztuki twierdzà, ˝e to jedyna
taka Êwiàtynia w Europie. Nietypowa
kolorystyka, architektura i ciekawa orna-
mentyka okienna, zachowane sà orygi-
nalnie. W kwietniu 2010 roku pod Smo-
leƒskiem zginà∏ nasz drugi Prawos∏awny
Ordynariusz Wojska Polskiego arcybis-
kup genera∏ dywizji Miron. W trzyletnià
rocznic´ Êmierci, przed Êwiàtynià zosta∏
ustawiony kamieƒ, który upami´tnia
postaç gen. arcybiskupa Mirona i wszyst-
kich, którzy zgin´li pod Smoleƒskiem.
Uwag´ przyciàga tak˝e krzy˝ wotywny,
który zosta∏ postawiony na 120-lecie
postawienia Êwiàtyni i 20 - lecie ponow-
nego wmurowania kamienia w´gielne-
go. Je˝eli chodzi o wn´trze, to wykona-
ne jest na prze∏omie 1995 i 1996 roku
w stylu poczajewskim. Poczajew to stary,
XIII-wieczny klasztor niedaleko Krzemieƒ-
ca. Tam pod kierunkiem pana Niecza-
jewa ten ikonostas zosta∏ wykonany.
Zachowanych jest te˝ par´ ciekawych
ikon - Matka Boska Mi∏ujàca, ofiarowana
w 1996 roku przez ówczesnego prezy-
denta RP, Matka Boska Ostrobramska -
kopia zosta∏a przywieziona z Wilna przez

jednà rodzin´ oraz wyszywana przez
panià z Gostynina Matka Boska Nieusta-
jàcej Pomocy. Mamy równie˝ o∏tarzyk
Êwi´tego Miko∏aja i Êw. Aleksandra.

- W zesz∏ym roku Êwi´towa∏ ksiàdz
35-lecie przyj´cia Êwi´ceƒ kap∏aƒskich.
Jak wyglàda∏a ksi´dza droga do ka-
p∏aƒstwa?

- Skoƒczy∏em najpierw Ni˝sze Semi-
narium Duchowne w Warszawie, na-
st´pnie Wy˝sze Seminarium Duchowne
w Klasztorze w Jab∏ecznej nad Bugiem
i ChrzeÊcijaƒskà Akademi´ Teologicznà
w Warszawie. W 1980 roku na poczàtku
listopada przyjecha∏em do Torunia. Cie-
chocinek zawsze nale˝a∏ do parafii cy-
wilnej toruƒskiej. Dzia∏ania tych dwóch
parafii zawsze si´ pokrywa∏y. W 1980
roku uzyska∏em Êwi´cenia diakoƒskie
w Bia∏ej Podlaskiej i kap∏aƒskie z ràk
dzisiejszego Metropolity Sawy w ¸odzi.

- Jak wyglàda ksi´dza typowy dzieƒ
pracy?

- Ju˝ od 20 lat jestem prawos∏awnym
kapelanem. Jestem proboszczem parafii
prawos∏awnej w Ciechocinku,Toruniu
oraz Dziekanem Inspektoratu Wsparcia
Si∏ Zbrojnych i Dziekanem Okr´gu Byd-
goskiego, który obejmuje obszar woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. Nie
jest to unormowany dzieƒ, nie da si´
wszystkiego przewidzieç i ka˝dy dzieƒ
jest nietypowy.

- Czego bym mog∏a ksi´dzu ˝yczyç?
- Spokoju i i takiego dzia∏ania, ˝eby

mo˝na by∏o dobrze s∏u˝yç Bogu i lu-
dziom.

           Rozmawia∏a J. Ma∏ecka



fot. K. Jasiƒska

Wywiad z Marianem Szulcem - prezesem Sanatorium Uzdrowiskowego „MAX” w Ciechocinku
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Marian Szulc. Absolwent Akademii Techniczno - Rol-
niczej w Bydgoszczy. Oprócz funkcji Prezesa Sanato-
rium Uzdrowiskowego MAX, jest dyrektorem Sana-
torium Uzdrowiskowego „Julianówka”, w którym
zarzàdza jego mama Helena. Prezes Zarzàdu dwóch
spó∏ek deweloperskich, które zajmujà si´ handlem
gruntami inwestycyjnymi. Od 20 lat w udanym zwiàz-
ku ma∏˝eƒskim z Alinà. Wspólnie  majà syna Maksyma.
To w∏aÊnie od jego imienia pochodzi nazwa sanato-
rium w Ciechocinku. Syn jest równie˝ wspólnikiem
w spó∏ce cywilnej, która prowadzi dzia∏alnoÊç uz-
drowiskowà jako Sanatorium „MAX”. Maksym jest
tak˝e czo∏owym zawodnikiem w Europie w kategorii
quad 4K cross country.

Nowe sanatorium w Ciechocinku

- Wiele osób jest zdziwionych fak-
tem, i˝ z budynku przy ulicy Lorento-
wicza 4 zniknà∏ szyld z napisem
„Sanatorium Uzdrowiskowe Polex -
Ruch”. Pojawi∏a si´ natomiast ta-
bliczka informujàca, ˝e teraz w tym
miejscu znajduje si´ Sanatorium Uz-
drowiskowe MAX. Prosz´ opowie-
dzieç naszym Czytelnikom, skàd wy-
nikajà te zmiany.

- W koƒcu 2015 roku zakupi∏em -
w drodze przetargu ofertowego - od
Stowarzyszenia Fundusz Socjalny Pra-
cowników „Ruch” obiekt przy ulicy Lo-
rentowicza 4, który firma „Polex” dzier-
˝awi∏a. Dodam, ˝e firma „Polex” nie
skorzysta∏a z prawa pierwokupu. Od
4 stycznia br. jako Sanatorium Uzdro-
wiskowe „MAX” prowadz´ wspólnie
z synem dzia∏alnoÊç lecznictwa uzdro-
wiskowego we w∏asnym obiekcie.

- Do kogo  kierujecie Paƒstwo swo-
jà ofert´?

- Zapraszamy na leczenie uzdrowis-
kowe na podstawie skierowaƒ z Naro-
dowego Funduszu Zdrowia oraz na in-
dywidualne lub grupowe pobyty pe∏-
nop∏atne, podczas których pod okiem
specjalistycznej kadry, leczymy i rehabi-
litujemy, ale tak˝e motywujemy i uczy-
my zdrowego stylu ̋ ycia, czego efektem
jest utrata zb´dnych kilogramów i uzy-
skanie dobrego samopoczucia. Zach´-
camy równie˝ kobiety po mastektomii
do korzystania ze specjalistycznych pa-
kietów. Sanatorium „MAX” oferuje 130
miejsc noclegowych w pokojach 1-, 2-
i 3 - osobowych o zró˝nicowanym
standardzie.

- W leczeniu jakich schorzeƒ si´
specjalizujecie?

- Dysponujemy nowoczesnà bazà
zabiegowà skomunikowanà z cz´Êcià
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hotelowà, Êwiadczàcà szerokà gam´
zabiegów od poniedzia∏ku do soboty
(za wyjàtkiem niedziel i dni Êwiàtecz-
nych) z wykorzystaniem naturalnych
produktów takich jak: ciechociƒska so-
lanka, borowina z Wieƒca Zdrój oraz
emulsja do kàpieli na bazie mineralnej
wody siarczkowej z uzdrowiska Busko
Solec  Zdrój. Leczymy choroby: uk∏adu
mi´Êniowego, zwyrodnieniowe kr´go-
s∏upa, uk∏adu kostno - stawowego,
przemiany materii (cukrzyca, oty∏oÊç),
reumatyczne, urazowo - ortopedyczne,
dróg oddechowych oraz zaburzenia
krà˝enia obwodowego o etiologii mia˝-
d˝ycowej i cukrzycowej.

- Co wyjàtkowego jest w sanato-
rium „MAX”?

- PostawiliÊmy sobie nast´pujàce
priorytety w zakresie Êwiadczonych
us∏ug: kompleksowoÊç i fachowoÊç,
zatrudnianie wysoko wykwalifikowa-
nego personelu, serwowanie smacz-
nych, zdrowych, zbilansowanych po-
si∏ków wg receptury dietetyka, zapew-
nienie bezpieczeƒstwa kuracjuszom w
trakcie ich pobytu, edukacja w zakresie
zdrowego stylu ˝ycia, po∏àczenie le-
czenia uzdrowiskowego z relaksem
oraz poznawanie nowych miejsc po-
przez uczestnictwo w imprezach kultu-
ralno - rozrywkowych. Zadowolenie
kuracjusza - to nasz najwi´kszy cel.

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

- W planach jest rozbudowa obiektu.
Póki co, jest to jeszcze w sferze projek-
tów. O konkretach poinformuj´ póêniej.

- Czego mog∏abym Panu ˝yczyç?
- Przede wszystkim zdrowia i zrealizo-

wania swoich marzeƒ, które w wi´k-
szoÊci i tak ju˝ zosta∏y spe∏nione.

Rozmawia∏a J. Ma∏ecka



Podczas ferii oferowaliÊmy dzieciom róznorodne formy sp´dzenia czasu
z ksia˝kà, a jest ich wiele - od biblioterpii, po warsztaty tworzenia plakatu.
StaraliÊmy sie równie˝ Êpiewaç, taƒczyç i malowaç - ale przecie˝ to nie
˝adna nowoÊç, powiedzà nasi stali bywalcy. Wysz∏o jak zawsze - ciekawie,
gwarno i weso∏o, bo po dzieci´cej stronie biiblioteki tak ju˝ mamy.
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Warsztaty decupage odby∏y si´ w
pierwszy piàtek ferii, a poprowadzi∏y
je panie z  zaprzyjaênionego W∏oc∏aws-
kiego  Centrum Edukacji Ekologicznej.
Wzi´∏y w nich udzia∏ osoby w wieku
od dwóch lat  wzwy˝. Powsta∏y pi´kne,
cz´sto pierwsze decupagowe dzie∏a -
∏y˝ki drewniane i anio∏ki.

W zaj´ciach warsztatowych doty-
czàcych tworzenia plakatu, opartych
na ksia˝ce Joanny Olech „Kto ty jes-
teÊ” mo˝na by∏o uczestniczyç w drugi
czwartek ferii. Po lekturze pictureboo-
ka uczestnicy pracujàc w grupach stwo-
rzyli w∏asne, wieloformatowe plakaty
pokazujàce ich pomys∏ na bycie patrio-

A w czasie ferii w bibliotece...

tà. Zdj´cia tego, co nam wysz∏o mo˝e-
cie ogladac na naszej stronie interneto-
wej www.biblioteka.ciechocinek.pl

Pierwsza Mamoteka wypad∏a w Dzieƒ
Babci. RobiliÊmy kartki z ˝yczeniami
w  j´zyku angielskim. Seniorki i seniorzy
rodu mogà byç dumni ze swoich po-
ciech - wszyscy Êwietnie sobie poradzili
z wycinaniem, naklejaniem, projektowa-
niem. Dzieci i mamy w∏o˝y∏y w wykona-
nie kartek wiele serca. A ja, gdybym
by∏a babcià, chcia∏abym dostaç takie
cudeƒka. Wszystko odbywa∏o sie pod
czujnym okiem i uchem Pani Ewelinki
Stopczyk. Na zabawy z angielskim za-
praszamy do Mamoteki raz w miesiàcu.

Na drugiej z kolei Mamotece dzieci
bawi∏y si´ w gwiazdy estrady na  zor-
ganizowanej w czytelni scenie. Wys∏u-
chaliÊmy przebojów, takich jak: „Mam
t´ moc” z „Krainy Lodu”, „Animal I Ha-
ve Become” z filmu Jurrasic World oraz
evergreeny: piosenki z Akademii Pana
Kleksa, Pszczó∏ka Maja, utwory Arki
Noego w wykonaniu dzieci mamotecz-
nych. Do artystów do∏aczy∏y chórki z∏o-
˝one z publiki, a piosenka o Kaczce
Dziwaczce chodzi∏a jeszcze d∏ugo po
mojej g∏owie.

Du˝à iloÊç m∏odzie˝y goÊci∏a te˝ czy-
telnia na M∏odzie˝owym Klubie Dysku-
syjnym. RozmawialiÊmy o miejscu hor-
roru jako gatunku literackiego i jego
czo∏owym przedstawicielu S. Kingu.
Wypowiedzi sta∏ych bywalców M∏odzie-
˝ówki zach´ci∏y publicznoÊç do si´g-
ni´cia do dzie∏ tego˝ pisarza i pokaza-
liÊmy, ˝e rozmowy o ksia˝kach sà cie-
kawe i warto spotykaç si´ w bibliotece
w tym celu. Poniewa˝ uczestnicy debaty
pochodzà z ró˝nych cz´sci Polski, cze-
kamy teraz na wysyp M∏odzie˝owych
Dyskusyjnych Klubów Ksia˝ki w ca∏ym
kraju, a ekip´ ze Szpitala Uzdrowisko-
wego z Markiewicza serdecznie po-
zdrawiamy. To oni stanowili publik´
dla naszej debaty.

Bardzo ciekawe zaj´cia odby∏y si´ te˝
w przedszkolach samorzàdowych: za-
j´cia z teatrzykiem Kamishibai. Dzieci
nie tylko wys∏ucha∏y bajek, ale równie˝
zinterpretowa∏y ksia˝ki i prze∏o˝y∏y je
na obrazy oraz opowieÊci. Pokonanie
tremy nie by∏o du˝ym wyzwaniem
przed wdzi´cznà publicznoÊcià z∏o˝onà
z kolegów i kole˝anek z grupy. Dzieci
dobrze poradziy sobie z odtworzeniem
wydarzeƒ z przeczytanej ksia˝ki i potra-
fi∏y samodzielnie przedstawiç to na ko-
lejnych kartach japoƒskiego teatrzyku.
Piàtkowe feryjne noce nale˝a∏y do na-
szego  Klubu Gier Niekomputerowych.
Do wczesnych rannych godzin dwie
dru˝yny rozwiàzywa∏y zagadki przygo-
towane przez mistrzów gier RPG. Tym
razem  graliÊmy w Warhammera i Cy-
berpunka.

Poza tym w czasie ferii odby∏a si´
projekcja filmu ,,Carrie” z 1976 roku,
uda∏o nam sie u∏o˝yç ,,Poca∏unek” Klim-
ta z 300 malutkich kawa∏ków puzzli
oraz g∏oÊno i cz´sto czytaliÊmy w kàciku
zabaw.

Zapraszamy serdecznie we wtorki do
Mamoteki, Êrody do M∏odzie˝owego
Klubu Dyskusyjnego, a w soboty do
Klubu Gier Niekomputerowych. Cze-
kamy mo˝e w∏aÊnie na Ciebie.

         Lidia Wasilewska



fot. K. Jasiƒska
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Schemat spotkaƒ Saloniku Literackie-
go jest nast´pujàcy:

- Dyskusyjny Klub Ksià˝ki (przewa˝-
nie pierwszy piàtek miesiàca) - jak sama
nazwa wskazuje, sà to rozmowy doty-
czàce przeczytanych ksià˝ek, jednak
nie sà to lektury przypadkowe, a wy-
brane przez uczestników DKK z puli
dost´pnej w Ksià˝nicy Kopernikaƒskiej.
Wszyscy czytajà t´ samà pozycj´, a
nast´pnie dzielà si´ swoimi uwagami
i przemyÊleniami. Ostatnio omawianymi
ksià˝kami by∏y: „Szczygie∏” Donny Tartt,
„Mapa i terytorium” Michela Houel-
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lebecque'a, „Odp∏yw” Larsa Saabye
Christensena;

- Filmy na piàtki (najcz´Êciej ostatni
piàtek miesiàca) - sà to projekcje filmów
proponowanych przez uczestników Sa-
loniku bàdê moderatora. Staramy si´
wybieraç pozycje wartoÊciowe, nagra-
dzane na festiwalach filmowych, niekie-
dy oglàdamy adaptacje utworów lite-
rackich, ale cz´sto równie˝ przypomi-
namy sobie filmy dobrze znane i lubia-
ne, bo przecie˝ nie ma nic przyjemniej-
szego, jak seans kinowy w mi∏ym to-
warzystwie. Niedawno obejrzeliÊmy na-

grodzony Oscarem w 2015 roku dra-
mat Alejandro Inárritu  „Birdman” oraz
„Piàtà por´ roku” -  s∏odko-gorzkà opo-
wieÊç o kobiecie po przejÊciach i m´˝-
czyênie z przesz∏oÊcià w re˝yserii Je-
rzego Domaradzkiego;

- wyk∏ady, prelekcje, warsztaty - po-
zosta∏e piàtki przeznaczamy na spotka-
nia literacko-kulturalne w bardzo sze-
rokim rozumieniu tego s∏owa. Podczas
Saloniku mia∏y ju˝ miejsce spotkania
autorskie (m.in. z Januszem Leonem
WiÊniewskim, Sylwià Chutnik, Ewà Le-
narczyk), wieczorki poetyckie (w tym
monta˝ s∏owno-muzyczny o tematyce
jesiennej przygotowany przez cz∏onków
SL), wernisa˝e wystaw malarskich i fo-
tograficznych (m.in. Wandy Wasickiej,
prof. Wies∏awa Dembskiego, Zuzanny
Lewandowskiej, Krzysztofa Ga∏àzki),
prelekcje o sztuce (ostatnio pani Alek-
sandra Kiƒska przybli˝a∏a nam histori´
i sztuk´ XVI-wiecznej Florencji), warsz-
taty literackie, wyk∏ady o historii litera-
tury, nowych zjawiskach literackich (np.
o ksià˝kach obrazkowych, czyli pictu-
rebookach nie tylko dla dzieci), a tak-
˝e o ciechociƒskich akcentach w poezji
i prozie.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e nasz klub jest
otwarty dla wszystkich mi∏oÊników li-
teratury i sztuki - w tej chwili cz∏onkowie
Saloniku rekrutujà si´ przede wszystkim
spoÊród studentów ciechociƒskiego
Uniwersytetu dla Aktywnych, ale w ze-
braniach DKK uczestniczy równie˝ kilka
osób nie zwiàzanych z UdA. Wszyscy
zgodnie przyznajà, ˝e podoba im si´
niezobowiàzujàca formu∏a spotkaƒ,
ciep∏a atmosfera i mo˝liwoÊç porozma-
wiania na wiele ró˝nych tematów.

         Monika Kowalska

Salonik Literacki to copiàtkowe spotkania w bibliotece, podczas których
uczestnicy rozmawiajà o szeroko rozumianej literaturze, kulturze i sztuce.
Moderatorkami klubu sà Monika Kowalska i Klara Drobniewska.

Kulturalne piàtki



˚yjemy w Êwiecie, w którym niemal ka˝-
dy szuka potwierdzenia s∏usznoÊci swoich
wyborów, mo˝liwoÊci wsparcia i poprowa-
dzenie. Stàd tak zawrotnà furor´ robià w∏aÊ-
nie wszelkiego rodzaju poradniki, stàd pra-
wie alergicznie reagujemy na kolejnà tego
typu pozycj´ pojawiajàcà si´ na rynku
czytelniczym. Czasami jednak, warto si´g-
nàç i po tego rodzaju pozycj´. Tym bar-
dziej, jeÊli podpowiada nam „Jak nauczyç
si´ asertywnoÊci i z ∏atwoÊcià mówiç nie…”
i pokazuje „(..) jak wyzwoliç si´ od bez-
ustannego spe∏niania próÊb i oczekiwaƒ
innych”.

Ksià˝ka J. Marson to rodzaj poradnika,
ale nietypowego, bo w trakcie zapoznawa-
nia si´ z nim cz∏owiek realnie mo˝e zmie-
rzyç si´ z Przekleƒstwem Bycia Mi∏ym. Ko-
lejne rozdzia∏y ksià˝ki to jakby kolejne
etapy sesji terapeutycznej pozwalajàcej
uporaç si´ z problemem odmawiania. Oka-
zuje si´ bowiem, ˝e dla niektórych z nas
s∏owo NIE jest niemal zakazane, a wielu
ma rzeczywisty problem z jego Êwiadomym
wypowiadaniem.

Autorka, w jasny i przejrzysty sposób
zach´ca Czytelnika do podró˝y w g∏àb
siebie, do codziennego poznawanie w∏as-
nych potrzeb, do sprawiania sobie zwyczaj-
nych, ma∏ych przyjemnoÊci. J. Marson
z psychologicznym podejÊciem analizuje,
zdawa∏oby si´ pozorny problem bycia
mi∏ym, wyjaÊnia jego przyczyny i mecha-
nizmy. WartoÊcià jej ksià˝ki jest to, ˝e nie
ocenia ludzkich zachowaç, ale daje szcze-
gó∏owe wskazówki, jak rozumieç i zmie-
niaç m´czàce nas zachowania i niew∏aÊci-
we reakcje. Kilka historii, kilka nieprzy-
padkowych postaci i mamy obraz tego, jak
mo˝e skoƒczyç si´ zapominanie o w∏asnych
potrzebach, nieszanowanie siebie i lekce-
wa˝enie reakcji w∏asnego organizmu - ja-
kie konsekwencje niesie fakt, ˝e b´dàc mili
dla ca∏ego Êwiata,  nie jesteÊmy mili dla
samych siebie. Zdaniem autorki „bycie
samokrytycznym i surowym w stosunku
do siebie sta∏o si´ swoistym nawykiem,
wpisa∏o si´ w sposób myÊlenia o nas sa-
mych”, jest Przekleƒstwem Bycia Mi∏ym.

Na rynku tego typu poradniku jest wie-
le. Ka˝dy z nich, w lepszy lub gorszy spo-
sób, uczy jak zwi´kszyç poczucie swojej
wartoÊci, jak uwolniç si´ od strachu, jak
nauczyç si´ asertywnoÊci. WartoÊç tego
typu ksià˝ek, z jednej strony wynika z ich
roli terapeutycznej oraz si∏y oddzia∏ywania
na czytelnika, z drugiej zaÊ z podatnoÊci
danego cz∏owieka na si∏´ perswazji p∏ynàcà
z zewnàtrz. Ksià˝ka J. Marson wybija si´
jednak na tle innych, poniewa˝ ze wzgl´-
du na doÊç przyst´pnà form´, du˝à iloÊç
przyk∏adów i interesujàcych technik mo˝e
byç ciekawà alternatywà dla tego typu po-
zycji.

Interesujàce, ˝e autorka ca∏à pozycj´
puentuje stwierdzenie „ […] Chodzi o to,
by nadal byç Mi∏ym, ale tylko wówczas,
kiedy chce si´ zachowywaç w ten w∏aÊnie
 sposób”. Stàd  po przeczytaniu ksià˝ki J.
Marson i po wcieleniu w ˝ycie kilku z jej
zasad z osoby obarczonej „Przekleƒstwem
Bycia Mi∏ym” mamy szans´ staç si´ kimÊ
„Mi∏ym z wyboru”.

  Katarzyna WiÊniewska

Jacqui Marson „Bycie mi∏ym to przekleƒstwo”

TO POLECAM

21 stycznia odby∏y si´ uroczystoÊci zwià-
zane z rocznicà wyzwolenia Ciechocinka
spod okupacji niemieckiej. Przy obelisku
w centrum miasta spotkali si´ przedstawi-
ciele w∏adz miasta, kombatanci, uczniowie
szkól, mieszkaƒcy oraz kuracjusze. G∏os
zabra∏ p∏k Maciej Maksymowicz, który przy-
bli˝y∏ zebranym kilka historycznych faktów.
Na zakoƒczenie z∏o˝ono pod obeliskiem
wiàzanki kwiatów.

        J. Ma∏ecka

71. rocznica wyzwolenia
Ciechocinka

OG¸OSZENIE

Spotkanie seniorów

5 lutego br. odby∏o si´ doroczne spot-
kanie seniorów - mieszkaƒców osiedli
Spó∏dzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku,
którego organizatorem by∏ Zarzàd i Rada
Nadzorcza SM. Na przyby∏ych czeka∏ s∏odki
pocz´stunek. Wieczór uatrakcyjni∏ wyst´p
- kierowanego przez radnego W∏odzimierza
S∏odowicza - zespo∏u Piosenki i Taƒca
„Âwierszcze”, który wystàpi∏ wraz z przyja-
cielem Jerzym Sobierajskim. Nast´pnie
zebrani przy dêwi´kach muzyki w wyko-
naniu akordeonisty Ryszarda Kuryja i sak-
sofonisty Wojciecha Sobierajskiego, wspól-
nie Êpiewali kol´dy.

 Red.
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Z ˚YCIA MIASTA

Je˝eli jesteÊcie Paƒstwo zainteresowani
bezp∏atnà publikacjà fotografii Waszego
nowo narodzonego dziecka na ∏amach
„Zdroju Ciechociƒskiego”, prosimy o do-
starczenie zdj´cia oraz informacji na adres
zdroj@ciechocinek.pl. wg wzoru:

Ania Nowak
Urodzona: 1.01.2016 r. o godz. 12.00
Wzrost: 57 cm
Waga: 3300 gramów
Mama: Ewa
Tata: Adam

Sprostowanie
do tekstu „Talent,

wyobraênia i pasja”
6 listopada 2014 r. podczas dorocznej uroczystoÊci

Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka uhonorowania
Statuetkà „Leonard” i Medalem im. Leonarda Lorento-
wicza osób zas∏u˝onych dla uzdrowiska i TPC, Wanda
Wasicka otrzyma∏a Dyplom Przewodniczàcego Rady
Krajowej Ruchu Stowarzyszeƒ Regionalnych RP „za szcze-
gólne zas∏ugi w propagowaniu walorów regionalnych
powiatu aleksandrowskiego i inicjowanie wielu przedsi´-
wzi´ç kulturalnych na rzecz swojej „ma∏ej Ojczyzny”.



Jak co roku w zimowy, styczniowy wieczór zgromadzili si´ widzowie-ciechocinianie i kuracjusze w Teatrze
Letnim, aby jeszcze raz wróciç wspomnieniami do Êwiàtecznych dni i cieszyç si´ ich mi∏à atmosferà.
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cujàcemu pod czujnym okiem pana
Tomasza Thiede - katechety i cz∏onka
Stowarzyszenia, zespo∏om AJKI i AJECZ-
KI pracujàcym pod kierunkiem pani
Iwony Krzysztanowicz - nauczycielki
Szko∏y Podstawowej nr 1 w Ciecho-
cinku, chórowi przygotowywanemu
przez panià Ewelin´ Centkowskà i ze-
spo∏owi SOLINKI, który prowadzi pani
Mirella Ku∏aczkowska.

Jase∏ka w Teatrze Letnim

A by∏o to mo˝liwe dzi´ki przedsi´-
wzi´ciu zrealizowanemu przez Stowa-
rzyszenie Przyjació∏ Szko∏y Podstawo-
wej nr 1 w Ciechocinku we wspó∏pracy
z ciechociƒskà ,,Jedynkà”. Nauczycie-
le i cz∏onkowie Stowarzyszenia przy-
gotowali dla zebranych uczt´ ducho-
wà i artystycznà. Jase∏ka pt. „Jezus jest
blisko” mia∏y ciekawy scenariusz nawià-
zujàcy do wspó∏czesnoÊci, na który ˝y-
wo reagowa∏a publicznoÊç. By∏ zarów-
no Êmiech, jak i ∏zy. Pi´kna dekoracja
dodawa∏a uroku imprezie.

Przedstawienie udowodni∏o, ˝e ka˝-
dego dnia mo˝emy spotkaç Jezusa, ale
Go nie zauwa˝yç i nie przyjàç nie tylko
do swojego domu, ale przede wszyst-
kim do swojego serca. Przeszkadzajà
w tym problemy dnia codziennego,
takie jak: zazdroÊç, pogoƒ za pieni´dz-
mi, awansem zawodowym, wygodà
˝ycia, wiara we wró˝by, zabobony,
uzale˝nienie od komputerów i telefonu.

Ciekawà treÊç  jase∏ek wzbogaci∏y tra-
dycyjne kol´dy i nowoczesne pastora∏ki.
Dodatkowà atrakcjà wyst´pu by∏y taƒ-
ce dziewczynek i gra instrumentalna
uczniów na akordeonie i ukulele.

Mali artyÊci zachwycili swoim profe-
sjonalizmem aktorskim, pi´knym Êpie-
wem, grà na instrumentach i taƒcem
nie tylko mieszkaƒców naszego miasta,
ale tak˝e kuracjuszy. Wszyscy wychodzi-
li z teatru bardzo zadowoleni i wzru-
szeni. Brawa, które dzieci otrzyma∏y,
nape∏nia∏y je radoÊcià i przekonaniem,
˝e warto w∏o˝yç wysi∏ek, poÊwi´ciç
swój wolny czas, zrezygnowaç z innych
przyjemnoÊci, aby przynieÊç radoÊç wi-
dzom i odnieÊç sukces. Rodzice mogli
byç dumni ze swoich pociech. Niektóre
dzieci wystàpi∏y w przedstawieniu po-
mimo swojej choroby. Taka postawa
odpowiedzialnoÊci i solidarnoÊci za-
s∏uguje na szczególne wyró˝nienie.
Pochwa∏a nale˝y si´ równie˝ uczenni-
com, które dzielnie przej´∏y role swoich
kole˝anek i nauczy∏y si´ ich.

Pi´kne chwile w teatrze widzowie
prze˝yli dzi´ki: Kó∏ku biblijno - artysty-
cznemu pracujàcemu pod kierunkiem
pani Joanny Braatz - katechetki i Prezesa
Stowarzyszenia Przyjació∏ Szko∏y Pod-
stawowej nr 1 w Ciechocinku, zespo-
∏owi wokalno-instrumentalnemu pra-
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Organizatorzy wyst´pu serdecznie
dzi´kujà wszystkim osobom i urz´dom,
które pomog∏y go przygotowaç i zre-
alizowaç. Szczególne s∏owa wdzi´cz-
noÊci kierujà do p. Leszka Promiƒskiego
za profesjonalne nag∏oÊnienie spek-
taklu. Majà nadziej´ na podobne spot-
kanie w przysz∏ym roku.

Joanna Braatz



Co to jest mi∏oÊç?
Tamara: Mi∏oÊç znaczy to..., ˝e mo˝na si´
zakochaç!
W kim si´ mo˝na zakochaç?
Justynka: W ch∏opaku.
Dominik: W dziewczynach.
Ile trzeba mieç lat, ˝eby si´ zakochaç?
Miko∏aj: Du˝o.
Justynka: Nie... Ja ju˝ mam ch∏opaka
swojego.
Tamara: Te˝ ju˝ mam ch∏opaka.
Justynka: Mój ch∏opak ma na imi´ GabryÊ.
Chodzi ze mnà do przedszkola.
Tamara: A mój ch∏opak to Olek. Do mojej
grupy w przedszkolu chodzi. Teraz poszed∏
na stra˝ackà orkiestr´. A ja bardzo za nim
t´skni´.
Co robicie razem ze swoimi ch∏opakami?
Justynka: Ja si´ ca∏uj´. Po drodze, jak wra-
camy z przedszkola. W przedszkolu te˝ si´
czasem ca∏ujemy.
Tamara, Ty te˝ si´ ca∏ujesz ze swoim ch∏o-
pakiem?
Tamara: Nie...
Dominik, a Ty masz dziewczyn´?
Dominik: Nie...
A Ty, Miko∏aj?
Miko∏aj: Te˝ nie!
Co zakochani robià na randkach?
Tamara: Przytulajà si´.
Miko∏aj: Kupujà sobie prezenty.
Justynka: Mogà iÊç razem na imprez´ i taƒ-
czyç.
Dominik: Ja b´d´ kiedyÊ chodzi∏ na randki
z misiem. Lubi´ go. On jest zawsze ze mnà.
Justynka: Zakochani mogà te˝ wziàç Êlub.
˚ona zak∏ada bia∏à sukienk´. Daje si´ wtedy

Mà˝ daje pierÊcieƒ ˝onie
Luty to miesiàc zakochanych. O mi∏oÊci, randkach i Êlubach rozmawia∏am
z Justynkà Zakrzewskà (5 l.), Tamarà Heise (5 l.), Dominikiem Bednarskim
(5 l.) i Miko∏ajem Kowalczykiem (6 l.) - dzieçmi z Przedszkola Samorzàdowe-
go im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku.

Ferie sà zawsze d∏ugo wyczekiwane
i z entuzjazmem witane. Ró˝nie sà jed-
nak sp´dzane, nie ka˝dy mo˝e wyje-
chaç, by zmieniç klimat. Wi´kszoÊç
z nas ferie sp´dza w domu. Dlatego
podczas ferii ch´tniej ni˝ zwykle zaglà-
daliÊmy do szko∏y, która tym razem nie
kojarzy∏a nam si´ tylko z naukà.

A wszystko dzi´ki interesujàcym i przy-
jemnym zaj´ciom artystycznym. W Pu-
blicznym Gimnazjum w Ciechocinku
pod kierunkiem Pani ˚elazkiewicz mo-
gliÊmy rozwijaç swoje pasje i relaksowaç
si´ w przyjemnej atmosferze. Zakres
naszej dzia∏alnoÊci by∏ bardzo ró˝no-
rodny. Jedni tworzyli ciekawe rzeêby
z masy gipsowej, inni pochylali si´ nad
sztalugami. Powsta∏y obrazy szkicowa-
ne o∏ówkiem, kredkami, ale najwi´cej
dzie∏ namalowano farbami olejnymi.
Wbrew pozorom, nie jest to trudna,
ale wdzi´czna i przyjemna praca. Naj-
bardziej cieszy∏y nas jej efekty. Stworzy-
liÊmy bogatà wystaw´ naszych dzie∏
i zaprezentowaliÊmy je kole˝ankom
i kolegom. Podziwiali je tak˝e absol-
wenci gimnazjum, którzy cz´sto pod-
czas ferii odwiedzali swojà starà szko∏´.
W mi∏ej atmosferze czas minà∏ szybko,
nawet nie zauwa˝yliÊmy, kiedy zrobi∏o
si´ szaro na dworze i trzeba by∏o wracaç
do domu. Te ferie nale˝a∏y  do udanych
i dowodzà tego, ˝e do szko∏y mo˝na
ch´tnie ucz´szczaç, nawet w czasie
wolnym, gdy ta dostarcza nam wielu
atrakcji.

Marcel Matyjanowski
- ko∏o dziennikarskie
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kwiaty. Daje si´ te˝ pierÊcieƒ. Mà˝ daje
pierÊcieƒ ˝onie.
Dominik: By∏em kiedyÊ na Êlubie. Z Oska-
rem i ju˝ nie pami´tam, z kim. A na weselu
by∏em z mamà, z tatà i jeszcze z dziadkiem
i z babcià. Do Êlubu si´ jeêdzi ∏adnym sa-
mochodem.
Tamara: Ja by∏am kiedyÊ na weselu cioci
i wujka. By∏ du˝y tort zielony i bia∏y.
A co si´ robi na weselu?
Dominik: Bawi si´.
Wy te˝ weêmiecie kiedy Êlub?
Tamara, Justynka, Miko∏aj, Dominik:
Tak!
Ch∏opaki, jaka powinna byç idealna ˝ona?
Miko∏aj: Mog∏aby mieç kr´cone, d∏ugie
w∏osy - takie jak pani Iza z przedszkola.
Powinna byç wysoka i chuda.
Dominik: Sympatyczna i weso∏a. Oczy
niebieskie. W domu powinna sprzàtaç.
I kupowaç mi prezenty. Bym chcia∏  jeepa
na pilota. Na Êwi´ta dosta∏em ju˝ takiego.
By∏ u dziadka. I jajko tam by∏o.
Miko∏aj: A mnie ma ˝ona kupowaç czeko-
ladki i jajka.
Dziewczynki, a Wy chcecie mieç kiedyÊ
m´˝a?
Tamara: Tak. Mój mà˝ b´dzie wysoki, chu-
dy, z czarnymi w∏osami. Weso∏y. Ma mnie
zabieraç na wakacje.
Justynka: Mój mà˝ powinien wyglàdaç
chudo, mieç bràzowe w∏osy i niebieskie
oczy. Powinien mi cz´sto kupowaç kwiaty.
Tamara: A ja bym chcia∏a dostaç od m´˝a
konika, co ma skrzyd∏a, róg i fioletowà
truskawk´.

    Rozmawia∏a Justyna Ma∏ecka

Ferie nad sztalugami
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Od lewej: Dominik Bednarski, Miko∏aj Kowalczyk, KubuÊ Puchatek, Justyna Zakrzewska, Tamara Heise



Uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 1 w Ciechocinku z wychowawczynià Mirellà Ku∏aczkowskà.

Trudno by∏oby przedstawiç wszystkie
osiàgni´cia uczniów Szko∏y Podstawo-
wej nr 1, poniewa˝ jest ich naprawd´
bardzo wiele. Wszystkie sukcesy wymie-
nione sà szkolnej stronie internetowej
www.sp1ciechocinek.szkolnastrona.pl
w zak∏adce Sukcesy uczniów.

Podsumowujàc prac´ uczniów w
pierwszym semestrze roku szkolnego
2015/2016, warto zwróciç uwag´ na
wysokà frekwencj´; w klasach I-III -
91,95%, IV-VI - 92,75%. ObecnoÊç
uczniów w szkole przek∏ada si´ na po-
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Najwi´ksze sukcesy uczniów Szko∏y Podstawowej nr 1
w Ciechocinku
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Uczniowie klasy IIIc podczas apelu na zakoƒczenie
I pó∏rocza

ziom nauki, bardzo cz´sto klasy z naj-
wy˝szà frekwencjà osiàgajà najlepsze
wyniki. Obecnie sà to: V A - 4,71, IV B
- 4,65, V C - 4,60. Osiemdziesi´cioro
uczniów osiàgn´∏o Êrednià 4,75 i wy˝-
szà, oko∏o 25% uczniów starszych klas
ma wzorowe zachowanie.

Sukcesy w konkursach przedmioto-
wych:

• J´zyk polski - uczennice klasy VI c
Aleksandra Szwaba i Maria WiÊniews-
ka uczestniczy∏y w etapie rejonowym
Przedmiotowego Konkursu Kuratoryj-
nego z J´zyka Polskiego, A. Szwaba
wystartuje w lutym w etapie wojewódz-
kim (op. Anna Migdalska).

Konkurs Literacki „Granice Wyobraê-
ni” - Aleksandra Odwa˝na i J´drzej
Rogowski z klasy III C, a tak˝e Zofia
Nocna z klasy V C zdobyli wyró˝nienie.
(op. Katarzyna Drzewucka i Anna Mig-
dalska).

• J´zyk angielski - Vanessa Koz∏owska

(V A), Nandi Lewandowska (VI C),
Aleksandra Szwaba (VI C), Maria
WiÊniewska (VI C) uczestniczy∏y w etapie
rejonowym Przedmiotowego Konkursu
Kuratoryjnego z J´zyka Angielskiego
(op. Pawe∏ Matynia).

• Przyroda - Oliwia Chaberska (V A),
J´drzej Bigosiƒski (VI A), Aleksandra
Szwaba (VI C), Maria WiÊniewska (VI
C) przeszli do etapu rejonowego Przed-
miotowego Konkursu Kuratoryjnego
z Przyrody. Maria WiÊniewska i Alek-
sandra Szwaba uczestniczy∏y w etapie
wojewódzkim, zosta∏y finalistkami
konkursu (op. Barbara Wàgrowska-
Adamczyk).

Zapraszamy do zapoznania si´ z suk-
cesami sportowymi i artystycznymi, któ-
re znajdujà si´ na stronie internetowej.
Wszystkim uczniom gratulujemy, nie
tylko sukcesów, ale równie˝ zaanga˝o-
wania i ch´ci do pracy.

  Red. Anna Migdalska

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 dzieci z naszej podstawówki bra∏y udzia∏ w bardzo wielu
konkursach z najró˝niejszych dziedzin. Dzi´ki w∏asnemu zaanga˝owaniu i ci´˝kiej pracy nauczycieli zajmowali
wysokie miejsca w zmaganiach o charakterze miejskim, powiatowym i ogólnopolskim.



1) Konkursy przedmiotowe:
Uczniowie zakwalifikowani do etapu
wojewódzkiego:

- Wojciech Gawinecki - j. angielski
- Amelia Bogus∏awska - j. angielski
- Agata MiÊ - biologia
- Wiktoria Puczyƒska - biologia.
2) Powiatowy Konkurs Poezji i PieÊni

Patriotyczne - kategoria piosenka:
Katarzyna Grefkiewicz - I miejsce
Daria Trojanowska - wyró˝nienie
Adrian Paw∏uszka - wyró˝nienie.
3) Osiàgni´cia plastyczne:
a) Konkurs plastyczny „Maszyna

Czasu”:
Klaudia Trzciƒska - II miejsce
Zuzanna Trojanowska - wyró˝nienie
Daria Trojanowska - wyró˝nienie
b) Konkurs „Obraz malarski o Cie-

chocinku”:

Niedawno rozpoczà∏ si´ rok szkolny 2015/2016, a ju˝ podsumowujemy jego pierwsze pó∏rocze. Jakie by∏o dla
ciechociƒskich gimnazjalistów? W zwiàzku z tym, ˝e trwa∏o bardzo krótko, to nauka by∏a intensywna, ale i
efektywna. Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania i doskonalili zdobyte umiej´tnoÊci na lekcjach oraz na
licznych ko∏ach zainteresowaƒ, których programy uwzgl´dniajà tak˝e pasje uczniów. Szeroka paleta kó∏
zainteresowaƒ zaowocowa∏a udzia∏em uczniów w licznych konkursach i olimpiadach. Poni˝ej prezentujemy
list´ uczestników i laureatów poszczególnych konkursów.

Podsumowanie roku szkolnego w Publicznym
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku
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Na zdj´ciu: prymusi szko∏y

Zuzanna Trojanowska odbiera nagrod´ z ràk dyrektor
Anny W∏adkowskiej

Agata Kotowska - III miejsce
Julia Hejdysz - wyró˝nienie
c) Konkurs „Najpi´kniejsze zabytki

architektoniczne w Polsce”
Klaudia Trzciƒska - I miejsce
Marcel Matyjanowski - wyró˝nienie.
4) Mi´dzynarodowy Festiwal Piosen-

ki w Pary˝u:
Matylda Pietrzykowska - II miejsce.
5) Osiàgni´cia sportowe:
a) Powiatowa Gimnazjada
- IV miejsce ch∏opców w Unihokeju
- III miejsce dziewczàt w Unihokeju
- III miejsce ch∏opców w pi∏ce r´cznej
- II miejsce dziewczàt
b) Mi´dzyszkolny Festyn Nastolat-

ków „Wychowanie bez narkotyków,
alkoholu i nikotyny”:

- III miejsce w rozgrywkach pi∏kars-
kich

- II miejsce w biegu na 800 m - We-
ronika Michalska

c) p∏ywanie:
- Ogólnopolskie M∏odzie˝owe Za-

wody P∏ywackie o Puchar Burmistrza
O˝arowa Mazowieckiego - Wiktoria
Górecka III miejsce 100 m stylem kla-
sycznym, Miko∏aj Pasternacki I miejsce
50 m stylem dowolnym

- Fina∏ Wojewódzki Gimnazjady
w p∏ywaniu - Micha∏ Kulpa II miejsce
50 m grzbietem, II miejsce 100 m sty-
lem zmiennym

- Ogólnopolskie Zawody P∏ywackie
o Puchar Burmistrza Miasta M∏awa-
Miko∏aj Pasternacki III miejsce stylem
dowolnym.

          A. Racka
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Uczniowie, którzy uzyskali najwy˝szà Êrednià ocen w I pó∏roczu roku szkolnego 2015/2016

1. Zuzanna Trojanowska 1 C - 5,29
2. Wojciech Gawinecki 1 C - 5,21
3. Anna Przydatek 2 C - 5,20
4. Amelia Bogus∏awska 2 A - 5,20
5. Albert Zaborowski 2 A - 5,20
6. Daria Trojanowska 3 C - 5,20
7. Marcel Matyjanowski  1 C - 5,07
8. Kacper Kulpa 2 B -5,0
9. Matylda Pietrzykowska 2 A - 4,93
10. Katarzyna Krzemiƒska 3 C - 4,93
11. Julia Rybczyƒska 2 C - 4,93
12. Hubert Pop∏awski 2 A - 4,87

13. Agata Szymaƒska 2 A - 4,87
14. Agata MiÊ 3 C - 4,87
15. Paulina Âwistek 3 A - 4,8
16. Izabela Niedzia∏kowska 3 B - 4,8
17. Klaudia Trzciƒska 3 A - 4,8
18. J´drzej Rybczyƒski 3 C - 4,8
19. Konstancja Cichocka 1 A - 4,79
20. Artur Veryho 2 A - 4,73
21. Wiktoria Puczyƒska 3 C - 4,73
22. Zofia Gackowska 1 C - 4,71
23. Wiktoria Górecka 1 C - 4,71
24. Natalia Sochacka 3 A - 4,67

25. Maksymilian Mrówczyƒski 2 A - 4,67
26. Klaudiusz Mrówczyƒski 2 A - 4,67
27. Martyna Centkowska 3 B - 4,67
28. Martyna Rybarczyk 3 B - 4,67
29. Weronika Hank 3 A - 4,6
30. Laura W∏odarczyk 3 B - 4,6
31. Sara Nowacka 3 a - 4,57
32. Karolina Cierpisz 1 C - 4,57
33. Bartosz Woêny 2 B - 4,57
34. Patrycja Humeniuk 3 B - 4,53
35. Micha∏ Kulpa 2 B - 4,5



fot. K. Jasiƒska

Muzycznie,
plastycznie
i teatralnie

Ferie to czas odpoczynku od zaj´ç
szkolnych dla uczniów placówek oÊwia-
towych. Miejskie Centrum Kultury, jak
co roku, przygotowa∏o na ka˝dy dzieƒ
ferii specjalnà ofert´ programowà.

 Zacz´liÊmy muzycznie - warsztatami gitaro-
wymi, rytmicznymi i ukulele. Zaj´cia prowadzo-
ne przez Krzysztofa i Miko∏aja Toczko,  zachwy-
ci∏y uczestników, zarówno tych z grupy dla po-
czàtkujàcych i Êrednio zaawansowanych, po
master class.
 Natomiast „maluchy” wykaza∏y pe∏nà kre-
atywnoÊç podczas prowadzonych przez Mate-
usza Zduniaka animacji plastycznych. Efekty
swojej pracy m∏odzi plastycy mogli zabraç do
domu i nie by∏y to tylko Êlady twórczej pracy
na ubraniach.

Nie zabrak∏o równie˝ kreatywnych zabaw.
Program „Tajemnice Wikinga Teodora” obfito-
wa∏ w szereg zr´cznoÊciowych zabaw i odpo-
wiednià opraw´ muzycznà, przygotowanà przez
animatorów Agencji Artystycznej Roman Marzec.
Podobnie by∏o podczas Êwiàtecznej zabawy z
klaunami prowadzonej przez animatorów Klaun
Polska. Dzieci otrzyma∏y pamiàtkowe, balonowe
zwierzaki. Màdrym przes∏aniem by∏a propozycja
teatralna dla dzieci pod tytu∏em „O czym marzà
drzewa” - Êwietnie zrealizowana przez krako-
wskich aktorów.

Czas ferii to równie˝ mo˝liwoÊç dodatko-
wych, intensywnych çwiczeƒ pi´ciu sekcji ta-
necznych MCK. Pani Kamila Marczak-Lipowska,
w ciàgu dwóch tygodni przeprowadzi∏a 8 zaj´ç,
w których uczestniczy∏o blisko 90 m∏odych
tancerzy. Szczególne podzi´kowanie kieruj´ do
Pana Dyrektora Zbigniewa Ró˝aƒskiego za udo-
st´pnienie naszym tancerzom sali gimnastycznej
LO.

Jak zawsze du˝ym zainteresowaniem cieszy∏y
si´ projekcje kinowe. Do wyboru by∏y trzy pro-
pozycje filmowe: „Ma∏y dinozaur”, „Fistaszki
wersja kinowa” oraz dla m∏odzie˝y „Gwiezdne
wojny”. Z wymienionych seansów skorzysta∏o
przesz∏o 700 osób, a ∏àcznie ze wszystkich pro-
pozycji przygotowanych na ferie przesz∏o 1000.

Mamy nadziej´, ˝e nasze  propozycje si´ po-
doba∏y, a pracownicy MCK stan´li na wysokoÊci
zadania, poniewa˝ w tym samym okresie w go-
dzinach popo∏udniowych i wieczornych odby∏y
si´ projekcje 18 seansów filmu „Excentrycy”.
Film obejrza∏o a˝ 2105 osób.

    B. Kawczyƒska
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Fotoreporta˝ Zdroju

Ciechociƒski klub na Krajowej
Wystawie w Kielcach

Drób ozdobny reprezentowaliÊmy
w nast´pujàcych rasach: Serama, Karze-
∏ek Kochin, Karze∏ek ¸apciasty, Satsu-
madori, Kochin, Brahma, Cemani, Kura
Jedwabista i Czubatka Polska Bezbroda,
w których uzyskaliÊmy liczne nagrody.

 Uda∏o nam si´ zaprezentowaç
imponujàcà liczb´ karze∏ków kochina.
By∏o ich a˝ 28 sztuk w odmianach bar-
wnych: z∏ocistoszyja, srebrzystoszyja,
bia∏a, czarna, czarna bia∏onakrapiana,
porcelanowa. Mistrzem Polski zosta∏
kol. Jacek Grobelniak, I wicemistrzem
zosta∏a kol. Jolanta Pankanin, tytu∏ II
wicemistrza otrzyma∏ kol. Tomasz
Szymkiewicz. Wysokie oceny tej rasy
Êwiadczà o post´pie hodowlanym w
Polsce, a szczególnie w naszym klubie.

Oto kolejne nagrody w kategorii
drób ozdobny: I wicemistrz: Waldemar
Kurtys w rasie - Brahma, Jolanta Pan-
kanin w rasie - Karze∏ek Kochin, Filip
Migasiewicz w rasie - Karze∏ek ¸apcia-
sty, Kamil Fornalczyk w rasie - Jedwa-
bista, Waldemar Kurtys w rasie - Kochin;
zwyci´stwo w rasie: Kamil Fornalczyk
w rasie - Jedwabista, Jacek Grobelniak
w rasie - Karze∏ek Kochin; najlepszy
w rasie: Tomasz Szymkiewicz w rasie
- Czubatka Polska Bezbroda, Waldemar
Kurtys w rasie - Cemani; wyró˝niony
w rasie: Filip Migasiewicz w rasie - Ka-
rze∏ek ¸apciasty, Jacek Grobelniak w ra-
sie - Serama.

Nasz klub rywalizowa∏ tak˝e w go∏´-
biach, by∏y to takie rasy jak: Niemiecki
Wystawowy, Mondain, Wiedeƒski Lot-
ny, Berliƒski D∏ugodzioby, Sroka ¸owic-
ka. W kategorii go∏´bi rasowych uzy-
skaliÊmy a˝ trzech Mistrzów Polskich:
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Krzysztof Brudzyƒski w rasie - Niemie-
cki Wystawowy, Krzysztof Pankanin
w rasie - Mondain, Grzegorz Kamiƒski
w rasie - Wiedeƒski Lotny. Ponadto:
I wicemistrz w rasie Berliƒski D∏ugo-
dzioby dla kol. Ireneusza Kaniewskiego;
II Wicemistrz Polski dla: Waldemara
Kurtysa w rasie - Berliƒski D∏ugodzioby,
Grzegorza Âwieczkowskiego w rasie -
Wiedeƒski Lotny, Jana Mazurkiewicza
w rasie - Sroka ¸owicka; zwyci´stwo
w rasie Krzysztofa Brudzyƒskigo w rasie
- Niemiecki Wystawowy i wyró˝nienia
w Rasie dla Krzysztofa Pankanina w ra-
sie - Mondain, Grzegorza Kamiƒskiego
w rasie - Wiedeƒski Lotny.

G∏ównà atrakcjà by∏o stoisko klubu,
które cieszy∏o si´ du˝ym zainteresowa-
niem zwiedzajàcych. Mo˝na by∏o zo-
baczyç tam broszury promujàce Cie-
chocinek i dowiedzieç si´ coÊ wi´cej
o naszym klubie.

Medale z okazji Srebrnego Jubile-
uszu PZHGRiDI otrzymali koledzy Ed-
ward Stefaniak i Ryszard Suski.

Gratulujemy wszystkim nagrodzo-
nym i ˝yczymy wielu kolejnych sukce-
sów wystawowych i hodowlanych.

Zarzàd Klubu Hodowców Go∏´bi
Ras Niemieckich z siedzibà w Ciecho-
cinku dzi´kuje bardzo serdecznie: Bur-
mistrzowi Ciechocinka Panu Leszkowi
Dzier˝ewiczowi oraz Kierownikowi Biu-
ra Kultury, Sportu i Promocji Miasta za
wsparcie medialne na Targach Kielce
podczas Krajowej Wystawy Go∏´bi Ra-
sowych i Drobnego Inwentarza.

prezes KHGRN Waldemar Kurtys,
Kamil Màczkowski KHGRN/Ciechocinek

W dniach 30 - 31.01.2016 r. w Kielcach odby∏a si´ Krajowa Wystawa
Go∏´bi Rasowych i Drobnego Inwentarza. Klub Hodowców Go∏´bi Ras
Niemieckich (KHGRN) z siedzibà w Ciechocinku wraz z prezesem Panem
Waldemarem Kurtysem i klubowiczami godnie reprezentowa∏ nasze
miasto, o czym Êwiadczà doskona∏e wystawowe sukcesy klubowiczów.



Pytanie do specjalisty

UPARCIUCH
„Gdy chce coÊ dostaç, bez przerwy marudzi i p∏acze. Grymasi, gdy musi jechaç
samochodem, kàpaç si´, ubieraç czy robiç cokolwiek, na co nie ma ochoty.
JeÊli nie dostanie tego co chce, wrzeszczy i tupie, a˝ to dostanie. Niepos∏u-
szeƒstwo w domu, jak równie˝ w przedszkolu - ignoruje nauczycielk´. I choç
jest inteligentny, sprawia k∏opoty. Czy moje dziecko jest po prostu uparte,
czy mo˝e wymaga jakiegoÊ leczenia?”

Luty to miesiàc zakochanych. To czas, gdy myÊlimy czule o swoich najbli˝szych i okazujemy im
dowody sympatii. ZapytaliÊmy naszych Czytelników, jak wspominajà swojà pierwszà mi∏oÊç.
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Pierwsza mi∏oÊç

Alicja K., rehabilitantka
Mojà pierwszà mi∏oÊcià by∏ Marcin. Bràzowe
oczy, ciemne w∏osy i zniewalajàcy uÊmiech.
Chodzi∏ do mojej szko∏y i wzbudza∏ za-
chwyt nie tylko mój, ale wi´kszoÊci kole-
˝anek. Niestety by∏am nieÊmia∏a i obiekt
moich westchnieƒ pewnie nawet nie wie-
dzia∏ nawet o moim istnieniu.

¸ukasz B., sprzedawca
W piàtej klasie podstawówki spodoba∏a
mi si´ Monika. Mia∏a kuszàce kszta∏ty -
takie inne ni˝ pozosta∏e kole˝anki... Zacze-
pia∏em jà, ciàgnà∏em za w∏osy, uÊmiecha-
∏em si´, a ona si´ nawet nie da∏a poca∏o-
waç!

Oktawia Z., ksi´gowa
Mojà pierwszà sympatià by∏ Jarek - kolega
z równoleg∏ej klasy w podstawówce. Wy-
dawa∏ mi si´ bardzo màdry i ∏adny. Spo-

tykaliÊmy si´ po lekcjach - by∏ opiekuƒczy,
dba∏ o mnie i martwi∏ si´. DziÊ naprawd´
mi∏o go wspominam.

Bartosz W., hydraulik
W przedszkolu i w szkole podoba∏y mi si´
ró˝ne dziewczyny, ale pierwszà prawdziwà
mi∏oÊç pozna∏em dopiero na studiach.
Emocji, jakie mi wtedy towarzyszy∏y nie
da si´ opisaç. Nasz  zwiàzek trwa∏ rok, ale
by∏ bardzo intensywny i interesujàcy!

Marta S., uczennica
Mojà pierwszà mi∏oÊcià i - mam nadziej´ -
jedynà i ostatnià, jest mój ch∏opak ¸ukasz.
ZakochaliÊmy si´ w sobie od pierwszego
wra˝enia na dyskotece. Lubimy si´ spoty-
kaç i sp´dzaç weso∏o czas!

         J. Ma∏ecka

Zagadka fotograficzna
Drodzy Czytelnicy, udowodniliÊcie, ˝e

znacie Ciechocinek jak w∏asnà kieszeƒ!
Fotografia, którà zamieÊciliÊmy w ostat-
nim wydaniu gazety prezentowa∏a jeden
z kominów warzelni soli.

Nagrod´ wylosowa∏ Pan Krzysztof Ru-
miƒski. Zwyci´zc´ zapraszamy do siedzi-
by Biura Kultury, Sportu i Promocji Mia-
sta przy ul. Zdrojowej 2b po odbiór nie-
spodzianki.

Gratulujemy!

JeÊli maluch jest 
uparty, prawdopo-
dobnie wiesz o tym
od czasu, gdy by∏
niemowl´ciem. 
Uparte dzieci bar-
dzo mocno odczu-
wajà swoje pragnie-
nia i najcz´Êciej nie
wahajà si´ przed 
zdecydowanym

ich demonstrowaniem. Nie ma czegoÊ ta-
kiego jak „temperament uparciucha”, ist-
nieje za to kilka cech, które obserwuje si´
u wi´kszoÊci upartych dzieci. Uparte dzieci
cz´Êciej ni˝ inne reagujà bardzo intensyw-
nie, trudniej przystosowujà si´ do zmian,
za wszelkà cen´ chcà osiàgnàç swój cel
i majà zmienne nastroje. Pr´dzej czy póêniej
z ust któregoÊ z cz∏onków rodziny, a mo˝e
nawet wychowawcy mogà paÊç s∏owa „Czy

ono aby nie ma ADHD?”. NadpobudliwoÊç
psychoruchowa sta∏a si´ tak popularna, ˝e
wiele osób gotowych jest uznaç za jej objaw
g∏oÊniejsze zachowanie, czy przejaw nie-
pos∏uszeƒstwa u dziecka, na co na prawd´
nale˝y zwróciç uwag´. Najwa˝niejszymi
objawami zespo∏u nadpobudliwoÊci psy-
choruchowej  sà problemy z koncentracjà
uwagi, nadaktywnoÊç i impulsywnoÊç.
Dziecko ma problemy z koncentracjà uwa-
gi, jest nieuwa˝ne; nie potrafi skupiç si´
na d∏u˝szy czas wykonujàc jakàÊ czynnoÊç
(wykluczamy tu oglàdanie telewizji); ∏atwo
si´ rozprasza, wydaje si´ nie s∏uchaç; cz´sto
nie wykonuje poleceƒ; nie jest zorganizo-
wane; cz´sto gubi rzeczy, bàdê o nich za-
pomina; trudno mu spokojnie usiedzieç;
jest bardzo ruchliwe, biega, wspina si´ mi-
mo zakazów; nie potrafi bawiç si´ cicho;
odpowiada, zanim ktoÊ dokoƒczy pytanie;
nie potrafi poczekaç na swojà kolej; cz´sto

przeszkadza innym. Aby zaczàç podejrze-
waç coÊ niepokojàcego, nale˝y pami´taç,
˝e u ma∏ego pacjenta musi wystàpiç wi´k-
szoÊç symptomów i utrzymywaç si´ conaj-
mniej 6 miesi´cy. Jak na ironi´, wbrew na-
szym najlepszym ch´ciom, cz´sto wzmac-
niamy zachowania, które chcemy wyeli-
minowaç. Bardzo cz´sto nieÊwiadomie
nagradzamy uparciucha, choçby zwróce-
niem uwagi, kiedy to wielokrotnie odpowia-
damy na jego wo∏anie, bàdê pocieszamy
kiedy si´ z∏oÊci; uwa˝nie wys∏uchujàc go,
kiedy przerywa nam rozmow´ z innym do-
ros∏ym. Âmiejemy si´, kiedy zachowa si´
niew∏aÊciwie; kupujemy s∏odycze, gdy za-
czyna p∏akaç; pozwalamy czegoÊ uniknàç
albo dostaje coÊ, bo ma napad z∏oÊci. Czy
któraÊ z powy˝szych sytuacji wydaje ci si´
znajoma? W ten sposób wpadamy w pu-
∏apk´ wzmacniania u naszego dziecka nie-
chcianych zachowaƒ. Istnieje mnóstwo
technik pracy z ma∏ym „uparciuchem”.
Pierwszà umiej´tnoÊcià, os∏abiajàcà takie
z∏e zachowania, b´dzie ignorowanie, a za-
tem ca∏kowite nie zwracanie uwagi na dzie-
cko (brak kontaktu fizycznego, s∏ownego
i wzrokowego). Je˝eli uda ci si´ konsek-
wentnie zignorowaç zachowanie dziecka,
a jest to bardzo trudne, mo˝esz si´ spo-
dziewaç, ˝e jego z∏e zachowania b´dà po-
jawiaç si´ coraz rzadziej.

                            Monika Kofel-Dudziak
psycholog
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W okresie ferii zimowych OÊrodek
Sportu i Rekreacji organizowa∏ wyjazdy
na zaj´cia sportowe na lodowisku w To-
runiu dla dzieci i m∏odzie˝y szkolnej z Cie-
chocinka. Odbywa∏y si´ one dwa razy
w tygodniu, we wtorki i czwartki.

        M. Wzi´ch

Ferie
na ∏y˝wach 14 dru˝yn, reprezentujàcych klasy III-VI Szko∏y Podstawowej Nr 1

w Ciechocinku wzi´∏o udzia∏ w XII Turnieju Pi∏ki No˝nej „M∏ode Talenty
Pi∏karskie 2016” , który 16 stycznia zosta∏ rozegrany w Hali Sportowej.
Dru˝yny rywalizowa∏y ze sobà systemem „ka˝dy z ka˝dym” w obr´bie
roczników szkolnych.
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M∏ode Talenty

Podobnie jak w latach poprzednich,
wybrano najlepszych zawodników
w poszczególnych rocznikach, którzy
zostali wyró˝nieni „M∏odymi Talentami
Pi∏karskimi 2016”. Sà to:

- klasy III - Szymon Grabowski, Franek
Kuêbik, Szymon Wi´ckowski,

- klasy IV - Mateusz Pastwikowski,
Jakub Flak, Adam Latopolski,

- klasy V - Krystian Pucelik, Mateusz
Guêniczak, Damian Szymczak,

- klasy VI - Adrian Sikorski, Kacper
Âpiewak, Marcel Pietrzak.

Dru˝yny i  najlepsi zawodnicy zostali
udekorowani medalami i statuetkami
„M∏ode Talenty Pi∏karskie 2016”, które
ufundowa∏ ciechociƒski OSiR.

     M. Wzi´ch
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5 dru˝yn uczestniczy∏o w Turnieju Pi∏-
ki Koszykowej Trójek, który 19 stycznia
zosta∏ rozegrany w Hali Sportowej. Zespo∏y
rywalizowa∏y systemem „ka˝dy z ka˝dym”.

Wyniki:
1. BDK Bàdkowo (Bartosz Mendel, Da-

mian Nobis, Wojciech Danielak, Dominik
Taczkowski)

2. Znowu w Plecy (Kacper Stawiszyƒski,
Kacper W∏odarski, Adrian Ko∏owrocki, Bar-
tosz Bruski)

3. Amnezja (Damian Lewandowski, Da-
riusz Kostecki, ¸ukasz Pyzdrowski).

        M. Wzi´ch

Ka˝dy
z ka˝dym
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Turniej tenisa sto∏owego

M∏odzie˝ pod koszem

14 dru˝yn z W∏oc∏awka, Lubania,
Bàdkowa, Konecka, Nieszawy, Racià˝-
ka, Aleksandrowa Kuj. i Ciechocinka
uczestniczy∏o w M∏odzie˝owym Turnie-
ju Pi∏ki Koszykowej Par, który 22 stycz-
nia zosta∏ rozegrany w Hali Sportowej.
Zespo∏y rywalizowa∏y systemem do
dwóch przegranych spotkaƒ, który wy-
∏oni∏ pary walczàce o pozycje medalo-
we.

Wyniki:
1. Splash Faters W∏oc∏awek (Filip Le-

biedziƒski, Przemys∏aw Mossakowski)
2. Fat Brothers W∏oc∏awek (Maciej

Malendowicz, Rafa∏ Stawicki)
3. BDK Bàdkowo (Damian Nobis,

Bartosz Mendel)
4. Znowu w Plecy Ciechocinek (Ka-

cper Stawiszyƒski, Kacper W∏odarski,
¸ukasz Bruski).

     M. Wzi´ch

20 stycznia w Hali Sportowej rozegra-
ny zosta∏ Indywidualny M∏odzie˝owy
Turniej Tenisa Sto∏owego. W fazie eli-
minacyjnej zawodnicy rozegrali spotka-
nia systemem „ka˝dy z ka˝dym”, który
wy∏oni∏ najlepszà czwórk´, rywalizujàcà
o pozycje medalowe.

Wyniki:
- pó∏fina∏y: Piotr Sztejna - Piotr Ha-

berski 3:0; Szymon Tomala - Rafa∏
Langner 3:0

- o 3 miejsce: Piotr Haberski - Rafa∏
Langner 3:0

- o 1 miejsce: Piotr Sztejna - Szymon
Tomala 3:2.

     M. Wzi´ch



W dzisiejszych czasach jazda konna to Êwietna forma sp´dzenia wolnego czasu. Kontakt z koniem s∏u˝y nie
tylko zdrowym osobom, ale równie˝ chorym. Hipoterapia otwiera drzwi wszystkim dzieciom i doros∏ym, nie-
pe∏nosprawnym fizycznie, jak i psychicznie.
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Hipoterapia - szansa na normalne ˝ycie

stajà szans´ na poczucie, jak to jest
chodziç, bez problemów i zb´dnego
wysi∏ku. Koƒ daje wra˝enie ludzkiego
chodu, ale te˝ umie pokazaç, jak na-
uczyç si´ chodziç. Pracà bioder i kr´-
gos∏upa, potrzebnà do jazdy na koniu,
odbiera si´ uczucie poprawnego cho-
dzenia, çwiczàc go przy tym przez ca∏y
czas. KoniecznoÊç utrzymania prawi-
d∏owej postawy na koniu koryguje
postaw´ cia∏a. Ju˝ sam wolny st´p ko-
nia, daje cz∏owiekowi bardzo du˝o.
Zmniejsza si´ napi´cie mi´Êni, wyst´-
pujàce najcz´Êciej u osób z uszkodzo-
nym oÊrodkiem uk∏adu nerwowego.

Dzieci z pora˝eniem mózgowym
równie˝ odnajdà ratunek w hipoterapii.

Jest to forma terapii, która pomaga
w przywróceniu sprawnoÊci i zdrowia.
Koƒ i jego ruch, dajà niespotykane
w innych metodach terapeutycznych
mo˝liwoÊci. Relaks - pierwsza zaleta
hipoterapii, jest równie˝ zaletà zwyk∏ej
jazdy na koniu zdrowego cz∏owieka.
¸agodne, ko∏yszàce ruchy na koƒskim
grzbiecie, odpr´˝ajà i wyciszajà. Wp∏y-
wa to na naszà równowag´ emocjo-
nalnà, os∏abiajàc przy tym reakcje ner-
wowe. Chory uczy si´ odpowiedzial-
noÊci, samodzielnoÊci i wspó∏pracy.
Zmys∏y zostajà pobudzone poprzez
dotyk mi´kkiej sierÊci i grzywy, odg∏osy
kroków i parskania oraz mile kojarzony
zapach. Osoby niepe∏nosprawne do-
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Ich mimowolne odruchy, zostanà stop-
niowo eliminowane. Co najwa˝niejsze,
taka forma çwiczeƒ jest ciekawa i nie
nudzi si´. Ka˝dy, kto chocia˝ raz spró-
buje, nie b´dzie móg∏ doczekaç si´ ko-
lejnych zaj´ç. Jest to idealne po∏àczenie
przyjemnego z po˝ytecznym. W okoli-
cach Ciechocinka, hipoterapia prowa-
dzona jest w ma∏ej szkó∏ce jeêdzieckiej
Agro-Kujawy. Ulubienica dzieci - Lola,
dzielnie nosi na swoim grzbiecie ka˝-
dego, kto potrzebuje jej pomocy. To
mo˝e okazaç si´ szansà na powrót
do zdrowia.

      Marcelina Zdziech



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

Z archiwum
„Zdroju Ciechociƒskiego”

1992

Spo∏eczny Komitet Telewizji Satelitarnej
w Ciechocinku zawiadamia, ˝e trwajà
koƒcowe prace przy sporzàdzeniu roz-
liczenia rzeczowego i finansowego,
dotyczàcego instalacji osiedlowej TV
sat. Po dokonaniu tych czynnoÊci ca∏oÊç
przekazana zostanie Spó∏dzielni Miesz-
kaniowej.

1993

Nieczynna od prawie trzech lat Kawiar-
nia Parkowa po∏o˝ona w parku Zdro-
jowym w Ciechocinku, b´dàca w∏asnoÊ-
cià Wojewódzkiego Przedsi´biorstwa
Turystycznego „Wis∏a” we W∏oc∏awku
zmieni∏a w∏aÊciciela. Planowany jest
szybki remont i ju˝ 15 maja otworzy
swoje podwoje Restauracja Chiƒska
z oryginalnym wystrojem, kawiarnia
wÊród palm z codziennà dzia∏alnoÊcià
rozrywkowà dla m∏odzie˝y i doros∏ych.

1997

Zarzàd dokona∏ wizji lokalnej w parku
Zdrojowym i postanowi zaakceptowaç
lokalizacj´ w koƒcu parku Zdrojowego
karuzeli wiedeƒskiej i boiska do gry
w pi∏k´ (bez usuwania drzew i krze-
wów).

1998

W wyniku konkursu na stanowisko dy-
rektora Miejskiego Centrum Kultury
w Ciechocinku posad´ t´ obejmie mgr
Barbara Kawczyƒska. Nowa dyrektorka
jest absolwentkà Paƒstwowego Liceum
Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy i Wy-
dzia∏u Malarstwa Paƒstwowej Wy˝szej
Szko∏y Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
Dotychczas pracowa∏a w MCK w Alek-
sandrowie Kujawskim.

2003

Trwajà prace remontowe Dworku Pre-
zydenta. Uroczyste otwarcie obiektu
planowane jest na 2 maja br. GoÊciem
Ciechocinka b´dzie para prezydencka

- Jolanta i Aleksander KwaÊniewscy.

2007

Tu˝ po sesji 19 lutego ciechociƒscy
radni wzi´li udzia∏ w otwarciu nowego
pomieszczenia Biura Promocji znajdu-
jàcego si´ w odrestaurowanym budyn-
ku przy ul. Zdrojowej 2b.

2008

W roku bie˝àcym nie odb´dzie si´
w Ciechocinku kolejna edycja Mi´dzy-
narodowego Festiwalu Romów. Decy-
zjà Don Vasyla - dyrektora artystyczne-
go festiwalu, zosta∏ on przeniesiony do
Glinojecka.

2009

30 stycznia 2009 roku w Dworku Pre-
zydenta RP odby∏o si´ spotkanie przed-
stawicieli miejscowych w∏adz, mieszkaƒ-
ców i kuracjuszy z Piotrem Kownackim
- szefem Kancelarii Prezydenta RP.
Temat spotkania oscylowa∏ wokó∏ roli
Prezydenta RP w paƒstwie w Êwietle
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2011

Pod koniec stycznia do Ciechocinka
zjechali przedstawiciele 27 miast i gmin
z powiatu aleksandrowskiego, w∏oc∏a-
wskiego i radziejowskiego. Debatowali
na temat horrendalnych rachunków za
uliczne oÊwietlenie, które zafundowa∏a
im spó∏ka „Energa”.

2012

Szampan, przeci´cie wst´gi, wyst´p
Cezarego ˚aka, dawka dobrej muzyki,
pocz´stunek i projekcja filmowa - takie
atrakcje towarzyszy∏y uroczystemu ot-
warciu wyremontowanego i rozbudo-
wanego kina „Zdrój”, które odby∏o si´
23 lutego.

                   Oprac. J. Ma∏ecka
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HISTORIA



Barwny korowód
na ulicach Ciechocinka

KINO ZDRÓJ
w lutym planujemy zagraç:

19.02 (piàtek) godz. 19.00, 20.02
(sobota) godz. 19.00, 21.02

(niedziela) godz. 19.00:
„Planeta singli”, komedia
romantyczna, prod. Polska,

od 12 lat, czas projekcji 2,16
20.02 (sobota) godz. 16.00

i 21.02 (niedziela) godz. 16.00:
„Misiek w Nowym Jorku”, familijny,
komedia, animacja, prod. Indie, USA,

1,26 b/o
22.02 (poniedzia∏ek) godz. 19.00

i 23.02 (wtorek) godz. 19.00:
„The Boy”, thriller, prod. USA,

od 15 lat, 1,40
26.02 (piàtek) godz. 19.00 i 27.02

(sobota) godz. 16.00:
„Co Ty wiesz o swoim dziadku”,

komedia, prod. USA, 1,42, od 15 lat
27.02 (sobota) godz. 19.00 i 28.02

(niedziela) godz. 19.00:
„Planeta singli”, komedia

romantyczna, prod. Polska, 2,16,
od 12 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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Z ˚YCIA MIASTA

Ich pierwszy bal
spodziank´ - uk∏ad choreograficzny,
który pozwoli∏ im na pokazanie nie-
zwyk∏ych talentów. Tancerze zataƒczyli
do kilkunastu melodii. Dali niez∏y popis
umiej´tnoÊci kankana, lambady, maka-
rany czy hip hop i disco.

W tan ruszyli te˝ zaproszeni nauczy-
ciele. Wychowawczyni klasy 3 b Dorota
Walinowicz-Matynia dzielnie poprowa-
dzi∏a „pociàg”  z∏o˝ony z uczestników
balu. Dziewcz´ta prezentowa∏y pod-
wiàzki na szcz´Êcie, a ch∏opcy z klasy
3 a i c unieÊli na r´kach swojà wycho-
wawczyni´ Ew´ Malinowskà. Zabawa
trwa∏a prawie do bia∏ego rana. Przed
uczniami sto dni wyt´˝onej nauki. A w
maju, gdy zakwitnà bzy, przystàpià do
matury. Redakcja „Zdroju Ciechociƒ-
skiego” ˝yczy tegorocznym maturzys-
tom po∏amania piór i pomyÊlnego zda-
nia wszystkich egzaminów!
                  Tekst i foto Aldona Nocna

W sobotni wieczór, 16 stycznia, te-
goroczni maturzyÊci z ciechociƒskiego
Liceum Ogólnokszta∏càcego im. Sta-
nis∏awa Staszica udali si´ na swój pier-
wszy w ˝yciu wielki bal. Sto dni przed
egzaminami maturalnymi, uczniowie
i nauczyciele oraz rodzice spotkali si´,
by razem si´ bawiç. Tak ka˝e tradycja.
Zorganizowana przez rodziców stu-
dniówka odby∏a si´ w sali w restauracji
Amazonka. Dyrektor LO Zbigniew Ró-
˝aƒski otworzy∏ bal cytatem z „Pana
Tadeusza”: „Poloneza czas zaczàç”.
KilkanaÊcie par zataƒczy∏o do melodii
„Po˝egnanie ojczyzny” M. K. Ogiƒ-
skiego. Uk∏ad choreograficzny przygo-
towa∏ W∏odzimierz S∏odowicz. Taniec
przyszli obejrzeç rodzice trzecioklasi-
stów. Tancerze otrzymali zas∏u˝one
brawa. Po cz´Êci oficjalnej wszyscy ru-
szyli na parkiet. W tym roku królowa∏o
disco polo. Ch∏opcy przygotowali nie-
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Zwyczaj chodzenia z „kozà” ma swoje sta∏e miejsce w obyczajowoÊci ludzi ze
wsi, szczególnie na Kujawach. Nam uda∏o si´ spotkaç przebieraƒców w Ciecho-
cinku.
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FERIE W CIECHOCINKU

FOTOREPORTA˚ ZDROJU
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